GUIDE: MATERIALHANTERING
Ett steg mot morgondagens arbetsplats är en materialhantering som ständigt förbättras med en arbetsplatsutrustning som förenklar, effektiviserar och gör arbetet ergonomiskt och attraktivt. Potential ﬁnns, materialhantering skattas stå för 30-70% av kostnaderna i en produktion och kan enligt studier stå för upp till 80% av
produktionens totala aktivitet.

PALLYFTARE

CYKLAR

Vid förﬂyttning av pall, utgå från den vikt och pallstorlek som ska förﬂyttas och
anpassa utrustning för omgivningen. Rätt modell förenklar arbete i trånga gångar, är
tystgående och ger bra ergonomi med en design anpassad för människans förutsättningar. Vidare kan rätt modell effektivisera och förenkla arbetet med
funktioner så som starthjälp, integrerad våg, gaffelmarkeringar, snabblyftsfunktion eller
varför inte skapa ﬂexibilitet och god ergonomi med en modell som även kan nyttjas
som lyftbord.

Det ﬁnns cyklar för varje behov, en smidig
modell att ta sig fram på som medarbetare,
transportering av material på en ﬂaksparkcykel
eller en paketcykel för längre sträckor. Glöm
inte smarta funktioner såsom punkteringsfria
däck, varselfärg för ökad säkerhet och möjlighet till ett extra ﬂak.

VAGNAR & KÄRROR
Med vagnar och kärror för alla behov skapas ett smidigt, effektivt och ergonomisk arbete. Välj
lastbärare utifrån krav på kapacitet, volym och m
med hänsyn till omgivningen. Förﬂyttning i begränsade
utrymmen och smala gångar förenklas med bra manövreringsmöjligheter och med rätt storlek på
lastbäraren. Glöm inte smarta tillbehör såsom erg
ergonomiska handtag, trappmedar eller en plockvagn
med stege som skapar en effektiv och mer ergonomisk
ergon
plockning från högre höjder.

HJUL
Val av material i hjul påverkar lastbärarens vikt
viktkapacitet och kan skapa ett effektivare arbete.
Är utrymmet begränsat rekommenderas länka
länkade hjul, vid längre transportsträckor är ofta en
kombination av länkade och fasta hjul den bäs
bästa lösningen. En kombination är ofta även bäst vid
begränsat utrymme och vid krav på att ﬂytta e
en vagn helt och hållet på plats men då är hjulplaceringen betydande. Hjul kan även möjliggöra ett tystare arbete, en förbättrad stötdämpningsförmåga
och tack vare punkteringsfria och bromsbara h
hjul förenklas arbete ytterligare.

RULLBANOR
Utgå från mått och vikt på materialet som ska förﬂyttas vid modellval och uppsättning av
lösning. Ta hänsyn till omgivningen med raka o
och svängda rullbanemoduler eller varför inte saxbanor som stående på hjul är sidböjliga, utdrag
utdragbara och som möjliggör en s-kurva. Med hjälp
av Gigants pelare kan rullbanan göras höj- oc
och sänkbar. Komplettera med tillbehör såsom
ändstopp och justerbara rullar som enkelt anp
anpassas till godset.

VÄSKOR

KONTAKTA OSS GÄRNA!

IPM Ulricehamn.

Förvara, skydda och håll ordning på dina
verktyg och reservdelar i väskor och bälten
som möjliggör ett smidigt och enkelt arbete.
Välj väska och verktygsbälte baserat på det
som önskas transporteras; form, vikt, antal
artiklar och dess mängd.

