
HISSAUTOMATER
För små och stora lagerlösningar
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Sedan starten 1999 har vår målsättning varit att ligga i framkant. Med den 
ambitionen i åtanke har vi proaktivt arbetat med att driva fram innovativa 

lösningar med optimal prestanda som ska hålla i flera generationer. Med bred 
kompetens och känsla för kundens önskemål och krav bistår vi er långt efter 

avslutad affär. Ett åtagande och engagemang i egenskap av er långsiktiga 
samarbetspartner. Vi lyfter er verkamhet på höjden. Vilken nivå avgör ni. 

LYFTER ER TILL RÄTT NIVÅ
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Med Compact hissautomater förändrar vi 
hela din lagerhantering. Vi kundanpassar 
hissautomaten efter dina behov och du får 
en snabbare och enklare hantering av flera 
artiklar på väsentligt mindre yta. Samtidigt 
får dina medarbetare en avsevärt förbätt-
rad arbetssituation.

Balkar i tak

Utanför byggnadSnedtak

Flera våningar, flera öpp-
ningar

Vi optimerar din  
lagerhantering

Compact hissautomater lagrar dina artiklar säkert och 
kontrollerat på höjden. Varje hiss automat anpassas för 
optimalt utnyttjande av utrymmet. Du sparar 70-90 % 
av golvytan jämfört med vanliga hyll- eller pallställ.

En hissautomat har stora effektiva lastbrickor utan 
stolpar eller gavlar som tar plats. Last brickorna kan 
ha olika höjdavstånd beroende på det lagrade godsets 
storlek. Detta gör att lagringsvolymen blir maximalt 
kompakt med minimalt utrymme mellan lastbrickorna. 
Dess utom kan lokalens hela höjd utnyttjas. Man vinner 
också andra viktiga fördelar som att hela lastbrickan 
skjuts ut i betjäningsöppningen vilket ger bra ergonomi 
och skonsam arbetsmiljö.

Lokaloptimering
I begreppet lokaloptimering lägger vi inte enbart att få 
maximal lagringsvolym på minimal golvyta. Lika viktigt 
är rätt kringutrustning och rätt flöde på godset från 
hissautomaten till distribution eller produktion i egna 
företaget. Weland Solutions har kunnig och rutinerad 
personal som kan föreslå logistiklösningar som ger 
stora mervärden och maximal effektivitet.

Anpassning till dina lokaler
Våra hissautomater anpassas efter varje före tags lo-
kaler för att på minsta möjliga golvyta erhålla störs-
ta möjliga lagringsvolym. Höjden kan varieras från 3 
till 16 meter. Utifrån kundens befintliga lokaler med 
varierande takhöjder, bjälklag, portplaceringar och 
truckvägar etc. maximerar vi lagervolymen på mini-
mal golvyta.

>  WELAND SOLUTIONS

Spara personal, tid, 
pengar och 70-90% 
av golvytan.
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Ekonomi
•  Låg driftskostnad.

•  Effektiv lagerhantering.

•  Kort payback.

•  Kapacitetsökning.

•  Snabb installation och driftsättning.

•  Energieffektiv.

•  Platsbesparande.

•  Kontroll över lagrade artiklar.

•  Minimerade reklamationskostnader.

FÖRDELAR MED COMPACT HISSAUTOMATER

•  Framtidssäker.

•  Säsongsoberoende kapacitet.

•  Expanderbar.

Resursutnyttjande
•  Hög servicegrad.

•  Leveransprecision.

•  Minimerade felplock.

•  Flytande lagerplatser.

•  Ökad spårbarhet.

Arbetsmiljö
•  Kort upplärningstid.

•  Bra ergonomi.

•  Arbete i jämnt tempo.

•  Minskad sjukfrånvaro.

•  Enkel arbetsmetod.

•  Flexibla val av plock- 
 metoder.

•  Minskad risk för person- 
 skador.

WELAND SOLUTIONS  <
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1. Uppstart
Vid vårt första möte går vi tillsammans igenom er verk-
samhet och ser vilka förbättringar vi kan föreslå med 
vår erfarenhet, kompetens och vårt engagemang.

2. Lösningsförslag
Nästa gång vi ses presenterar vi hur din lagerlös-
ning skulle kunna se ut, vilken förändring det innebär 
och hur stor investeringen blir. Vi visar samtidigt hur 
snabbt den kommer att betala sig. I vår lösning beskri-
ver vi hissautomaten, systemlösningen, tillbehören, in-
stallationen, utbildning och underhållsalternativ.

3. Finjustering
Du har övertygat dig om att vi är en bra samarbets-
partner och tillsammans finjusterar vi lösningsförsla-
get så att alla frågetecken rätas ut.

4. Beställning
Så snart du lägger din beställning startar vår tillverk-
ningsprocess och det gemensamma arbetet med 
projektplanering. Din specialanpassade hissautomat 
tillverkas i vår fabrik i Gislaved tills det är dags för in-
stallation.

Steg för steg mot rätt lagerlösning
Det är enkelt att göra affärer med Weland Solutions. Vi arbetar enligt vår egen- 
utvecklade projektmetod där vi snabbt identifierar dina behov, hittar lösningar för  
lokaloptimering, planerar konstruktion, projekterar installation samt uppskattar  
budget och tidsplan så att du får ett tydligt beslutsunderlag för din nya investering.

>  VÅR PROJEKTMETOD

5. Driftsättning
I regel behöver vi inte mer än fyra dagar per hissau-
tomat för att installera den på plats hos dig. Våra in-
stallatörer är vana att arbeta i olika miljöer med alla 
möjliga utmaningar. De finns kvar hela vägen till drift-
sättning och överlämnande då vi försäkrat oss om 
att du har förstått säkerhetsföreskrifterna och bas-
funktionerna hos hissautomaten.

6. Underhållskontrakt
Med regelbundet underhåll kommer din hissautomat 
att arbeta under lång tid utan onödiga avbrott. Genom 
att teckna ett underhållskontrakt kan du försäkra dig 
om att både löpande underhåll och eventuella akuta 
åtgärder tas om hand på bästa sätt.

7. Uppföljning
Du är alltid välkommen till oss då du behöver hjälp 
att expandera, utveckla lagersystemet eller om his-
sautomaten ska flyttas. Tänk också på att planera in 
våra utbildningar för dina operatörer, superanvändare 
och mekaniker.
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VÅR PROJEKTMETOD  <
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Vi anpassar din hissautomat efter önskade mått, kapacitet och färg.

>  HISSAUTOMATER
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COMPACT HISSAUTOMATER

Fyrhjulsdriften ger en mycket stabil gång och gör att 
laster, från några kilo upp till 1 500 kg per lastbricka, 
kan hanteras med millimeter precision. Dessutom gör 
Hissautomatens stabilitet att den kan hantera last-
brickor som är ojämnt belastade. 

Den robusta konstruktionen som sammanlagt klarar 
laster på 100 ton är slitstark och behöver inte myck-
et underhåll. Det flexibla chassit kan anpassas efter 
förhållandena i dina lokaler, så att vi kan placera hiss- 
automaten där den gör mest nytta.

Bygg på djupet
Compact Multi är en perfekt lösning när man behöver 
nyttja ytan bakom istället för bredvid. Genom att pla-
cera flera hissautomater i rad bakom varandra med 
oberoende öppningar åt båda håll, utnyttjas golvytan 
optimalt. Kontakta våra säljare för mer information.

Tre grundmodeller 
Compact Lift (s.12-13)
Passar lika bra för stora volymer av mindre artiklar 
som till utrymmeskrävande och tunga produkter.

Compact Twin (s.14-15)
Hanterar två lastbrickor samtidigt och plockhastighe-
ten kan mer än fördubblas. 

Compact Double (s.14-15)
Samma typ av hiss som Compact Twin men hanterar 
ännu fler artiklar med sina dubbla brickor i djupled.

Compact hissautomater 
hanterar upp till 1500 kg / 

lastbricka, motsvarande 
en mindre bil.

VARFÖR VÄLJA COMPACT 
HISSAUTOMATER?

•  Starka – upp till 1 500 kg/lastbricka.

•  Stabil gång med viktanpassad  
 hastighet.

•  Exakt positionering.

•  Driftsäkerhet.

•  Minimalt underhåll.

•  Kontinuerlig viktkontroll.

•  Kontinuerlig inventering.

• Absolut spårbarhet.

•  Flexibla yttermått.

•  Säker lagring.

•  Lageroptimering genom frekvens- 
 styrning.

Compact Hissautomater är starka, stabila och arbetar med stor noggrannhet.  
Hissen drivs av 4 rejäla kugghjul som löper i gedigna kuggstänger. 

HISSAUTOMATER  <

Compact TWIN

Compact LIFT

Compact MULTI

Compact DOUBLEOptimera både plockhastighet och golvyta med 
Compact Multi.
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•  Max lastkapacitet: 100.000 kg

•  Höjd: 3000–16000 mm

•  Bredd: 1697–6929 mm

•  Djup: 1554–4248 mm

•  Bredd lastbricka:  
 1220–6460 mm

•  Djup lastbricka:  
 350–1230 mm

•  Brickdelning: 25/50 mm

•  Max lastvikt per lastbricka:  
 300-1500 kg

• Godshöjdsmätning 
 (i 25 mm intervall) 

•  Godshöjdsmätning: option upp  
 till 1 000 mm

•  Säkerhetsridå förpersonskydd

•  Lageroptimering

•  Viktkontroll

• Lösenordsskydd

•  Grupprättigheter och behörighet

•  Flerspråksval 

• Omgivningstemperatur©  
 / Relativ luftfuktighet (%RH)  
 ingen kondens: 2–40/10-85%

•  Spänning, 3-fas: 400 V

•  Ström, AC 50Hz (A): 25/32

TEKNISK INFORMATION

>  HISSAUTOMATER  >  Compact Lift

Hissen drivs med kugghjul som löper i homogena kuggstänger. Detta ger 
en mycket stabil gång och exakt positionering av lastbrickan. Med mindre 
slitage och minskat behov av underhåll garanteras hög driftsäkerhet.

Hissen drivs med kugghjul som löper i homogena 
kuggstänger. Lastbrickan klarar upp till 1500 kg.
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Compact TWIN

Compact LIFT

Compact MULTI

Compact DOUBLE

Compact Lift  <  HISSAUTOMATER  <

Så här fungerar Compact Lift
Bricka hämtas och placeras i plockposition.

Se video på när hissautomaten 
arbetar på welandsolutions.se
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När tiden är den viktiga frågan är Compact Twin det naturliga svaret.  
Genom att hantera två lastbrickor i samma sekvens med en bricka  
i vänteläge och en i plockposition kan plock hastigheten mer än fördubblas.

>  HISSAUTOMATER  >  Compact Twin

•  Max lastkapacitet: 50.000 kg

•  Höjd: 3000–16000 mm

•  Bredd: 2307–4747 mm

•  Djup: 1554–4248 mm

•  Bredd lastbricka:  
 1830–4270 mm

•  Djup lastbricka:  
 350–1230 mm

•  Brickdelning: 25 mm

•  Max lastvikt per lastbricka:  
 300-500 kg

• Godshöjdsmätning 
 (i 25 mm intervall) 

•  Godshöjdsmätning: option upp  
 till 1 000 mm

•  Säkerhetsridå förpersonskydd

•  Lageroptimering

•  Viktkontroll

• Lösenordsskydd

•  Grupprättigheter och behörighet

•  Flerspråksval 

• Omgivningstemperatur©  
 / Relativ luftfuktighet (%RH)  
 ingen kondens: 2–40/10-85%

•  Spänning, 3-fas: 400 V

•  Ström, AC 50Hz (A): 25/32

TEKNISK INFORMATION

Hissen i Compact Twin kan hantera två brickor 
samtidigt vilket ökar plockhastigheten. 
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1 2 3 4

Compact TWIN

Compact LIFT

Compact MULTI

Compact DOUBLE

Compact Twin  <  HISSAUTOMATER  <

Så här fungerar Compact Twin
1. Bricka 1 hämtas. 2. Bricka 2 hämtas till väntläge.
3. Bricka 1 hämtas, bricka 2 placeras i plockposition.
4. Bricka 1 lämnas och bricka  3 hämtas.

Se video på när hissautomaten arbetar 
 på welandsolutions.se
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Compact Double är i grunden samma hissautomat som Compact Twin fast 
med dubbla lastbrickor i varje position. Hissautomaten har dubbla lastbrickor 
i djupled vilket innebär större lagringsyta per kvadratmeter golvyta, med  
bibehållen effektiv hantering. 

>  HISSAUTOMATER  >  Compact Double

•  Max lastkapacitet (kg):  
 100.000

•  Höjd: 3000–16000 mm

•  Bredd: 2307–6929 mm

•  Djup: 4748–7286 mm

•  Bredd lastbricka:  
 1835–4275 mm

•  Djup lastbricka:  
 670–1230 mm

•  Brickdelning: 25/50 mm

•  Max lastvikt per lastbricka: 
 300/500 kg

• Godshöjdsmätning  
 (i 25 mm intervall) 

•  Godshöjdsmätning: option  
 upp till 1 000 mm

•  Säkerhetsridå förpersonskydd

•  Lageroptimering

•  Viktkontroll

• Lösenordsskydd

•  Grupprättigheter och  
 behörighet

•  Flerspråksval 

• Omgivningstemperatur©/ 
 Relativ luftfuktighet (%RH)   
 ingen kondens: 2–40/10-85%

•  Spänning, 3-fas: 400 V

•  Ström, AC 50Hz (A): 25/32

TEKNISK INFORMATION

Hissautomaten har dubbla lastbrickor i djupled 
vilket innebär ett djup upp till 7286 mm.
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1 2 3 4

Compact TWIN

Compact LIFT

Compact MULTI

Compact DOUBLE

Compact Double  <  HISSAUTOMATER  <

Så här fungerar Compact Double
1. Bricka 1 hämtas. 2. Bricka 2 hämtas till väntläge.
3. Bricka 1 hämtas, bricka 2 placeras i plockposition.
4. Bricka 1 lämnas och bricka  3 hämtas.

Se video på när hissautomaten 
arbetar på welandsolutions.se
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Flexibla hissöppningar
Weland Solutions erbjuder olika typer av hissöppningar för att underlätta din 
lagerhantering och effektivisera plockprocessen. Vi skräddarsyr våra hissauto-
mater efter varje kunds unika förutsättningar och kan möta både små och stora 
lagringsbehov. I samtliga fall sparas tid, plats och pengar – och godset kan 
hanteras på ett rationellt och säkert sätt. Våra experter guidar dig gärna till rätt 
hissöppning för din verksamhet!

Höjd brickbotten (från golvnivå): 883 mm. Höjd undersida elskåp  
(från golvnivå): 1890 mm. Max lasthöjd: 600 mm.

>  HISSAUTOMATER  >  Öppningar
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Compact Lift med 100%  
teleskoperande utdrag
Används om man har tungt gods på lastbrickorna 
och behöver ett lyfthjälpmedel för att hantera dessa. 
Fördel om man har trångt i lokalerna och inte vill ha 
det fasta utdraget.

Höjd utdrag (från golvnivå): 923 mm. Utstick vid vil-
oläge (från beklädnad): 495 mm. Utstick vid expan-
derat läge (från beklädnad): 910 mm. Lagerbredd: 
hissautomatens bredd + 10 mm.

Compact Lift med 100% fast  
utdrag
Används om man har tungt gods på lastbrickorna och 
behöver ett lyfthjälpmedel för att hantera dessa. Det 
är även vanligt vid plock med robot för att få ut godset 
i rätt läge.

Höjd utdrag (från golvnivå): 700 mm. Höjd skydd (från 
golvnivå): 1555 mm. Utstick (från beklädnad): 1060 
mm. Lagerbredd: hissautomatens bredd + 10 mm.

Compact Lift
Standardöppning för Compact Lift där operatören får 
lastbrickan i samma höjd varje gång. Det finns inget 
utdrag i hanteringsöppningen utan lastbrickan place-
ras i rätt position direkt.

Höjd från golv till underkanten öppning (från golv-
nivå): 845 mm. Lagerbredd: hissautomatens bredd 
+ 10 mm.

Compact Twin
Standardöppning för Compact Twin där operatören 
får lastbrickan i samma höjd varje gång. Det finns 
ett kort utdrag i hanteringsöppningen som gör att 
Compact Twin kan hämta nästa lastbricka, dessut-
om får operatören yta underlastbrickan som förenk-
lar plocket ytterligare.

Höjd utdrag (från golvnivå): 833 mm. Utstick (från 
beklädnad): 350 mm. Lagerbredd: hissautomatens 
bredd + 10 mm.

Compact lift Compact Lift med 100% teleskoperande utdrag

Compact Lift med 100% fast utdrag Compact Twin

Öppningar  <  HISSAUTOMATER  <



20

Enkel styrning av systemet  
med Compact Store
Weland Solutions har tagit fram WMS-systemet (Warehouse Management System)  
Compact Store. Systemet är byggt för att styra Weland Solutions Hissautomater  
på ett effektivt sätt.

Systemet är moduluppbyggt vilket gör att man enkelt 
kan koppla på ny funktionalitet allt eftersom behov 
uppstår. Detta medför att systemet täcker funktioner 
som kunden behöver oavsett lagrets storlek eller kom-
plexitet.

I systemet finns det stöd för samtliga arbetsmoment 
som ingår i normal lagerhantering som inleveranser, 
sammanställning, prioritering och startande av plock-
order, omflyttning och påfyllnad av artiklar samt inven-
tering. Systemet är utvecklat i nära samarbete med lo-
gistikföretag och har varit i drift sedan 1999. Compact 
Store har levererats till över 200 företag.

Kopplas mot affärssystemet
Compact Store kan användas som ett helt friståen-
de system, men kopplas oftast mot ett affärssystem 
(ERP, Enterprise Resource Planning). Affärssystemet 
sköter om ekonomin och Compact Store kan ses som 
lagermodulen. Compact Store har levererats tillsam-
mans med de flesta på marknaden förekommande 
affärssystem.

WMS
Ett WMS-system är ett lagersystem som används i 
den dagliga verksamheten i ett lager. WMS-systemet 
möjliggör centraliserad hantering av uppgifter såsom 

lagerinventering och lagerplatser. WMS-system kan 
vara fristående applikationer eller delar av ett affärs-
system. Systemet förenklar flödet i lagret och maxi-
merar produktiv iteten. Det är viktigt att integrationen 
mellan WMS-systemet och affärssystemet fungerar.

Compact Hissautomaterna kan i princip styras med 
alla förekommande WMS-system. I vissa fall kan 
man behöva ett mellanliggande styrsystem som 
Compact Store.

• Automaster

• Garp

• IFS

• Kobra

• Microsoft  
 Dynamics AX

• Logtrade

• Bison

• Jeeves ERP och  
 Jeeves WMS

• Compact Store

• Logia WMS

• Astro WMS

• Visma

Urval av kompatibla  
affärs system (ERP)  
och lagersystem (WMS)

>  COMPACT STORE
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Systemkonfiguration

COMPACT STORE  <

Compact Store är byggt för att styra Weland Solutions Hissautomater på ett effektivt sätt.

COMPACT STORE
SQL Server 2008/2012, databas 
innehållande programlogik samt:
• Internet Information Server, dialoger
• CommParser, import av orderfiler
• CommCreatorm export av orderfiler

PC I LOKALA NÄTVERKET
Pc som använder Internet
Explorer dialoger.

MOBILA ENHETER
Mobila enheter som använder 
Internet Explorer via Wi-Fi.

HISSAUTOMATER
Kopplas ihop i eget 
nätverk.

SERVER I LOKALA NÄTVERKET
Server med ERP-system

KOMMUNIKATIONS PC
Kommunikation mot hissar, eikettskrivare
och annan tillhörande utrustning via ett 
extra nätverkskort.

EXCOMM/COMPACT TALK
Programlogik för för kommunikation mot
hissautomater, etikettskrivare och annan
tillhörande utrustning.

GEMENSAM MAPP
För filkommunikation 
mellan ERP-system och 
Compact Store.
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1

Vi levererar efter dina behov
Compact hissautomater konstrueras och tillverkas vid vår fabrik i Gislaved.  
Det innebär att vi har full kontroll och kan anpassa hissautomaterna efter  
kundens önskemål och godset som skall lagras. Vi strävar efter att  
använda standardmått men behövs specialmått så löser vi givetvis det!

1. Mobil styrning
Det är nu möjligt styra Compact hissautomater via 
mobila enheter, med ett personifierat gränssnitt för 
användaren, istället för att ta vägen via en dator. Per-
sonen på lagret startar ordern direkt från sin mobil eller 
surfplatta och ser enbart sin order på skärmen.

2. Brandsläckningssystem
I vissa speciellt känsliga miljöer kan det vara befogat att 
utrusta hissautomaten med ett brandsläckningssys-
tem. Då är det huvuddriften i hisslådan som skyddas.

>  KUNDANPASSNING
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6

32
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5. Vågsystem
Compact Lift med lastbrickor för laster på upp till 1,5 
ton gör det möjligt att ytterligare öka effektiviteten och 
spara värdefull golvyta i lagerhanteringen.

Weland Solutions hissautomater kan kompletteras 
med en våg. Vågsystemet gör att lastbrickorna inte 
överlastas och ger indikation på vilka brickor som 
kan förses med mer gods. 

6. Säker inloggning
Inloggningen blir enkel, snabb och säker med magnet-
kort, RFID eller Fingerprint.

3. Fler betjäningsöppningar
En extra betjäningsöppning kan göra det möjligt att 
arbeta med plock på flera våningsplan. En annan ap-
plikation är när man vill ha åtkomlighet från två håll av 
en hissautomat med ilastning på ena sidan och plock 
på den andra.

4. Säker pallhantering
Compact Hissautomater med pallhantering ger truck-
föraren en trygg och säker arbetssituation. Utrustnin-
gen underlättar på- och avlastning av pallar vid his-
sautomaten och förebygger risken att skador uppstår 
under arbetet.

KUNDANPASSNING  <
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PLOCKHJÄLPMEDEL,  
TILLBEHÖR & INREDNING
Weland Solutions erbjuder ett brett sortiment av plockhjälpmedel, 
tillbehör och inredning för våra hissautomater - allt för att göra din 
lagerhantering så effektiv som möjligt. Med Weland Solutions får du 
tillgång till ett dedikerat team av logistikexperter som hjälper dig att se 
möjligheterna - och med erfarenhet av tusentals hissinstallationer vet 
vi vad som krävs för en optimal lagerlösning. Osäker på vilka produkter 
som passar bäst? Kontakta oss så hjälper vi dig! 
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LjuspekareLED-list

Plockdisplay

>  PLOCKHJÄLPMEDEL
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Plockdisplay
På en lättläst bildskärm får operatören artikelinfor-
mation och en överskådlig bild av lastbrickan. En 
färgmarkering anger positionen på det aktuella fack-
et där material ska plockas. En pil på bildskärmen 
anger in- eller utleverans, vilket minimerar risken för 
felplockning. Programvaran styrs via Compact Talk 
med information från ett WMS eller ERP-system.

Benämning Art.nr.

Plockdisplay kpl G2-3 FDP-G2-3

LED-list
LED-listen är ett effektivt plockhjälpmedel utan rörli-
ga delar, lämplig för lastbrickor med fack. Lysdioder 
visar var på lastbrickan operatören ska plocka gods. 
En djupindikator visar i en sifferdisplay vilket fack i 
djupled man ska plocka ur. Hissautomaten ska vara 
uppkopplad via Compact Talk mot ett WMS- eller 
ERP-system. 

Benämning Art.nr.

LED Bar 1220 - Compact Lift FLED-1220

LED Bar 1830 - Compact Lift FLED-1830

LED Bar 2440 - Compact Lift FLED-2440

LED Bar 3050 - Compact Lift FLED-3050

LED Bar 3660 - Compact Lift FLED-3660

LED Bar 1220 för 100% telesk. utdr. FLEDHU-1220

LED Bar 1830 för 100% telesk. utdr. FLEDHU-1830

LED Bar 2440 för 100% telesk. utdr. FLEDHU-2440

LED Bar 3050 för 100% telesk. utdr. FLEDHU-3050

LED Bar 3660 för 100% telesk. utdr. FLEDHU-3660

LED Bar 1220 - Compact Twin FLEDKU-1220G23

LED Bar 1830 - Compact Twin FLEDKU-1830G23

LED Bar 2440 - Compact Twin FLEDKU-2440G23

LED Bar 3050 - Compact Twin FLEDKU-3050G23

LED Bar 3660 - Compact Twin FLEDKU-3660G23

Snabbare och enklare plockning
Upplev snabbare och enklare plockning med smidiga plockhjälpmedel som gör 
arbetet mer effektivt. Produkterna kan med fördel kombineras för att skapa en 
optimal lagerlösning som passar dina specifika behov. 

Ljuspekare
Ljuspekaren är ett effektivt plockhjälpmedel när last-
brickorna har många små fack. Ljuspekaren lyser 
med ett fast, grönt sken på rätt plockplats. Ljuskägla 
ca 50 mm.

Benämning Art.nr.

Ljuspekare 1220 FLP-1220G22

Ljuspekare 1830 FLP-1830G22

Ljuspekare 2440 FLP-2440G22

Ljuspekare 3050 FLP-3050G22

Ljuspekare 3660 FLP-3660G22

PLOCKHJÄLPMEDEL  <
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Put to screen
Put to Screen är ett helt dynamiskt system som bi-
drar till snabbare och smidigare plockning och är en 
bra lösning för multiplock. Operatören väljer själv 
om det skall startas en eller flera orders, samt vilken 
storlek lådan som man plockar till skall ha. Bakom 
operatörens lådor finns en display som visar i vilken 
låda artikeln skall placeras, till vilken order den till-
hör, vilken artikel, vilket antal. 

Put to light
Effektiv och snabb lösning för multiplock när opera-
tören ska plocka en artikel som ingår till flera kund-
orders. Put-to-Light är ett stöd för operatören som 
visar till vilken kundorder som artikeln skall placeras 
efter att den har plockats ur hissautomaten. Med 
hjälp av visuella leddisplayer får operatören informa-
tion om hur de plockade artiklarna skall fördelas till 
de olika kundordrarna. Displayen kan som standard 
visa tre tecken (upp till 999). Om ytterligare tecken 
krävs, kontakta din säljare för mer information.

>  PLOCKHJÄLPMEDEL

Put to Light - hylla

Put to ScreenPut to Light - bord på hjul
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Etikettprinter
Etikettprintern används för utskrift av orderetiketter, 
detaljetiketter och lagerplatsetiketter. Utskrift av eti-
ketter kräver styrning med WMS eller ERP.

Benämning Art.nr.

Etikettprinter Datamax MP kpl FEP01

Etikettprinter Zebra kpl FEP02

Etiketter 90 x 40 mm 1360000013

PC-kit
Ett praktiskt stativ för upphängning av printer, bild-
skärm och tangentbord som underlättar plock-
ningsprocessen och bidrar till en mer ergonomisk 
arbetsställning. Kittet monteras enkelt på det befint-
liga röret på displaysidan, som alternativ kan man 
även köpa till röret för upphängning om man inte vill 
ha det på displaysidan. Säljs både som ett komplett 
kit (rör och tre delar) och som enstaka produkter. 

Benämning Art.nr.

Skärmhålare 1370140108

Printerhållare FPCG2PR

Tagentbordshållare FPCG2KE

Komplett PC-Kit, displaysida FPCG2D

Komplett PC-Kit, ej displaysida FPCG2NS

Stort utbud  
av tillbehör
Weland Solutions erbjuder ett stort sor-
timent av tillbehör till hissautomater för 
att göra din lagerhantering så smidig och 
effektiv som möjligt. Vi erbjuder allt från 
scanners och vagnar till kartonger och 
påkörningsskydd.

Etikettprinter Zebra

Etikettprinter Datamax

Komplett PC-Kit (stativ med 
upphängning av printer,  
bildskärm och tagentbord).

TILLBEHÖR  <



32

Scanner
Scanner som ökar säkerheten i plockhanteringen 
och används för att kvittera detaljer, lagerplats och 
order. Finns både som handscanner och ring/fing-
er scanner. Modellen för inmatning används för att 
scanna i en PC dialog och ersätter tangentbordet, 
och kvittensmodellen används för att scanna ute vid 
hissen eller Packbordet. Detta kan göras vid både in-
lagring och utlagring och ersätter kvittens på själva 
hissen. Scannerinläsning kräver styrning med WMS 
eller ERP. 

Benämning Art.nr.

Scanner Proglove Mark 2 Std Kpl FSCAN-PRO

Ringscanner LXE8670 kpl inmat FSCAN-LX86701

Ringscanner LXE8670 kpl kvitt FSCAN-LX86702

Scanner Gryphon GM4130 kpl  
inmat.ko

FSCAN-GRYPHON1

Scanner Gryphon GM4130 kpl  
kvitt.ko

FSCAN-GRYPHON2

Scanner Proglove

Scanner Gryphon

Ringscanner

>  TILLBEHÖR
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KvitteringsgivareTrådlös kvitteringsknapp

CykeljalusiFotpedal kvittering

Kvittering
Effektivisera arbetsplatsen med smarta kvitterings-
lösningar. Spara tid och kraft med automatisk, tråd-
lös eller handfri kvittering av plock. Kvittensgivaren 
sitter under hanteringsöppningen och gör det möj-
ligt att kvittera plocket vart som helst längs hela 
bredden på hissautomaten.

Benämning Art.nr.

Kvitteringsgivare 1220 kpl FKG-1220

Kvitteringsgivare 1830 kpl FKG-1830

Kvitteringsgivare 2440 kpl FKG-2440

Kvitteringsgivare 3050 kpl FKG-3050

Kvitteringsgivare 3660 kpl FKG-3660

Trådlös kvitteringsknapp FTK01

Fotpedal kvittering, 10 m sladd FFP-10M

Cykeljalusi G2-2
Cykeljalusi som avskärmar hanteringsöppningen 
och håller hissautomaten fri från damm, sänker ljud-
nivån och även fungerar som stöldskydd.

Bredd Art.nr.

1220 mm FCJG22-1220

1830 mm FCJG22-1830

2440 mm FCJG22-2440

3050 mm FCJG22-3050

3660 mm FCJG22-3660

TILLBEHÖR  <
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Storlek L x H Art.nr.

100 x 100 mm FAV0100100

200 x 100 mm FAV0200100

300 x 100 mm FAV0300100

400 x 100 mm FAV0400100

800 x 100 mm FAV0800100

200 x 150 mm FAV0200150

300 x 150 mm FAV0300150

400 x 150 mm FAV0400150

800 x 150 mm FAV0800150

200 x 200 mm FAV0200200

Storlek L x H Art.nr.

1220 x 100 mm FRA12200820100

1830 x 100 mm FRA18300820100

2440 x 100 mm FRA24400820100

3050 x 100 mm FRA30500820100

3660 x 100 mm FRA36600820100

1220 x 150 mm FRA12200820150

1830 x 150 mm FRA18300820150

2440 x 150 mm FRA24400820150

3050 x 150 mm FRA30500820150

3660 x 150 mm FRA36600820150

Plåtinredning
Tålig inredning tillverkad av galvaniserad plåt som 
fungerar utmärkt i industriell miljö då materialet inte 
påverkas av oljor. Med inredning i plåt blir hissauto-
maten en mycket brandsäker lagerplats. Vi tillverkar 

höjder från 50 upp till 250 mm med 25 mm delning 
och längder från 100 mm till 3600 mm med 100 mm 
delning, valda delar är lagervara, övriga mått är be-
ställningsvara. Kontakta oss för mer information. 

Ram Avdelare

Utnyttja lagerytan maximalt
Förenkla lagerhanteringen och utnyttja lagerytan maximalt med vårt sortiment  
av inredning. Weland Solutions erbjuder smarta lösningar för att effektivisera och 
strukturera ditt arbete och göra det enklare att hitta det du söker. 

INREDNING  <

Vår plåtinredning finns i många standardutföranden. Kontakta oss för övriga mått.
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Kartong
Lätta och smidiga kartonger med 4 fack i miniwell 
som passar bra vid plock av små detaljer. Kartong-
erna finns i flera olika storlekar och passar för de 
flesta förvaringsbehov. Kartongerna levereras kom-
pletta med avdelare för att dela upp kartongen i 
mindre fack (exkl. FKA800400200 där avdelare säljs 
separat).

Benämning Art.nr.

L 400 x B 200 x H 50 mm FKA400200050

L 400 x B 200 x H 75 mm FKA400200075

L 400 x B 200 x H 100 mm FKA400200100

L 800 x B 200 x H 150 mm FKA800200150

L 800 x B 400 x H 200 mm FKA800400200

Kartongavdelare 400 x 200 mm FKAA400*200

Euroback
Backens utformning ger stabilitet under transporten, 
samtidigt som de raka sidorna och modulstorlekarna 
förenklar stapling och lagring. De täta backarna har 
som standardutförande tät och slät botten. Tempera-
turbeständighet från -30º till +70ºC. L 600 x 400 mm.

Höjd Art.nr.

120 mm 7061017

180 mm 7061019

220 mm 7061021

Weland-lådan
Flexibel plastlåda som är speciellt framtagen för 
Weland Solutions hissautomater. Lådan är anpassad 
för högsta möjliga fyllnadsgrad på lastbrickan vilket 
ger en optimerad fyllnadsgrad i ditt förråd. Weland- 
lådan kan anpassas på både längden och tvären med 
avdelare och mellanväggar för att skapa mellan 1 till 
16 lagerplatser per låda. L 810 x B 200 x H 70 mm.

Benämning Art.nr.

Weland-lådan 7061199

Mellanvägg 200 x 70 mm 7061201

Mellanvägg 800 x 70 mm 7061199

Lagerlåda
Utvecklad för olika lager- och paternostersystem, där 
stora krav ställs på en låda med stor innervolym. Lå-
dan har ett etikettfält för självhäftande etiketter i fram- 
och bakkant. Höjd: 100 mm. Färg: blå. Transparenta 
mellanväggar med etiketthållare finns som tillbehör. 

Benämning Art.nr.

Lagerlåda L 300 x B 115 mm 7061203

Lagerlåda L 300 x B 230 mm 7061204

Lagerlåda L 400 x B 115 mm 7061116

Lagerlåda L 400 x B 230 mm 7061117

Lagerlåda L 500 x B 115 mm 7061205

Lagerlåda L 500 x B 230 mm 7061206

Mellanvägg B 115 x H 100 mm 7061140

Mellanvägg B 230 x H 100 mm 7061141

Etikett B 115 mm, inkl. plastskydd 7061207

Etikett B 230 mm, inkl. plastskydd 7061208

>  INREDNING

Weland-lådan Kartong
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INREDNING  <

Euroback Lagerlåda
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Arbetsplatsmatta

Matta till lastbricka

>  INREDNING
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Formgjuten inredning
Vacuumformad plast lämpar sig för små artiklar 
(skruv, mutter, fjädrar etc) och är ergonomisk (mju-
ka hörn, lätta att plocka ur). Den är gjord av slitstark 
plast som antingen görs i standardutförande eller 
kundunik.

Benämning Art.nr.

4 fack, 600 x 800 x 200 mm 1301404007

6 fack, 600 x 800 x 150 mm 1301404006

12 fack, 600 x 800 x 150 mm 1301404005

16 fack, 600 x 800 x 100 mm 1301404004

24 fack, 600 x 400 x 50 mm 1301404001

28 fack, 800 x 1200 x 100 mm 1301401510

Arbetsplatsmatta
Arbetsplatsmatta av plast med fjädrande mellanlägg 
som förbättrar arbetsmiljön där man går och står mycket.  
Mattans konstruktion med slityta och slutna celler 
motverkar muskelspänningar i ryggar och ben. Mattan 
är halksäker, lätt att rengöra och flytta. Isolerar även 
mot värme och kyla och dämpar buller. Resistent mot 
oljor och kemikalier. Kan köpas i fast längd eller som 
hel rulle. 

Benämning Art.nr.

910 x 18300 mm, rulle 1310200120

1220 x 18300 mm, rulle 1310200121

910 mm x valfri längd 1310200122

1220 mm x valfri längd 1310200123

Matta till lastbricka
Tunn gummimatta som kan rullas ut på lastbrick-
an för att förhindra att godset flyttar på sig. Mattan 
säljs endast i hel rulle. L 25000 x B 818 x Tj 0,75 mm.

Benämning Art.nr.

Matta till lastbricka,  25 m 1301404002

Formgjuten inredning

INREDNING  <
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Benämning Art.nr.

Påkörningsskydd t3 P400 L1000 110330401000

Påkörningsskydd t3 P400 L1100 110330401100

Påkörningsskydd t3 P400 L1200 110330401200

Påkörningsskydd t3 P400 L1300 110330401300

Påkörningsskydd t3 P400 L1400 110330401400

Påkörningsskydd t3 P400 L1500 110330401500

Påkörningsskydd t3 P400 L1600 110330401600

Påkörningsskydd t3 P400 L1700 110330401700

Benämning Art.nr.

Påkörningsskydd t3 P400 L1800 110330401800

Påkörningsskydd t3 P400 L1900 110330401900

Påkörningsskydd t3 P400 L2000 110330402000

Påkörningsskydd t3 P400 L3000 110330403000

Påkörningsskydd t3 P400 L4000 110330404000

Stödfot 121900156

Hörnvinkel 121900186

Avslut 121900226

Påkörningsskydd
Kraftiga påkörningsskydd som skyddar hissautoma-
ter, väggar och arbetsutrymmen från påkörning. På-
körningsskyddet är tillverkat med en bas av sigmabalk, 
en bärbalk med låg vikt och hög hållfasthet. Skyddet 
förankras i underlaget eller marken och byggs ihop 

Hörnvinkel 90 grader

Påkörningsskydd

Avslut Stödfot

med komponenterna stöd, avslut och hörn. Vi rekom-
menderar en stödfot per skarv och per löpmeter. Mått-
ten gör det enkelt att modulbygga påkörningsskyddet. 
Räcke kan fås som tillbehör.

ÖVRIGT SORTIMENT
Vi vet att olika verksamheter har olika behov. Därför satsar vi på ett brett utbud 
av produkter för lagerhantering och logistik som underlättar ditt arbete och 
präglas av hög kvalitet, ergonomi och flexibilitet. Allt för att ge dig en mer  
effektiv arbetsdag. 

>  ÖVRIGT SORTIMENT
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Hyllvagn M1
Elförzinkad hyllvagn med flexibla, steglöst ställbara 
hyllplan och justerbara handtag. Hyllvagnen är ut-
rustad med fyra länkhjul (Ø 125 mm) för enkel ma-
növrering och har en maximal lastkapacitet på 250 
kg. Finns i olika storlekar med 2, 3 eller 4 laminat-
hyllplan.

Benämning Art.nr.

2 hyllplan, 815 x 470 x 1120 mm FHM1477269

2 hyllplan, 945 x 470 x 1120 mm FHM1477270

2 hyllplan, 1195 x 470 x 1120 mm FHM1477271

2 hyllplan, 1395 x 470 x 1120 mm FHM1477272

3 hyllplan, 815 x 470 x 1120 mm FHM1477273

3 hyllplan, 945 x 470 x 1120 mm FHM1477274

3 hyllplan, 1195 x 470 x 1120 mm FHM1477275

3 hyllplan, 1395 x 470 x 1120 mm FHM1477276

4 hyllplan, 815 x 470 x 1590 mm FHM1477277

4 hyllplan, 945 x 470 x 1590 mm FHM1477278

4 hyllplan, 1195 x 470 x 1590 mm FHM1477279

4 hyllplan, 1395 x 470 x 1590 mm FHM1477290

Hyllvagn M2
Robust, elförzinkad hyllvagn med kraftiga hyllor som 
är steglöst ställbara för hög flexibilitet. Den kraftiga 
konstruktionen gör att hyllvagnen klarar en lastka-
pacitet på 300 kg. Hyllvagnen finns med 2 eller 4 la-
minat-hyllplan och är utrustad med 2st fasta och 2st 
länkhjul (Ø 160 mm).

Benämning Art.nr.

2 hyllplan, 1190 x 650 x 1025 mm FHM3477293

2 hyllplan, 1390 x 650 x 1025 mm FHM3477294

2 hyllplan, 1590 x 650 x 1025 mm FHM3477295

2 hyllplan, 1790 x 650 x 1025 mm FHM3477296

4 hyllplan, 1190 x 650 x 1695mm FHM3477297

4 hyllplan, 1390 x 650 x 1695 mm FHM3477298

4 hyllplan, 1590 x 650 x 1695 mm FHM3477299

4 hyllplan, 1790 x 650 x 1695 mm FHM3477300

Hyllvagn M1 med 2 hyllplan Hyllvagn M1 med 3 hyllplan Hyllvagn M1 med 4 hyllplan

>  ÖVRIGT SORTIMENT
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Bordsvagn M1
Lättkörd rullvagn med två hyllplan som är steglöst 
ställbara för hög flexibilitet. Bordsvagnen är utrustad 
med fyra länkhjul (Ø 125 mm) och finns i två storle-
kar. Max. lastkapacitet: 250 kg. Höjd: 1120 mm. 

Benämning Art.nr.

2 hyllplan, 945 x 470 x 1120 mm FBM2477267

2 hyllplan, 1195 x 470 x 1120 mm FBM2477268

Tillbehör till hyllvagnar
Komplettera din hyllvagn med hyllavdelare eller en 
skrivpulpet av elförzinkad plåt. Går att montera på 
flera typer av vagnar så länge röret ej överstiger 
måttet på fästet. Höjd: 330 mm. Bredd: 245 mm. 25 
mm djup raskant. Skrivpulpeten passar till rör Ø22-
30 mm. 

Benämning Art.nr.

Hyllavdelare M1 FTH486196

Hyllavdelare M2 FTS38349

Skrivpulpet till M1 och M2 FTS38349

Bordsvagn M1

Skrivpulpet

Hyllavdelare

Hyllvagn M2 med 2 hyllplan Hyllvagn M2 med 4 hyllplan

ÖVRIGT SORTIMENT  <



44

Elektriskt ställbart packbord M200
Ett stabilt Packbord i grå färg (RAL 7037) som kla-
rar en utbredd belastning på 200 kg. Packbordet är 
elmanövrerat mellan 640-1125 mm exklusive skiva 
och har en två-knapps funktion för smidig höj- och 
sänkning av Packbordet. 

Format Art.nr.

1600 x 600 mm FWB200494096

2000 x 600 mm FWB200494098

1600 x 800 mm FWB200494100

2000 x 800 mm FWB200494101

Elektriskt ställbart packbord  
M350/M351
Stabilt och stilrent packbord i grå färg (RAL 7037) 
som klarar en utbredd belastning på 350 kg. Packbor-
det är elmanövrerat mellan 640-1125 mm exklusive 
skiva. Utförande med två-knapps funktion för höj 
och sänkning av packbordet för att eliminera risk för 
klämskada. Bordet är anpassat för 40 mm tjock ski-
va. BxD: 1600 x 800 mm.

Benämning Format Art.nr.

M350 1600 x 800 mm FWB350494111

M351 2000 x 800 mm FWB350494112

Förvaringshurts till M200/M350/
M351
En låsbar förvaringshurts i grålackerad stålplåt som 
passar till våra Packbord. Lådorna har kullagerex-
pansioner med 100% utdragbarhet och ett integre-
rat handtag bockat i kraftig stålplåt. Centrallåsning i 
stomme som låser alla lådor. Max. last: 25 kg/låda. 
Öppen topp. Fästes direkt i skivan. Utvändigt mått:  
B 385 x D 500 mm. 

Benämning Art.nr.

Förvaringshurts FWD965865

Förvaringshurts

Packbord M200 Packbord M350 med komplett 
packarbetsplats som tillbehör.

Komplett packarbetsplats till 
M200/M350/M351
Gör ditt packbord till en fullt utrustad packarbets-
plats med våra smarta tillbehör. Utrusta bordet med 
hyllplan, hyllavdelare, rullhållare och skäraggregat 
beroende på dina specifika behov. 

Benämning Art.nr.

Komplett packarbetsplats FWS200494996

>  ÖVRIGT SORTIMENT
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ÖVRIGT SORTIMENT  <
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Packbord 300 med komplett 
packarbetsplats 300.

Förvaringshurts 300

>  ÖVRIGT SORTIMENT
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Packbord M300
Flexibelt Packbord med laminatskiva som är ma-
nuellt höjdjusterbart från 700-950 mm exklusive 
skiva. Packbordet passar för lättare monterings-
arbeten och packarbetsplatser. Levereras med 
komplett benstativ och är utrustad med en 24 
mm högtryckslaminatskiva som standard. Bor-
det klarar en utbredd belastning på 300 kg och 
kan kompletteras med en underhylla för extra 
förvaringsutrymme.  

Benämning Art.nr.

1600 x 600 mm FWB300982983

2000 x 600 mm FWB300982984

1600 x 800 mm FWB300513878

2000 x 800 mm FWB300513879

Underhylla 1600 x 800 mm, inkl 
mittstag

FWB200498898

Underhylla  2000 x 800 mm, inkl 
mittstag

FWB200498899

Förvaringshurts till packbord 
M300
En stålhurts i grålackerad färg (RAL 7037) utrus-
tad med en låsbar låda med 100% utdrag. Lådans 
höjd: 100 mm. Bredd: 385 mm. Djup: 500 mm. 
Höjd: 218 mm.

Benämning Art.nr.

1-lådig till 600 mm skiva FWD965712

1-lådig till 800 mm skiva FWD965716

Packarbetsplats M300
Gör ditt Packbord till en fullt utrustad packarbets-
plats med våra smarta tillbehör. Utrusta bordet 
med hyllplan, hyllavdelare, rullhållare och skärag-
gregat beroende på dina specifika behov. 

Benämning Art.nr.

Perforerad pelare inkl. fäste 1450 mm 815013

Hyllplan c/c 1400 x 360 mm 492077

Hyllavdelare 400 x 360 mm 492043

Rullhållare 1350 mm (c/c 1400 mm) 492073

Skäraggregat, skärbredd 1350 mm 492071

Räknevåg, max 15 kg
Smidig bordsvåg med full räknefunktion, automa-
tisk precisionsoptimeringsfunktion och 300 000 
delningar internt. Vågen har en plattformsyta i 
rostfritt stål och drivs med uppladdningsbara bat-
terier. Max: 15 kg. Bredd: 255 mm. Djup: 195 mm. 

Benämning Art.nr.

Räknevåg FCS476920

Bords-och paketvåg
Bords-och paketvåg med separat plattform och 
display. Den tåliga plattsformsytan är tillverkad 
av rostfritt stål är lätt att rengöra. Vågen är ut-
rustad med en bakgrundsbelyst LCD-display. RS-
232 som standard. Uppladdningsbart batteri och 
adapter medföljer. Bredd: 325 mm. Djup: 320 mm.

Benämning Art.nr.

Bords- och paketvåg FPS476929

ÖVRIGT SORTIMENT  <
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”Vi har ökat  
plockhastigheten  
med hela 380%”

Modern Elteknik i Göteborg är en av Sveriges ledande  
elgrossister som erbjuder komponenter inom elektronik och 
automation. Det familjeägda företaget, som startades 1969 
och har försäljning både inom Sverige och utomlands,  
befinner sig i en spännande och expansiv fas. 

»

Jan Johannesson, VD på Modern Elteknik

>  KUNDCASE
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Modern Elteknik i Göteborg är en av Sveriges ledande  
elgrossister som erbjuder komponenter inom elektronik och 
automation. Det familjeägda företaget, som startades 1969 
och har försäljning både inom Sverige och utomlands,  
befinner sig i en spännande och expansiv fas. 

»
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Modern Elteknik har investerat i två Compact Twin hissautomater 
med tillbehör.

Genom att Compact Twin hanterar två lastbrickor i samma sekvens kan plockhastigheten öka med 50 – 75%.

Mjukvaran Put to Screen bidrar till snabbare och smidigare 
plockning.

>  KUNDCASE
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N är Modern Elteknik hade problem med att 
integrera sitt Vimsa ERP system till sina 
handdatorer började de leta efter andra la-

gerlösningar och bestämde sig tidigt för att inves-
tera i hissautomater. Valet av leverantör föll på la-
ger-och logistikspecialisten Weland Solutions och 
deras innovativa hissautomat Compact Twin.

– Vi var ute efter en svensktillverkad lösning och vil-
le ha mycket yta för pengarna eftersom vi inte har 
så mycket golvyta att jobba med. Eftersom Com-
pact Twin kan köra två lagerbrickor samtidigt och 
dimensionerna passade vår nuvarande lokal tyckte 
vi att Compact Twin från Weland Solutions verkade 
vara en effektiv och tidsbesparande produkt som 
passar våra behov, förklarar Jan Johannesson, VD 
på Modern Elteknik. 

Två Compact Twin 
Weland Solutions installerade två Compact Twin 
3600 hissautomater med tillbehör som höjer pro-
duktiviteten på lagret. Varje maskin hanterar 57 last-
brickor. Hissarna är ESD-anpassade och utrustade 
med ljuspekare, jalusier som skyddar mot ljud och 
damm, samt mjukvaran Put to Screen från Weland 
Solutions. Utöver hissautomaterna har Weland So-
lutions även levererat plastbackar och Packbord på 
hjul som används för sortering av gods.  

– Hissautomaterna från Weland Solutions har helt 
förändrat hur vi arbetar på Modern Elteknik. Vi har 
fått ett förenklat plockflöde, ett mer ergonomiskt 
arbetssätt, dämpad ljudnivå, färre felplock och 
snabbare inleveranser till hissen. Det har verkligen 
blivit en bättre vardag för vi som arbetar här, säger 
Jan Johannesson. 

Ökad plockhastighet
Genom att Compact Twin hanterar två lastbrickor 
ii samma sekvens med en bricka i vänteläge och 
en i plockposition kan plockhastigheten öka med 
50 – 75%. Under tiden som plock från den första 
brickan pågår hämtar Compact Twin nästa bricka i 
plocklistan och placerar denna bricka i väntpositio-
nen på den lediga platsen på hissen. När kvittens av 
det första plocket på plocklistan gjorts körs brickan 
tillbaka och nästa bricka körs fram direkt från vänt-
positionen och nästa plock i plocklistan påbörjas. 

– Tack vare våra hissautomater har vi ökat plockhas-
tigheten med hela 380%. Det vi gjorde på 8 timmar 
förr klarar vi idag på ungefär 2. Hissautomaterna 
från Weland Solutions har inte bara utökat vår lage-
ryta och säkrar platsbristen för framtida satsningar, 
men säkerställer också att vi kan erbjuda snabba le-
veranser till våra kunder, berättar Jan Johannesson. 

Från start till mål
Framöver vill Modern Elteknik optimera sitt lager 
ytterligare genom att installera en tredje hissauto-
mat från Weland Solutions och se över arbetsflödet 
i stort för att förbättra hela kedjan. Till deras hjälp 
finns Weland Solutions kunniga säljteam. 

– Jag skulle varmt rekommendera Weland Solutions 
för deras personliga service, från första kontakt till 
slutfört projekt. Vi är redan i diskussion med säljar-
na kring nästa steg för oss och hur vi kan fortsät-
ta att optimera och effektivisera flödet på Modern  
Elteknik, avslutar Jan Johannesson.

”Det har verkligen blivit  
en bättre vardag för vi  
som arbetar här."
Jan Johannesson

KUNDCASE  <
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Vi hjälper dig hela vägen
Hos Weland Solutions kan du lita på att du får hög service och personlig kontakt, 
hela vägen från första samtalet till slutbesiktning och underhåll. Vi är en trygg 
partner genom hela livscykeln, från installation, utbildning, service och underhåll 
och lägger stor vikt vid att arbeta nära våra kunder. Bättre logistik och lönsamhet 
är bara ett samtal bort! 

Uppstart
Vid vårt första möte går vi tillsammans igenom din 
verksamhet och ser vilka förbättringar vi kan föreslå 
med vår erfarenhet, kompetens och engagemang.

Inlagring
Med vår inlagringstjänst hjälper vi dig till att placera rätt 
gods på rätt plats och komma igång med plockning-
sprocessen.
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Brickdesign
Hur inreder man lastbrickan på bästa sätt? Lita på 
våra experter! Weland Solutions har lång erfarenhet av 
brickdesign och vet vad som funkar för olika typer av 
gods och lagringsbehov. Allt för att spara plats, tid och 
pengar.

Montering och inredning
Vi hjälper gärna med montering av din hissautomat 
och kan även bidra med inredningshjälp - allt för att 
skapa en optimal lagerlösning. Våra installatörer finns 
med dig hela vägen till driftsättning och överlämnande. 

Utbildningar
För att uppnå en rationell lagerhantering erbjuder 
Weland Solutions regelbundna utbildningar för dig som 
kund som är specifikt anpassade till verksamheten och 
de lagersystem som används. Välj mellan tre olika in-
riktningar: Utbildning för operatörer, Utbildning för su-
peranvändare och Utbildning om kritiska reservdelar. 
Läs mer om våra utbildningar på welandsolutions.se
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>  WELAND I VÄRLDEN

Smålandsstenar
Weland AB
Weland Design
Weland Plastic AB
Weland Medical AB
Ivar Petterssons Järnmanufaktur AB

Möndal
AT Installation AB
Skylink AB

Hyltebruk
Hylte Tryck AB
Bendex AB

Alvesta
Weland Aluminium AB
Weland Utemiljö
Weland Golf
Omni Trafikmiljö

Ulricehamn
Weland Stål AB
Zinken Weland i Ulricehamn AB

Gislaved
Weland Solutions AB
Weland IndustriCentrum AB
Eurovema Mobility AB

Lidhult
Weland Welded  
Components AB

Taberg
Weland Plåt AB

Fjugesta
Kåbe-Mattan AB

Borås
Maku Stål AB

Mjölby
Hogstad Aluminium AB
Plåtmodul AB

Ätran
Gremo AB

Ljungby
SP Maskiner AB

Floby
Floby Durk AB

Mora
Per Wikstrand AB

Kvänum
Rotage AB

Halmstad
IndustriReklam i Halmstad AB

Häfla
Häfla Bruks AB

Växjö
SvetsTeknik i Småland AB 

Örebro
Andon Robotics AB 
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Weland Solutions är ett globalt företag som finns representerade i åtta länder och våra 
produkter finns representerade i ett tjugotal länder. Internationella kontaktuppgifter finns på 
welandsolutions.se.  Vi har egna försäljningskontor i Gislaved och Västerås. Trots vårt globa-
la varumärke så sker fortfarande all vår utveckling, konstruktion och tillverkning i Gislaved.

Med rötterna i Småland



55

WELAND I VÄRLDEN  <

Weland Solutions ingår i Welandkoncernen som är en familjeägd koncern 
med de flesta företagen lokaliserade i södra Sverige. Förutom företagen I 
Sverige ingår även fyra utländska dotterbolag. Alla företagen som ingår i 
koncernen producerar och säljer svensktillverkade produkter.
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0371-52 30 40  |  info@welandsolutions.com  |  welandsolutions.com


