Grenreoler
Langgodshåndtering

Velkommen til Constructor Danmark
Vi er brancheførende leverandør af lagerløsninger, der er designet og fremstillet med det formål at
give vore kunder øget kapacitet, produktivitet og effektivitet.
Constructor indgår i Gonvarri Material Handling, en førende europæisk producent og leverandør af
lagerløsninger. Andre brands i koncernen er Dexion, Kasten og PSS.
Vi leverer mere end blot produkter og kan tilbyde en komplet pakke af services indeholdende
rådgivning, planlægning og service, uanset om kravet er en installation til et lager, et
distributionscenter eller en mere branchespecifik lagerløsning.

Vor historie
I 2018 blev Constructor Group opkøbt af Gonvarri Steel Services. De fire brands Constructor, Dexion,
PSS og Kasten indgår nu i Gonvarri Material Handling, der er det nye moderselskab.

Om Constructor

Constructor blev oprindeligt grundlagt som Høvik Verk i 1856. I årene 1970–2000 voksede brandet
gennem fusioner med og opkøb af Høvik Stål, Electrolux Constructor, Kasten, Krammer & Zeuten,
ETH og MTH, til at blive Skandinaviens førende leverandør af lager-, arkiv- og logistikløsninger.
Constructor-navnet kom til sidst i 1980’erne.

2

Grenreoler

Langgodshåndtering
Sikker, organiseret og tilgængelig opbevaring er med til at skabe en effektiv
lagerhåndtering på det moderne lager. Uanset om opbevaringsopgaven er store
tunge emner, skiver og plader eller særligt krævende emner af stor værdi, er vi parat
med den helt rigtige skræddersyede løsning.
Constructors grenreoler er præcis som alle vore højkvalitetsløsninger fremstillet i
materialer, der kan modstå hård behandling og belastning dagligt. Din virksomhed
vil derfor opleve en holdbarhed, sikkerhed og styrke, som vil give effektivitet på
lageret i mange år frem.

Langgodshåndtering
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Grenreoler til tungt gods
Nøglefakta
• Sikker og effektiv
opbevaring af langt og
pladskrævende gods
• Justerbar længde og
afstand mellem profiler
• Mulighed for mobil
løsning, der giver optimal
pladsudnyttelse
• Design med nyeste
software, der overholder
europæiske standarder

Hvorfor tung grenreol?
• Udnytter horisontal plads
• Kan ændres til en mobil
løsning (MOVO-vogne)

Grenreol til medium og tungt gods er velegnet til opbevaring af
lange emner som stålrør, lister eller tømmer. Godset opbevares
liggende og kan håndteres manuelt eller med gaffeltruck.
Grenreol til medium og tungt gods er et alsidigt og modulopbygget
system til opbevaring af langt eller tungt gods. Grenreoler passer
perfekt ind i alle lagermiljøer, og emnerne kan nem lagres eller
plukkes på alle niveauer med gaffeltruck.

Grenreoler

Yderligere lagerkapacitet kan opnås med ekstra grene, stammer
og afstivninger. Grenreolen kan leveres som enkelt- eller
dobbeltreol. Alle aspekter af grenreolens design overholder FEM
10.2.09 normen og EN 1993-1-1:2006 Design of Steel Structures.
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Grenreol til let gods
Nøglefakta
• Afstanden mellem
grenene kan hurtigt
justeres
• Velegnet til indendørs
brug
• Ingen begræsning på
produktlængde

Hvorfor let grenreol?
• Forskellige grenlængder
er tilgængelige
• Modulopbygget system
der kan udbygges med
ekstra sektioner

Grenreol til let gods er velegnet til opbevaring af langt gods som
stålstænger, rør eller tømmer. Godset opbevares horisontalt og
håndteres manuelt eller med gaffeltruck.
Grenreol til let gods er en alsidig modulløsning til opbevaring af
langgods. Alle niveauer er tilgængelige og sikrer en smidig lagring/
pluk. Systemet er særligt velegnet til Gør-det-selv forretninger,
Produktion, VVS-branchen samt værkstedsmiljøer.
Systemet kan udvides med grene, stammer og afstivning,
efterhånden som behovet for lagerkapacitet vokser. Grenreolen
leveres både som enkelt- og dobbeltreol. Grenreol til let gods er
designet i overensstemmelse med FEM 10.2.09 norm og EN 19931-1:2006 Design of Steel Structures.

Grenreoler
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Tilbehør til grenreol

Tilbehør til grenreol

Endestop til tung grenreol

Aftageligt endestop til tung grenreol

Svejset endestop, der forhindrer godset i at rulle ned
fra grenen.

Forhindrer godset i at rulle ned fra grenen. Kan fjernes
for at give bedre adgang.

Mobile vogne til tung grenreol

Taginddækning til tung grenreol

Grenreoler kan monteres på mobile enheder, der både
sparer plads og giver fuld adgang til alt gods.

Grenreoler til udendørs brug kan forsynes med et
tagsystem, der beskytter lagergodset mod vejrelementer.
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Tilbehør til grenreol

Aftageligt endestop til let grenreol

Stålriste kan placeres på grenreolens arme for at
forhindre små produkter i at falde ned mellem grenene.

Aftageligt endestop forhindrer godset i at rulle fremad.

Inddelere til let grenreol

Stålhylder til let grenreol

Disse aftagelige inddelere gør det muligt at organisere
og opbevare flere emner på samme niveau.

Stålhylderne kan leveres til alle standard grenlængder
(ved at kombinere de to tilgængelige dimensioner).

Tilbehør til grenreol

Stålrist til tung grenreol

OBS: Maks. C/C mål er 1000 mm mellem stammerne.
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Service og vedligehold
At have en sikker lagerlogistik forudsætter at
du accepterer dit juridiske ansvar og sikrer, at
dine lagerreoler kontrolleres og vedligeholdes
med regelmæssige intervaller. Vi har erfarne
medarbejdere der kan hjælpe dig med dette.
Vore erfarne serviceteknikere og reolkontrollører kan bistå dig med
enhver reparation og yde kontinuerlig service og support på de
produkter, vi har leveret til dit lager.

Du har som mål at have en sikker og effektiv drift på
lageret. Vi kan hjælpe dig til dette ved at:
• Tilbyde service- og reoleftersyn der passer til dine
specifikke krav
• Udføre vedligehold og reparation med mindst mulig
nedetid
• Anvende uddannede serviceteknikere
• Udføre systematisk opfølgning på kontroller og
reparationer
• Opgradere eksisterende faciliteter med reparationer eller
ny teknologi
• Holde os opdateret på eksisterende lovgivning og normer
på området

Service og vedligehold

• Træne dit personale i brugen af vore produkter
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Reoleftersyn
Der findes mange skjulte farer på et lager,
f.eks. beskadigede reoler eller manglende
sikkerhedstilbehør. Visse farer er nemme at
opdage, andre er skjulte og kan føre til alvorlige
skader, hvis de forbliver skjulte.
Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af pallereoler,
småvarereoler og grenreoler er en vigtig del af lagerdriften, og ifølge
Arbejdsmiljøloven skal der mindst hver 12. måned udføres reolkontrol
af en særlig sagkyndig.
Et reoleftersyn vil
• Forhindre skader på personer, reoler og gods
• Forlænge reolernes levetid
• Reducere fremtidige omkostninger til reparation - hvis
skader opdages i tide
• Forhindre nedetid under reparation

Alle virksomheder er lovmæssigt forpligtet i henhold til
Arbejdsmiljøloven, til at sørge for, at deres ansatte arbejder i et
sikkert miljø med sikkert udstyr.

Mangel på reoleftersyn kan føre til alvorlige personskader,
nedsat produktivitet og føre til:
• Dyre og forstyrrende retslige processer
• Højere forsikringspræmie
• Dårligt omdømme

Reoleftersyn

Vi tilbyder reoleftersyn
udført af særlig
sagkyndig.
Kontakt os for
yderligere oplysninger.
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Rådgivning
Når den rette lagerløsning skal findes, er det
altid godt at have en ekspert ved sin side. Vores
erfarne og dygtige salgs- og designteam giver
dig en førsteklasses service med en blanding af
rådgivning og praktisk assistance.
Søger du en omfattende gennemgang af dit lager? Constructor
tilbyder analyse, rådgivning og kontinuerlig support til hele forløbet.
Analyse & Rådgivning
Vi tilbyder ikke kun general rådgivning og vejledning om din
lagerløsning. Vi går skridtet videre og tilbyder dig praktisk
assistance og gode råd med en mere detaljeret gennemgang af
dine lagerbehov.
Med vort eget analyse- & simulationsværktøj kan vi omsætte
dine behov for opbevaring til en specifik rapport, der omfatter alle
områder på dit lager:
• Det layout & lagerinventar du har brug for
• Dine lagerlokationer
• De mest optimale håndteringsprocesser & plukkehastigheder
• Den lagerbeholdning du behøver for at kunne opfylde din
ønskede servicegrad

Rådgivning

• Indkøbsstrategier
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Constructor Danmark
Rorupvej 1, 4320 Lejre
Tlf: +45 46 32 80 08
E-mail: coda@constructor.dk
www.constructor.dk

1908-012_DK

