
EXPERTBESIKTNING PALLSTÄLL
Säkert lager. 
Förebygger tillbud och olyckor.

ÅRLIG EXPERT- 

BESIKTNING.

VI HJÄLPER DIG!

BITO Storage Systems Nordic 
042-15 19 10
info@bito.se
www.bito.com

BITO Storage Systems Nordic

Professionella lager- och logistiklösningar för optimering av 
varuflöden och kapacitet på lagret och i produktionen. Vi 
planerar och genomför hela ditt projekt – från ritning till 
leverans, montering, driftsättning och service. 

BITO grundades 1845 och har idag mer än 1000 med-
arbetare. Huvudkontor och produktion ligger i Tyskland. 
Vi erbjuder samtliga lagertekniska komponenter. Från 
katalogprodukter till storskaliga logistiksystem. Från hyll-
ställ för verkstäder, fabriker och kontor till kompakta 
pallställ för er logistikanläggning. Från små förvaringslådor 
till stora plastcontainrar för en effektiv produkthantering. 
Med BITO får du allt från en och samma leverantör.
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HÖG SÄKERHET OCH 
OPTIMERAD DRIFT
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren göra allt 
som krävs för att förebygga att arbetstagaren 
utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren 
ansvarar också för att maskiner, redskap, 
skyddsutrustning och andra tekniska anordningar 
underhålls. BITO EXPERTBESIKTNING bidrar till 
varaktig säkerhet för dina anställda och lång 
livslängd för din lageranläggning.

Dina fördelar
> Besiktning utan egen arbetsinsats
> Säker arbetsplats
> Förebygger olyckor och kostsamma

driftstopp
> Reducerar drift- och reparationskostnader
> Längre livslängd på din lagerinredning

Med BITO EXPERTBESIKTNING får du:

En enkel och säker väg till 
det gula inspektionsmärket.

SIEMENS VALDE BITO 
FÖR EXPERTBESIKTNING

Säkerheten spelar en avgörande roll 
i allt vi gör på Siemens Wind Power.  
BITO:s årliga expertbesiktning och 
löpande rådgivning bidrar till att vår 
lagerinredning alltid uppfyller 
gällande regler och säkerhetskrav. 
Rapporten från besiktningen ger oss 
en tydlig överblick över vilka insatser 
vi bör prioritera för att ständigt 
förbättra anläggningen samt före-
bygga olyckor och tillbud. 

Lars Holmgaard
Team Lead, Support & Maintenance 

Siemens Wind Power, Danmark

”

Utdrag från SS-EN 15635:2008 
Stationära lagerinredningar i stål 

Montage, drift och underhåll

”

För mer information och beställning:
Telefon: 042-15 19 10
E-post: info@bito.se
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FÖLJER GÄLLANDE EU-STANDARD

> Grundlig genomgång utan driftstopp:
– av säkerhetsanordningar
– av användning/belastning
– av konstruktion och kapacitet

> Besiktningsprotokoll som ger dig:
– överblick av lagrets ”hälsotillstånd"
– dokumentation av avvikelser med

prioriterade åtgärder utifrån
säkerhetssynpunkt

– förslag på förbättringar och reservdelar

En tekniskt kunnig person ska utföra kontroller 
minst var tolfte månad. En skriven rapport ska 
lämnas till ansvarig för lagerinredningens 
säkerhet med observationer och förslag på 
eventuella åtgärder.

BITO:s besiktningsmän har den tekniska kom-
petensen samt kunskapen om svenska och 
europeiska regelverk som krävs för en korrekt 
utförd säkerhetskontroll och fortsatt stabil drift 
av anläggningen.




