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Velkommen til Constructor Danmark

Vor historie

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.

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.

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. 
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Introduktion til pallereoler

Sammenligning mellem pallesystemer 
og deres karakteristika

Valget af pallesystem er baseret på mange forskellige kundeparametre, f.eks. 
pladsproblemer, intern logistik, FIFO eller LIFO-principper.

Et andet parameter kan være høje energiomkostninger, f.eks. på køle- eller 
fryselager. Her vil man typisk ønske kompaktlagring og derfor vælge mobile 
pallereoler eller dybdestabling. I sidste ende skal det valgte reolsystem passe til 
godstypen og ikke mindst virksomhedens interne logistik.

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.

På de næste sider kan du læse mere om vore andre pallereolsystemer og udvalget af tilbehør.

Lav 
investering

Høj 
gulvudnyttelse

Høj 
pladsudnyttelse 

Hurtigt at 
justere og 
tilpasse

Adgang til 
hver palle

FIFO kan 
anvendes

God til 
håndtering 
af mange 
artikelnr.

Standard pallereoler

Smalgang

Dybdestabling

Shuttle-system

Gennemløb

Push back

Mobile pallereoler

Kranlager

Bedste alternativ Godt alternativ

Introduktion til pallereoler
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Standard pallereol

Med et varieret udbud af stigestørrelser og længder,  kombineret 
med mange bjælketyper kan vi designe en lagerløsning, der passer 
til jeres behov. Bjælkeprogrammet passer til alle palletyper som 
EUR, IND, Chep og engangspaller.

P90 pallereol overholder alle relevante designstandarder, inklusiv 
FEM, EN og SEMA. Med vor ISO9001 og ISO14001 certificering kan 
du være sikker på, at dine reoler lever op til gældende lovgivning.

Med et omfattende program af tilbehør, der spænder over indlæg 
til kabeltromler og køregangssikring til sikkerhedstilbehør som 
truckværn og rygnet, kan du skræddersy dine pallereoler til netop 
dine behov.

Hvorfor standard 
pallereol?
• Velegnet til mange 

godstyper
• Den mest populære 

løsning, solgt gennem 
mere end 50 år

• Håndteres med standard 
gaffeltruck

Nøglefakta
• Mange stigestørrelser 

og -længder kan 
kombineres med et utal 
af bjælketyper

• Både galvaniseret og 
lakeret finish

• Reolhøjde op til 30 meter
• Kvalitetsgaranti med 

ISO-certificering 9001 og 
14001
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Smalgang

Smalgangslager er velegnet til et lager med begrænset gulvplads og/
eller højt til loftet. Reolløsningen giver maksimal lagerkapacitet, med 
fuld tilgængelighed til alle paller kombineret med hurtigt ordrepluk.

Lagersystemet er velegnet til opbevaring og pluk af pallegods. 
Ofte anvendes de nederste niveauer til ordrepluk direkte fra pallen, 
mens de øvre niveauer anvendes til bufferlager.

Reolerne kan opbygges, så de er tilpasset kundens håndtering enten 
med man-up plukketruck eller med konventionel smalgangstruck.

Hvorfor smalgang?
• Kan opbevare flere paller 

sammenlignet med 
standard pallereoler

• Du har allerede 
smalgangstrucks

Nøglefakta
• Fuld og ubegrænset 

adgang til alle paller
• Optimal konfiguration 

til kompakt og effektiv 
opbevaring

• Fuld udnyttelse af 
tilgængelig gulvplads 
og lokalehøjde (op til 12 
meters højde)

• Den økonomisk 
mest fordelagtige  
lagerindretning til 
pallegods

Pallereol P90
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Mobile pallereoler (MOVO)

Mobile pallereoler (MOVO) er en dynamisk lagerløsning, der kan 
give op til dobbelt så meget lagerkapacitet på samme areal, 
sammenlignet med konventionelle pallereoler.

En MOVO-installation består af pallereoler, der er monteret på 
vogne som løber på skinner, støbt i gulvet. Systemet betjenes via 
et kontrolpanel på vognen, der som standard indeholder adskillige 
sikkerhedsfunktioner. Systemet kan bære op til 24 tons pr. reolfag i 
en højde op til 12 meter.

Hvorfor MOVO?
• Ultra kompakt lagring
• Du har behov for øget 

lagerkapacitet, men 
kan ikke udvide selve 
bygningen

• Perfekt til 
fødevarebranchen, kan 
anvendes til klima- eller 
kølelager

Nøglefakta
• Maksimal udnyttelse 

af gulvplads, kun én 
køregang

• Fuld og ubegrænset 
adgang til alle paller

• Frekvensomformere 
sikrer kontrolleret, blød 
start/stop

• Bedre pladsudnyttelse 
giver besparelser i 
omkostninger til energi, 
drift og rengøring

• I tilfælde af strømsvigt, 
er vognene fritløbende 
og kan flyttes manuelt
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Shuttle system

Shuttle systemet er en semi-automatisk lagerløsning til kompakt 
opbevaring og håndtering af pallegods. Shuttlen håndterer 
pallerne inde i lange kanaler, der er kendt fra dybdestablingsreoler 
eller gennemløb.

Håndteringen er omkostningseffektiv og sparer tid, idet der ikke er 
behov for truckkørsel i reolgangene.

Den fjernbetjente shuttle er et stærkt alternativ til palleopbevaring 
med gennemløbsreoler og dybdestabling. Shuttle systemet 
fungerer enten efter First in, First out (FIFO) eller Last in, 
Last out (LIFO) i miljøer som f.eks. kølelagring, føde- og 
drikkevareproduktion, eller forarbejdning af kød.

Hvorfor Shuttle?
• Effektiv og kompakt 

opbevaring
• Reducerer behovet for 

trucks
• Velegnet til 

langtidsopbevaring

Nøglefakta
• Begrænset behov for 

truck sparer penge og tid
• Paller plukkes, lagres og 

omorganiseres med stor 
præcision

• Stor grad af sikkerhed for 
udstyr og personale

• Kan operere i 
temperaturer fra -30°C 
til +45°C (afhængig af 
version)

• CE-mærket

Pallereol P90
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Dybdestabling

Med P90 dybdestablingsreoler kan du ved opbevaring af  
store mængder ensartet eller identisk gods, frigøre helt op til  
90% af den tilgængelige gulvplads, sammenlignet med 
konventionel palleopbevaring.

P90 Dybdestablingsreoler skaber større effektivitet ved at reducere 
den tid, der bruges til indlagring og pluk i reolen. En anden fordel 
er at du har bedre adgang til godset end ved blokstabling. Ved at 
anbringe pallerne på skinner, der løber gennem hele reolen, opnås 
en sikker og kompakt opbevaring. Dette er især vigtigt for gods der 
er skrøbeligt eller mindre stabilt. Princippet Last-in, First-out (LIFO) 
betyder at den palle, der er lagret sidst, også er den der plukkes 
først fra reolens åbning.

Hvorfor 
dybdestabling?
• Velegnet til store 

mængder af samme 
varetype

• Begrænset lagerrotation 
– ideel til sæsonvarer 
eller kølelagring

Nøglefakta
• Lagrer flere paller pr. 

m2 end noget andet 
pallesystem

• Velegnet til store 
mængder af få varetyper

• Styreskinner hjælper 
truckfører med at plukke/
lagre pallen hurtigt og 
præcist 

• Ideel til sæsonvarer og 
køle-/fryselager
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Kranlager

Et kranlager er en dynamisk, semi- eller fuldautomatisk 
lagerløsning. Det kompakte design og en høj håndteringshastighed 
gør systemet velegnet til de fleste lagertyper.

Kranerne integreres med dit warehouse management system,  
og reolerne kan konfigureres som et enkelt-, dobbelt- eller 
multidybde system. Selve kranen kører på skinner i gulv og top, 
i højder op til 25 meter. Antal paller, der kan håndteres i timen, 
afhænger af systemkonfiguration. 

Hvorfor kranlager?
• Højkompakt opbevaring
• Kan anvendes til klima- 

og kølelagring
• Store besparelser på 

personaleomkostninger
• Høj produktivitet med 

færre fejl

Nøglefakta
• Kompakt lager, der 

udnytter gulvpladsen 
maksimalt

• Kan opkobles til WMS
• Håndtering efter FIFO og 

LIFO principperne
• Færre fejl ved pluk og 

lagring
• Maksimal plukkefrekvens 

pr. time

Pallereol P90
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Gennemløb

Gennemløbsreoler til paller er perfekt til godshåndtering efter FIFO 
(First-In, First-Out) princippet. Med dette system kan du spare op 
til 60% gulvplads, sammenlignet med konventionelle pallereoler.

Gennemløbsreoler er en dynamisk lagerløsning med integrerede 
rullebaner, der passer til de fleste palletyper og størrelser. 
Løsningen er især velegnet til drikkevareindustrien eller til 
bufferlagring i produktionen.

Pallerne kører stabilt på ruller i fuld bredde eller ruller i dobbelt 
spor. Pluk sker fra reolens front, og når den forreste palle er 
plukket, ruller den næste automatisk frem. Pallens bevægelser 
er altid sikre og stabile takket være de automatiske bremser, 
kombineret med styreskinner og endestop.

Hvorfor gennemløb?
• Kompakt opbevaring
• Mere effektiv i forhold til 

blokstabling
• Velegnet til logistisk 

flow på lageret eller i 
produktionen

Nøglefakta
• Kun behov for to 

truckgange, en til
• Indlagring og en til pluk
• Sparer op til 60% 

gulvplads sammenlignet 
med standard 
pallereolløsning

• FIFO (First In First Out) 
håndtering
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Push back rullebaner/vogne

Push-back reoler er en dynamisk lagerløsning, der består af P90 
pallereoler og rullebaner. Pushback er velegnet til opbevaring af 
pallegods efter princippet Last-in, First-out (LIFO).

Når en palle plukkes fra reolen, ruller næste palle automatisk frem. 
Op til 10 paller kan opbevares i dybden.

Push-back reoler kan også anvendes til opbevaring på områder, 
der er svære at anvende, f.eks. over køregange.

Pushback vogne er et godt alternativ til langsidehåndtering af 
paller. Vort store udvalg af vogne passer til de mest almindelige 
palletyper og -størrelser. Det unikke hjuldesign sikrer stabil drift 
-selv i krævende frysemiljøer.

Hvorfor Push back 
ruller?
• Kompakt lagerløsning
• Udnytter områder, 

der ellers er svære at 
anvende

Nøglefakta
• Op til 75% øgning 

af  lagerkapaciteten 
sammenlignet med 
standard pallereolløsning 

• Velegnet til større 
mængder af samme 
varetype

• Stor udnyttelsesgrad 
sammenlignet med 
dybde- eller blokstabling

• LIFO (Last In First Out) 
håndtering

Pallereol P90
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Palleudtræk

Med palleudtræk er det muligt 
at flytte paller frem og tilbage 
efter skuffemetoden, selv når 
pallen er fuld belastet med op  
til 1000 kg.

Med palleudtræk sparer du 
både plads og tid, og samtidig 
opnår du et godt arbejdsmiljø 
med ergonomisk pluk. Ved 
at montere palleudtræk 
i pallereolerne kan du på 
samme antal kvadratmeter 
øge antallet af både palle- og 
plukkelokationer - herved 
frigøres værdifuld gulvplads.

En anden fordel er at du  
sparer gangtid og dermed 
opnår hurtigere og mere 
effektiv plukning.

Nøglefakta
• Sparer plads i pallereolen
• God ergonomi for plukker
• Effektiv plukkeproces
• Godt overblik ved pluk fra 

palle

Hvorfor palleudtræk?
• Forebygger 

arbejdsskader 
forårsaget af dårlige 
arbejdsstillinger

• Velegnet til pluk fra palle
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Pickflow

Småvaregennemløb er en 
hurtig og fleksibel løsning til 
transport af komponenter 
til f.eks. montagestationer.  
Løsningen er så fleksibel, at 
den kan tilpasses et ændret 
lagerlayout. Fleksibiliteten 
skyldes at systemet kan bygges 
som en stationær enhed, eller 
leveres med låsbare hjul.

Hylderne kan hurtigt tilpasses, 
og hjulene sikrer effektiv 
transport af emballage i 
forskellige størrelser. Alternativt, 
kan det integreres i pallereoler 
på lavere niveauer, hvor de 
øvre anvendes til eksempelvis 
bulkopbevaring.

Nøglefakta
• Justerbare, ergonomiske 

reoler – for effektiv 
håndtering

• Separat indlagring og 
udtagning – sikrer at 
lagring eller plukning 
sker uden afbrydelser

• Kompakt lagring af 
kartongods – frigør 
gulvplads

• Hurtig installation
• Modulopbygget system

Hvorfor Pickflow?
• Velegnet til 

montagestationer
• Reducerer gang-/trucktid 

Brancheløsninger
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Tilbehør

Vore kundespecifikke systemer indeholder et bredt udvalg af tilbehør, der 
gør det muligt at skræddersy din lagerløsning. 
Uanset om du har brug for stålhylder til dine pallereoler, skilleplader til dine småvarereoler eller 
sikkerhedstilbehør som truckværn og stolpebeskytter, har Constructor det du behøver.

Det er denne blanding af viden, ekspertise og produktudvalg, der garanterer at du får en fuld 
funktionel og sikker lagerløsning.

Belastningsskilte

Det lovpligtige belastningsskilt, der oplyser reolens 
belastningskapacitet, skal være monteret på pallereolen 
eller i nærheden af reolopstillingen.

Belastningsskiltet skal ikke kun oplyse 
belastningskapaciteten på et bjælkesæt i pallereolen, 
men også belastningskapaciteten på stigebenet. Et 
andet vigtigt element er den højde, hvori det første 
bjælkesæt er placeret.

Lokationsopmærkning

Vi tilbyder et komplet markeringssystem til identifikation 
og systematisering, der letter og forenkler pluk og 
lagring af gods. Bogstaver og tal trykkes på labels med 
beskyttelsesfilm eller med selvklæbende bagside.
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Stålhylde

Monteres på bjælkerne og fungerer som hylde eller dække.

Anvendes til alle typer opbevaring og kan nemt  
tilpasses godset.

Nethylde

Nethylde/sikkerhedsindlæg med bæreprofiler på 
undersiden, monteres direkte oven på bærebjælkerne og 
fungerer som en hylde.  Nethylden/sikkerhedsindlægget er 
velegnet til opbevaring af små kartoner på plukkeniveau. 

Nethylden er ideel på lagre med klima- eller køle-/
frysemiljø, hvor der er behov for en jævn luftcirkulation.

Tilbehør

Gitterrist

Gitterristen er fremstillet af stålstrimler, der er tryklåst 
sammen. Risten kan anvendes til opbevaring af både 
lette, små kartoner og tunge industriværktøjer.  Den 
formede profil sikrer at gitterristen sidder godt fast på 
pallereolens bjælker.

Hyldeinddeling

Anvendes til at adskille de lagrede artikler og skabe 
mindre hyldelokationer på hvert bjælkeniveau.

P90 tilbehør
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Horisontal inddeler

Velegnet til at adskille stående gods i standard pallereol.

Horisontal inddeler anvendes til at opdele reolfaget i 
mindre rum. Inddelerne fastgøres til bjælken bagerst i 
faget. Vi kan levere bøjler i forskellige størrelser og farver.

Tilbehør

Halvpalleindlæg

Understøtter paller med målene 600 x 800 mm (= halv 
EUR-palle) på box bjælker.

Tøndeindlæg

Indlægget forhindrer tønden i at rulle langs bjælken. 
Indlægget monteres på forreste bjælken, eller på bjælkens 
for- og bagside. Yderligere fastgørelse er ikke nødvendig.

Ophæng til tromle 

Anvendes ofte af kunder, der har behov for at rotere 
tromlerne for at kunne måle kabellængden inden afskæring.
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Bøjler

Anvendes til at adskille stående gods. Især velegnet til 
bildele og byggematerialer.

Tilbehør

Tværbjælke

Understøtter paller fra front-til-ryg direkte på bjælken. 
Leveres til både kortsides- og langsideshåndtering.

Tværbjælker skal anvendes parvis og kan anvendes med 
BX- bjælker med en dybde af 40mm eller 50mm. Dette 
påvirker ikke tværbjælkens generelle dimensioner.

Sprinklerbøje

Den øgede efterspørgsel på reolmonterede sprinklere 
har medført mange fordele for sikkerheden på lageret.

Bøjen er tilgængelig i to størrelser der passer til 
forskellige belastningskrav. Sprinklerbøjen er en-sidet og 
kan monteres direkte på pallereolen.

P90 tilbehør
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Gulvmonteret stigebensbeskytter

Effektiv beskyttelse af pallereolens stigeben. Beskytter 
mod påkørselsskader fra gaffeltruck.

Sikkerhedstilbehør

Med det rigtige sikkerhedstilbehør kan du opnå flere fordele: forlænge 
levetiden på dine reoler, forebygge ulykker og spare penge til dyre og 
tidskrævende reparationer af dine pallereoler. 
Vi har et stort udvalg af sikkerhedstilbehør der er designet til at komplettere og yderligere tilpasse 
en eksisterende løsning, så din lagerdrift er sikker og overholder alle gældende lovgivning.

Og med vores daglige support, vejledning og reolkontrol er du altid klar til de udfordringer driften 
giver dig – uden på noget tidspunkt at skulle gå på kompromis med kvaliteten og sikkerheden for 
både reoler og personale.

Stigebensbeskytter med gummi-indfæstning
Robust stigebensbeskytter med integreret gummi-
indfæstning, til gulv. Gummi-indfæstningen giver 
beskytteren en fjedrende egenskab.
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Stødabsorberende stigebensbeskytter

Stigebensbeskytter i metal med støddæmpende fyld.

Sikkerhedstilbehør

Stigebensbeskytter – indvendig montage

Kraftig stigebensbeskytter, der forebygger skader fra 
truckpåkørsel. Monteres indvendigt.

Denne type stigebensbeskytter er udviklet på 
baggrund af feedback fra vore kunder. Den har samme 
gode sikkerhedsfunktion som den eksisterende 
stigebensbeskytter, men takket være gummibøsninger 
på beslaget absorberer den stød og minimerer effekten 
ved enhver påkørsel.

Lav stolpebeskytter

Denne beskytter specielt udviklet til pallereoler med lavt 
bjælkeniveau. Højde: 400 mm i front, 94 mm bag.

Stigebensbeskytter med asfaltfod

Robust stigebensbeskytter kombineret med asfaltfod, 
der beskytter mod påkørselsskader.

Sikkerhedstilbehør
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Sikkerhedstilbehør

Truckværn

3-delt gavlbeskytter til enkelt- og dobbeltgavl. Fastgøres 
med ekspansionsbolt.

Rygnet / Afskærmning

Rygnettet kan fastgøres i reolen eller anvendes som 
afskærmning, hvor det monteres direkte i gulvet. 
Rygnettet monteres på reolens bagside og sider hvor 
nedfaldende gods kan forekomme. Rygnet er velegnet 
til afskærmning af maskiner samt til indretning af 
sikkerhedszoner. Det i standardmål med montagesæt.

Samleprofil til truckværn

Samleprofilen gør det muligt at forlænge frontlængden 
på truckværnet.

Stigebensbeskytter Protect-It

Model ”click on”, fremstillet af HDPE Termoplast. Højde: 
100 mm. Farve: Gul/Sort.
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Pallestop - vertikal & horisontal

Forhindrer paller i at blive skubbet gennem reolen og 
ned på gulvet.

Pullert

Sikkerhedspullert af metal der kan leveres lakeret eller 
med galvaniseret finish. 164 mm i diameter, barriererne 
hviler på 250 mm x 250 mm fodplader.

Pallestop

Forhindrer at pallen skubbes gennem reolen.

PROTEX Sikkerhedsværn

Kan anvendes som beskyttelse mod påkørsel af truck. 
Velegnet til vægge, kontor, maskiner, transportveje mm.

Sikkerhedstilbehør

Sikkerhedstilbehør
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Sikkerhedstilbehør

Sikringspind

Låser bjælken. Dette er den vigtigste sikkerhedsdetalje, 
et absolut sikkerhedskrav.

Gulvmonteret pallestop

Pallestop, der monteres direkte i gulvet. Forhindrer at 
pallen skubbes gennem pallereolen.

Køregangssikring

Køregangssikring, placeres på bjælkerne i 
gennemkørselsfag for at sikre mod evt. nedfald af paller.
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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

• Træne dit personale i brugen af vore produkter

Service og vedligehold
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Vi tilbyder reoleftersyn 
udført af særlig 
sagkyndig. 

Kontakt os for 
yderligere oplysninger. 

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. 

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

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

Mangel på reoleftersyn kan føre til alvorlige personskader, 
nedsat produktivitet og føre til:

• Dyre og forstyrrende retslige processer

• Højere forsikringspræmie

• Dårligt omdømme

Re
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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

• Indkøbsstrategier

Rådgivning
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