Pladsbesparende
lagerløsninger

LAGERINDRETNING
Vi har prøvet det før, vi kender alle udfordringerne, og vi
synliggør fordelene, så det er let og enkelt for dig at
implementere den rigtige løsning.
Vi trækker på mange års erfaring, og Hans Schourup A/S har siden 1981
arbejdet professionelt med løsningssalg og rådgivning om løsninger og
produkter til intern logistik:
•
•
•
•
•
•

Mobile reolanlæg
Kompaktreol anlæg
Push back / indskubsreoler
Gennemløbsreoler
Smalgangslagre
Shuttle systemer

Pallereoler
Pallereoler danner rygraden i lagerindretningen på mange lagre, hvor de giver stor indlagringsvolumen og godt overblik.
Du har mange muligheder for at designe din lagerindretning med udgangspunkt i stiger og bjælker, så det
passer præcist til vareflow og øvrige behov på dit lager.
Kombiner pallereolerne med forskellige typer rullebaner
eller shuttles for at øge antallet af pallepladser på det
samme areal eller for at skabe et optimalt flow i forhold
indlagringsprincipperne på dit lager.
Vi designer din løsning med:
•
•
•
•
•

Gennemløbsreoler

Standard pallereoler
Gennemløbsreoler
Dybdestabling
Push-back eller indskub
Smalgangslager

Standard pallereoler

Standard pallereoler
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Tilbehør til pallereoler

Truckværn

Rygnet og nedfaldssikring

Nethylder
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Stigebeskyttere

Palleudtræk til gulv- og bjælkemontering

Kompaktlagring
Mobile kompaktreoler giver dig en arealbesparelse på ca. 50 % eller forøger
reolkapaciteten med næsten 100 %, fordi
behovet for køregange er minimalt sammenlignet med et traditionelt arkiv eller lager.
I en kompaktreol kan et større antal varer opbevares på
et mindre areal, fordi der kun er adgang til ét reolfag ad
gangen.

Kompaktreol

Almindelige arkivskabe eller reolopstillinger udnytter
generelt kun halvdelen af gulvarealet. Resten går til
gangarealer.
Kompakte reoler bliver typisk brugt i:
•
•
•
•
•
•
•

biblioteksmagasiner
lagre
hospitaler
pakhuse
på kontorer
i butikker
på koldlagre og i fryserum

Vi tilbyder flere former for mobile reoler, som alle
giver dig en effektiv udnyttelse af dit lager.
Mobil grenreol

Mobile pallereoler
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Lagerreoler
Uanset om det drejer sig om en mindre indretning med reoler til lageret og kontoret, eller om du har
brug for en omfattende arkiv- eller lagerinstallation, sammensætter vi løsningen ud fra dine krav og
ønsker.
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Lagerreoler

Plastkasser
I vores webshop finder du et stort udvalg af plastkasser i alle størrelser, som opfylder forskellige
behov på lageret:
•
•
•
•

lagerkasser
plukkekasser
EUR plastkasser
transportkasser

Alle HS plastkasser er fremstillet af 100 % PP
overskudsplast (PIR), og det betyder, at vi opnår
en Co2-besparelse på 90 %, når du sammenligner
med plastkasser, der er fremstillet af helt ny plast også kaldet jomfruplast.
Lagerkasser

Transportkasser

Plastkasser med plukkeåbning

EURO plastkasser

Mobil boltreol med lagerkasser
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Reoler i flere etager
Reoler i flere etager - også kaldet multi-tier
- udnytter både kvadratmeter og kubikmeter
optimalt.
Multi-tier systemet bliver ofte anvendt til opbevaring af
smådele og manuel ordreplukning.
Løsningen bygges af komponenter fra traditionelle
reoler, hvor de gennemgående stiger og gavle bærer
gulvet.
Vi tilbyder forskellige systemer, der tilpasses og bygges
efter dit behov i op til 5 etager med reolhøjde op til 12
meter.

Multi-tier i 3 etager med åbne gavle
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Multi-tier i 2 etager med lukkede gavle

Mezzaniner
En mezzaninløsning udnytter den ledige
lofthøjde, og du får udvidet arealerne med en
ekstra etage.
Løsningen anvendes ofte som en udvidelse af lageret
i kombination med et ekstra kontor, et showroom, eller
en butiksudvidelse.
Vores spidskompetencer indenfor mezzaniner er:

•
•
•
•
•

Special konstruktioner
Hæftning i væg eller loft
Mezzaniner med lange spænd
Brandsikrede mezzaniner
Attraktive standardløsninger med fast m2 pris

Få beregning, tegning og pris til din egen videre
bearbejdning eller beslutningsproces

Mezzanin med ligeløbstrappe på lager

Indsat billede: Mezzanin kombineret med modulkontor. Nederst: Specialløsning med væghængt mezzanin
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AUTOMATISERET LAGER
Beslutningen om at investere i en lager- automat bunder ofte
i et ønske om at reducere antallet af fejl og minimere omkostninger ved at opnå bedre lagerstyring, bedre organisering af
lageret og øget produktivitet. Eller et behov for at opbevare
flere varer på den samme plads.
I modsætning til andre hel- eller halvautomatiserede logistiksystemer som
conveyors, indlagringssystemer og plukkesystemer, kan du implementere
lagerautomater i din nuværende lagerløsning uden at ændre hele
opsætningen.
Gevinsten er øget effektivitet, produktivitet og ikke mindst
pladsbesparelse.
En lagerautomat med WMS er dit digitale værktøj til at udnytte lagerpladsen ned til sidste centimeter. Plukkehastigheden øges og fejlpluk
minimeres.
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Lagerautomater til pluk
Modula lagerautomater giver hurtige, præcise
pluk, reducerer antal plukkefejl og ergonomien
for medarbejderne er i højsædet.
Modula er specialiseret i at udvikle og producere
forskellige typer lagerautomater, der dækker behovet
for hurtige pluk og kompakt opbevaring hos alt fra
webshops til produktionsvirksomheder og i de fleste
brancher.
Modulas lagerautomater er velegnet til mindre emner
op til 4.100 mm lange og kapaciteten er op til 990 kg pr.
skuffe.
Med Modula WMS kan du håndtere hele dit lager –
både varerne i lagerautomaten og varerne på reolerne.

Modula Lift lagerautomat

Op til 4.100 mm brede skuffer med en kapacitet på op til 990 kg pr. skuffe
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Lagerautomater til storformat
Kompakt og automatiseret opbevaring af
plader eller langt og tungt gods.
Optimer dit lager af metalplader, profiler, rør, værktøjer og andet tungt eller stort gods med en Baumalog
lagerautomat.

•
•
•

højde op til 20 meter
brede hylder, op til 12 meter
kapacitet op til 5.000 kg pr. hylde

De innovative løsninger spænder fra mindre og simple systemer til de helt store og komplekse, der alle er
skræddersyet til dit individuelle behov. Med den kompakte lagring sparer du plads, håndteringen effektiviseres og i produktionen reduceres gennemløbstiderne.

Lagerautomat til stanggods, TwinTower
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Lagerautomat til pladematerialer

Lagerautomaterne kan styres på flere måder, dels via
sin egen WMS software, der håndterer alle rutiner, men
også i et integreret miljø, hvor softwaren fra Baumalog
er integreret med jeres egen ERP-platform. Det giver
valgmuligheder og fleksibilitet at Baumalog lagerautomaterne fungerer som det nu passer bedst til den
enkelte virksomhed.

Lagerautomat til stanggods, MonoTower
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LØSNINGER TIL INTERN
TRANSPORT OG VAREFLOW

Intern transport og vareflow
Effektiviteten i din interne logistik afhænger af,
hvordan dit vareflow er sat op.
Vi hjælper dig med at optimere dine interne transportopgaver ved at effektivisere varestrømmen fra varemodtagelse til ordreafsendelse til kunden.
Varestrømmen følger ofte fastlagte rutemønstre og på
disse strækninger er transportbånd en yderst effektiv
metode til at transportere emner af alle størrelser, udformninger og vægt fra A til B:

•
•

•

Medarbejdere kan allokeres til mere værdiskabende opgaver, når emnerne ikke skal transporteres på truck, palleløfter eller lign.
Medarbejderne har mindre risiko for at pådrage
sig arbejdsskader som resultat af tunge skub med
skæv belastning, når især tunge emner transporteres på eldrevne transportbånd.
Opnå hurtig og præcis sortering både inbound og
outbound ved at integrere sorteringssystemer med
eldrevne transportbånd.

Flow racks

Hos os får du professionel rådgivning i forhold til optimering af din interne transport, vareflow og konkrete
løsningsforslag til, hvordan du laver forbedringer, der
løser dine udfordringer og understøtter dine målsætninger.
Vi samarbejder med anerkendte producenter, der er
eksperter i automatiseret og mekanisk intern transport,
og det betyder, at du får den løsning, der passer nøjagtigt til dit behov og den type varer, du håndterer.
Uanset om du har brug for den simple løsning eller den
komplekse, automatiserede løsning.

ContiFlow
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Intern transport og vareflow
Håndtering af paller og tunge emner
Vi skræddersyr løsningen til dit vareflow, så den eliminerer dine udfordringer i den interne transport.

Løsningen er f.eks. velegnet til:

I tæt samarbejde med dig og eventuelt også i samarbejde med den PLC programmør, du foretrækker, finder
vi den optimale løsning og sammensætning.

•

Rullebaner til paller

•

•

rækkeopstilling i forbindelse med forsendelse
eller mellembufferlager til produktionen
sortering til forskellige forsendelsesruter eller
vognmænd
pakning efter samlebåndsprincip

Opsamling af paller ved rullebaner

Håndtering af mindre emner
Når vi identificerer den optimale transportløsning til
mindre og lette mener, starter vi med at se på
emnernes beskaffenhed.

Løsningen er f.eks. velegnet til:

Båndtransportør

Øverst: Sortering
Nederst: Båndtransportør

•
•
•
•

præcis og hurtig sortering in- og outbound
præcis start/stop positioner, fx ved CNC
mellembufferlager
pakkearbejde fx på samlebånd
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Robotter til automatiseret, intern transport
Mobile robotter giver dig øget fleksibilitet i din
interne logistik, de forkorter gennemløbstiden
og der er hurtig tilbagebetaling. Arbejdsmiljøet
får også et ergonomisk løft, når du frigør medarbejdere til mere værdiskabende opgaver.

Vi tilbyder interne transportrobotter, også kaldet cobots, som hver især løser forskellige opgaver indenfor
automatiseret transport:
•

Paller eller andet gods op til 1000 kg. Sharko10
henter paller direkte på gulvet, og transporterer
dem til forudvalgte destinationer. Denne kompakte
robot vender indenfor sin egen radius og manøvrerer gennem smalle passager

•

Har du brug for et automatiseret flow af mindre emner fra A til B og videre til C, så finder Fetch selv
den hurtigste rute

•

Lagervogne i tog med større emner via en manuelt valgt, forudindstillet rute som f.eks. kan være
udendørs og mellem bygninger. Tugbot kan også
indstilles til ’follow me’ funktion, hvor den følger
efter en medarbejder

•

Søger du en terrængående løsning, som til gengæld er mere enkel, er Doog Thouzer vores bud
på en robot, der transporterer emner på vogne, og
som både har ’follow me’ og ’line-trace’ funktion.

Bør du overveje robotter på dit lager?
Svaret er nok ja, hvis du genkender et par af disse
forhold:

•
•
•
•
•
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Dine kunder og samarbejdspartnere stiller stadig
større krav om hurtigere og billigere levering.
Antallet af ordrer via e-handel og leveringer på
tværs af kanaler og til eksport stiger kraftigt.
Der er behov for at reducere mængden af opsli
dende, manuelt arbejde, fordi medarbejdere skal
være længere på arbejdsmarkedet.
Kravene til højere effektivitet, fleksibilitet og større
konkurrencekraft stiger konstant.
Materialeflowet til og fra produktionslinjer skal
være stadig mere fleksibelt og præcist.

Ŝharko10

Fetch

Fetch

Tugbot

Doog Thouzer
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MODULOPBYGGEDE RUM
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Modulopbyggede rum
Rumopdeling med flytbare moduler
Vores præfabrikerede moduler giver dig mulighed for at
skabe nye flytbare kontorløsninger, præcis hvor du har
brug for det.
Det er nemt og hurtigt at etablere f.eks støjreducerede
zoner på lageret, i produktionsområder eller et værkførerkontor i tæt forbindelse med produktionen.
Vi tilbyder løsninger, hvori der indgår modulært opbyggede rum. Det kan enten være separate løsninger,
i flere etager, eller i forbindelse med en mezzaninløsning.
Hurtigt, fleksibelt og konkurrencedygtigt.

Testrum

Værkførerkontor
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Omklædningsrum
Vi har leveret omklædningsskabe og tilbehør
til offentlige institutioner og private virksomheder siden 1981, og gennem alle årene har vi
været synonyme med høj kvalitet og god
service.
Med udgangspunkt i dit aktuelle behov tilbyder vi løsninger ud fra nedenstående tre koncepter:

Basic

Løsninger, der klarer opgaven, uden at gå på kompromis med kvaliteten, med færre options i tilvalg.

Function

Løsninger, der kan noget mere end basic, og som har
flere tilførte features og funktioner, f.eks. eletroniske
låse.

Design

Løsninger, hvor design og æstetik har fokus i flere farvekombinationer.

Elektroniske låse til omklædningsskabe

Omklædningsskabe og bænke
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Kompetent rådgivning
Vores markedsoverblik og indsigt gør os i stand til at
arbejde bredt med løsningerne.
Vi er uafhængige af bestemte systemer eller løsninger,
og derfor sammensætter vi frit den løsning, der giver
størst værdi i forhold til dit aktuelle behov.
Du er derfor sikret en kompetent rådgivning, og du får
tilbud og beregninger, så du har et brugbart beslutningsgrundlag fra os.

Om os
Vores værdier er baseret på konkurrencedygtige priser
og produkter kombineret med en unik erfaringsbase
i form af dedikerede medarbejdere, der hver især har
sit speciale, men bredt har erfaring med alt hvad der
tilbydes på markedet for lagerindretninger.
Vi har gennem tiden opnået en betydelig markedsandel
og et imponerende antal referencer, der tæller de største og dygtigste virksomheder indenfor dansk handel
og industri.
Hans Schourup A/S er ejet af den almennyttige Vilhelm
Kiers fond, der er kendt for at begunstige almindelige
velgørende, kulturelle og samfundsnyttige formål.
Hans Schourup kan dateres tilbage til 1870 og er i dag
blandt de førende leverandører af lagerløsninger.
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