Allt du
behöver ha
på lager
Med vår kunskap och vårt breda sortiment
kan vi optimera kapaciteten och effektivisera
arbetet, oavsett storleken på ditt lager.
Välkommen att ta del av vårt utbud.

En helhetsleverantör
för bättre arbetsplatser
AJ Produkter har med framgång inrett och utrustat arbetsplatser i mer
än 45 år. Vår kunskap och vårt sortiment sträcker sig från lager och
logistik till verkstad, personalutrymmen och kontor. Det betyder att du
kan hitta det mesta för att förbättra din arbetsmiljö hos oss.

Visste du att?
Vi har 45 års erfarenhet av att
förbättra arbetsplatser.
Idag gör våra inredningslösningar
skillnad i 19 länder Europa runt.
Vi utvecklar och tillverkar en stor
del av vårt sortiment i egen regi.

Idag är vi verksamma i 19 länder i Europa och
erbjuder ett noga utvalt sortiment som säljs
direkt till kund via distanshandel och kundanpassade inredningsprojekt – allt med syfte att få
människor att må bra på jobbet.
Egen design och tillverkning
För att våra produkter ska hålla den höga
kvalitet som vi eftersträvar, är en stor del av vårt
utbud – inte minst vad gäller hyllsystemen –
designat och tillverkat i egen regi. Det är ett
medvetet val, eftersom det ger oss kontroll över
hela processen, från design och materialval till
färdig produkt. Därmed vet vi också att allt vi
levererar håller den höga kvalitet som vi utlovar.
Att ta ansvar hela vägen ser vi som en självklarhet i vår roll som helhetsleverantör.

Full koll på kvaliteten i alla led
Fokus för vår produktutveckling ligger på
smarta och hållbara lösningar som bidrar till att
skapa bättre arbetsplatser. Allt utvecklingsarbete sker i nära samverkan med vår egen
fabrik i Slovakien. Det är också där all tillverkning sker. Genom att själva styra processen
kan vi fokusera både på användarnas behov,
produkternas kvalitet och på att minimera vår
miljöpåverkan. Vi är certifierade enligt ISO
9001 och ISO 14001 och har full kontroll på
våra produkter, från råmaterial till val av lack.

Vi tillverkar hyllor för
alla typer av lager
Det ultimata
pallstället

När vi tillverkar våra lagerprodukter använder vi enbart
högklassigt stål.

ULTIMATE är ett platsbesparande
pallställ i världsklass – designat
och tillverkat i vår egen regi.
ULTIMATE pallställ sid 06-11.
ULTIMATE Mobile sid 24-25.
ULTIMATE Pushback sid 26-27.
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Påbyggnadsbart hyllsystem
med flera smidiga tillbehör.
MIX hyllsystem sid 12-15.

Kombinera
med COMBO

Produktionsprocessen i vår fabrik i Slovakien är
certifierad enligt EN:1090.

Ett komplett utbud för ditt lager
• Vi erbjuder en mängd system för lagerinredning,
bland annat pallställ, hyllställ och grenställ.
Därtill kan vi leverera lyfthjälpmedel och
packbord för smidig pakethantering.
• Vårt projektteam jobbar med att platsoptimera
olika typer av lager, från den lilla butikens
lagerrum till logistikcentrets höglager.
• Vårt egenutvecklade pallställ, ULTIMATE, har
en unik och platsbesparande konstruktion som
garanterar en mer effektiv lagerhållning.

Ett hyllsystem med
egen arbetsbänk
– en perfekt kombo.
COMBO hyllsystem
sid 18-19.

TOUGH tål tuffa tag
Stabil hylla för skrymmande,
opallat gods. Ett kraftpaket!
TOUGH hyllsystem sid 16-17.

Ta hjälp av våra lagerproffs
I vårt helhetserbjudande ingår även att hjälpa dig att
skapa en optimal lösning när lagret ska inredas.
Professionell inredningshjälp sid 04-05.

Från vision till verklighet

Låt våra inredningsproffs
optimera ditt lager
Vår projektförsäljning har två mål: Att ge dig en optimal lagerlösning
utifrån dina behov och att göra processen så lätt som möjligt för dig.
Därför bistår vi dig hela vägen från planering till inflyttning – allt enligt
vår inarbetade projektmodell.
Att inreda ett effektivt lager är ett stort ansvar.
Då kan det vara det skönt att ha ett dedikerat
team av experter att luta sig emot. Vi stöttar dig
från planeringsstadiet tills det är dags att flytta in
– och det oavsett om det gäller en enskild
arbetsyta eller en helhetslösning för ditt lager.
Inget är för smått eller för stort när du vänder dig
till oss.
Steg för steg till lösningen
Efter att ha besökt dig på plats gör vi en grundlig
analys av förutsättningar, behov och önskemål.
Hur många pallplatser får rum? Ska vi kombinera
olika hyllsystem? Vilka ergonomiska lyfthjälpmedel bidrar mest till effektiviteten? Frågorna är
många – och svaren visar vi i form av ett
inredningsförslag i 3D-miljö som tydligt illustrerar
hur lokalens ytor kan disponeras optimalt.
Vi tänker framåt – och på allt
Många tänker här och nu när de inreder sina
lokaler. Vi tänker något längre och tar även in
framtida, möjliga förändringar i planerna så att
inredningen blir hållbar över tid. Därutöver
lägger vi stor vikt vid funktionella bitar, som
logistikflöden och ergonomi. Arbetsgången följer
vår projektmodell, som är en trygghet både för
dig och oss. Vi går igenom förslaget och gör
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korrigeringar vad gäller planlösning och produktval tills du är nöjd. De följande stegen handlar
om produktbeställning, leverans och montage
på plats. Och eftersom vi ansvarar för helheten,
behöver du bara ställa in dig på ett lyckat
slutresultat.
En optimal lösning för ditt lager
Vi hjälper dig att se möjligheter och gör allt för
att du ska få en optimal lösning utifrån dina
behov. Helt kostnadsfritt. Låter det bra? Ring oss
och berätta vad du vill uppnå, så är lösningen ett
steg närmare.

För mer information om
hur vi kan hjälpa dig
– kontakta oss direkt:
035-180 000
offert@ajprodukter.se

Ett lyckat projekt
från start till mål
1. Projektering
2. Layoutförslag
3. Projektledning
4. Leverans
5. Installation

Ett komplett team för bästa resultat – projektingenjör, logistiker och inredningsarkitekt
– det är några av de kompetenser vi ställer till ditt förfogande. Helt kostnadsfritt.
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Pallställ ULTIMATE
Pallställ ULTIMATE är ett av
Europas mest moderna pallställ
med stora fördelar för din
verksamhet. Pallstället är
certifierat enligt europeisk
standard SS/EN 15512 och är ett
resultat av AJ Produkters egen
design och produktion.
Med AJ ULTIMATE siktar vi på att
förändra branschen genom
lyhördhet och nya innovationer.
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Pallstället har en nyskapande
design som maximerar
volymutnyttjandet och
lagringskapaciteten för bättre
logistik och lönsamhet.
Platsbesparande gavlar
Låga bärbalkar som justeras
i täta 50 mm intervaller
Anpassningsbart med
smarta tillbehör
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Gavlar och
bärbalkar
Vi har ett brett sortiment av gavlar
i olika höjder för olika belastningar
och bärbalkar som kan justeras i
täta 50 mm intervaller. Det ger stor
optimering av platsutnyttjande och
låter dig anpassa pallstället till
lokalen och dina förvaringsbehov.

Z-balk
Lackerad i en slitstark röd pulverlack.

Balklängd

Balkprofil (H x B x T)

Max last/balkpar.
Jämnt fördelat.

Balklängd

Balkprofil (H x B x T)

Max last/balkpar.
Jämnt fördelat.

950 mm

70 x 50 x 1,5 mm

4000 kg

1850 mm

105 x 45 x 2,3 mm

3400 kg

1200 mm

70 x 50 x 1,5 mm

3300 kg

2300 mm

105 x 45 x 2,3 mm

2800 kg

1350 mm

70 x 50 x 1,5 mm

3000 kg

2750 mm

105 x 45 x 2,3 mm

2250 kg

1850 mm

70 x 50 x 1,5 mm

2250 kg

2750 mm

130 x 45 x 3,0 mm

3900 kg

1850 mm

80 x 50 x 1,5 mm

2700 kg

3300 mm

105 x 45 x 2,3 mm

1600 kg

1850 mm

95 x 50 x 1,5 mm

3000 kg

3300 mm

130 x 45 x 3,0 mm

3000 kg

2300 mm

70 x 50 x 1,5 mm

1500 kg

3600 mm

105 x 45 x 2,3 mm

1360 kg

2300 mm

80 x 50 x 1,5 mm

2000 kg

3600 mm

130 x 45 x 3,0 mm

2500 kg

2300 mm

95 x 50 x 1,5 mm

2600 kg

2300 mm

110 x 50 x 1,5 mm

3000 kg

2750 mm

70 x 50 x 1,5 mm

1050 kg

2750 mm

80 x 50 x 1,5 mm

1500 kg

2750 mm

95 x 50 x 1,5 mm

2100 kg

2750 mm

110 x 50 x 1,5 mm

3000 kg

2750 mm

140 x 50 x 1,5 mm

3675 kg

2750 mm

150 x 50 x 2,0 mm

4500 kg

3300 mm

70 x 50 x 1,5 mm

800 kg

3300 mm

80 x 50 x 1,5 mm

1000 kg

3300 mm

95 x 50 x 1,5 mm

1500 kg

3300 mm

110 x 50 x 1,5 mm

2100 kg

Gavel
Levereras i galvaniserat utförande och i höjdintervaller 2000-12500 mm.
Gaveldjup standard: 500-1250 mm.

3300 mm

140 x 50 x 1,5 mm

3000 kg

Benämning

Bredd

Djup

Godstjocklek

3300 mm

150 x 50 x 2,0 mm

3000 kg

P80-1,5

80 mm

89 mm

1,5 mm

3600 mm

95 x 50 x 1,5 mm

1300 kg

P80-2,0

80 mm

89 mm

2 mm

3600 mm

110 x 50 x 1,5 mm

1900 kg

P90-2,0

90 mm

89 mm

2 mm

3600 mm

140 x 50 x 1,5 mm

2900 kg

P90-2,5

90 mm

89 mm

2,5 mm

3600 mm

150 x 50 x 2,0 mm

4000 kg

P110-2,5

110 mm

89 mm

2,5 mm

P80

P90

P110
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Påkörningsskydd
Påkörningsskyddet fästs runt stolpar och
skyddar pallstället från påkörning. Finns i
höjderna 200 mm eller 400 mm.
Pulverlackerad.

Stolpförstärkning
Förstärker stolpen vid påkörning. Används
när stolpskydd ej kan användas. Passar
endast till standardfot. Höjd: 400 mm.
Pulverlackerad.

Fördelningsplåt
Fördelar lastens tyngd över en större yta
och är särskilt lämplig för dåliga golv.
Plattan monteras med hjälp av asfaltslim
som säljs separat. Längd: 350 mm. Bredd:
350 mm. Tjocklek:4 mm. Galvaniserad.

Tillbehör

Gavelskydd
Påkörningsskydd bultas i golv och skyddar
gaveln vid påkörning. Höjd: 400 mm. Finns
i längderna 1100 mm eller 2400 mm.
Pulverlackerad.

Kombinerat stolp och gavelskydd.
Skyddar både stolpe och gavel från
påkörning. Höjd: 400mm. Finns i längderna
1100mm eller 2400mm. Pulverlackerad.

Stosfot
Ger en kraftigare infästning mot golv
jämfört med standardfoten. Används med
fördel vid ojämna eller dåliga betonggolv.
Pulverlackerad.

Balkplan
Passar alla balkbredder. Bredd: 450 mm.
Djup: 1100 mm. Maxbelastning: 250 kg.
Galvaniserad.
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Pallställ ULTIMATE är lättmonterat och kan
kompletteras med många olika tillbehör, vilket
låter dig anpassa pallstället till din lokal eller
verksamhet. Detta underlättar lagring av gods
med varierande form och storlek. Tillbehör
levereras i röd, gul och grå pulverlack samt
galvaniserad plåt.

Balkplansnät
Balkplansnät för montering över balkar.
Bredd: 890 mm. Djup: 1100 mm. Finns
med maxbelastning 250 kg eller 1000 kg.
Galvaniserad.

Avdelare för balkplansnät
Avdelare för nätbalkplan i pallställ.
Höjd: 300 mm. Djup: 1050 mm.
Galvaniserad.

Långsidesinlägg
Möjliggör förvaring av långsideshanterade
pallar. Djup: 1100 mm. Maxbelastning:
800 kg. Pulverlackerad.

Gaffeldistans
För förvaring och hantering av opallat gods.
Höjd: 80 mm. Längd: 1100 mm.
Bredd: 77 mm. Pulverlackerad.

Kabeltrumsupphängning
hittar du på
ajprodukter.se

Halvpallsinlägg
Möjliggör förvaring och hantering av
halvpall. Maxbelastning pall: 300 kg. Finns
i längderna 950 mm, 1850 mm, 2750 mm
eller 3600 mm. Pulverlackerad.

Pallstopp horisontalt
Förhindrar att pallen förs in för långt in i
pallstället. Finns i längderna 950 mm,
1850 mm, 2750 mm eller 3600 mm.
Galvaniserad.

Pallstopp vertikalt
Förhindrar att pallen förs in för långt i
pallstället. Finns i längder från 2000 mm.
Galvaniserad.

Rasskydd
Monteras enkelt på ställagets baksida för att
förhindra att gods ramlar ner i bakkant.
Höjd: 1500 mm. Finns i bredderna 1850 mm,
2750 mm eller 3600 mm. Pulverlackerad.

Balkmonterad utdragsenhet
Fästdetaljer för bärbalkshöjd 70-160 mm
och 4 st. pallstopp ingår. Höjd: 85 mm.
Bredd: 830 mm. Djup: 1240 mm.
Maxbelastning: 700 kg. Pulverlackerad.

Golvmonterad utdragsenhet
Expanderbult för förankring i golv och 4 st.
pallstopp ingår. Fritt utrymme under
enheten är 100 mm. Höjd: 215 mm. Bredd:
830 mm. Djup: 1240 mm. Maxbelastning:
700 kg. Pulverlackerad.

Bärplan till utdragsenhet
Bärplan med uppvikta kanter för montering
av pallkrage direkt på planet. Facklister kan
enkelt användas mot planet.
Längd: 1200 mm. Bredd: 800 mm.
Maxbelastning: 500 kg. Galvaniserad.

Distans
Distans för dubbelstallage. Finns i
längderna 150 mm, 200 mm,
250 mm eller 300 mm. Galvaniserad.

Nivelleringsplatta
Nivellerar gavlarna om golvet är ojämnt
(ingår vid köp av komplett gavel eller
färdiga paket). Finns i tjocklekarna 1 mm,
2 mm eller 3 mm. Galvaniserad.

Fatinlägg
För förvaring och hantering av fat.
Höjd: 25 mm. Bredd: 400 mm.
Djup: 1100 mm. Pulverlackerad.

Rullhållare
För smidig hantering och förvaring av
cylinderformat gods såsom rör, mattor och
liknande. Pulverlackerad.

Verktygstavla
För upphängning på gavel. Höjd: 550 mm.
Bredd: 1100 mm. Pulverlackerad.

Belastningsskylt
Skylt som anger tillåten last per pallställssektion. Med baksida i plåt och front i
plast. Bultar för fastsättning i gavel ingår.

Expanderbult / Bult multi monti
Kan användas till stosfot och gavelskydd.
Expanderbult: Ø: 10 mm. Längd: 90 mm.
Bult multi monti: Ø: 10 mm. Längd: 60 mm.
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Kompletta sektioner

Teknisk information

Gör det enkelt och praktiskt med våra kompletta
grund- och påbyggnadssektioner.

Belastning bärbalkar/sektioner

Avstånd mellan
bärplan (mm)

Jämnt fördelad last

Avstånd till första
bärplan (mm)

5000 mm

4000 mm

2500 mm

6000 mm

Max. belastning/balkplan (kg)

Max. sektionsbelastning (kg)
1850 mm

2750 mm

3600 mm

Grundsektion

Bärbalkslängd (mm)

3600 mm

Belastningstabeller

Påbyggnadssektion
Art.nr.

Antal

Höjd

Balklängd

Belastning

Art.nr.

Tabellerna visar tillåten sektionslast (kg) för olika gaveltyper.
Belastningen varierar beroende på vilken bärbalk som används samt
avståndet mellan bärplanen. Tabellerna utgår från bärbalk med
längd 2750 mm.

Antal

Höjd

Balklängd

Belastning

6 pallar

2500 mm

1850 mm

1000 kg

[23701]

6 pallar

2500 mm

1850 mm

1000 kg

[23702]

9 pallar

2500 mm

2750 mm

500 kg

[23703]

9 pallar

2500 mm

2750 mm

500 kg

[23704]

9 pallar

2500 mm

2750 mm

1000 kg

[23733]

9 pallar

2500 mm

2750 mm

1000 kg

[23734]

12 pallar

2500 mm

3600 mm

500 kg

[23705]

12 pallar

2500 mm

3600 mm

500 kg

[23706]

12 pallar

2500 mm

3600 mm

1000 kg

[23735]

12 pallar

2500 mm

3600 mm

1000 kg

[23736]

8000

8 pallar

4000 mm

1850 mm

1000 kg

[23707]

8 pallar

4000 mm

1850 mm

1000 kg

[23708]

6000

12 pallar

4000 mm

2750 mm

500 kg

[23709]

12 pallar

4000 mm

2750 mm

500 kg

[23710]

12 pallar

4000 mm

2750 mm

1000 kg

[23737]

12 pallar

4000 mm

2750 mm

1000 kg

[23738]

Stolpe P80-1.5
12000
10000

4000
2000

0

500

1000

1500

Avstånd mellan bärplan (mm)
0
500
1000
1500

2000

2500

3000

16 pallar

4000 mm

3600 mm

500 kg

[23711]

16 pallar

4000 mm

3600 mm

500 kg

[23712]

Bärbalk

2000

2500

3000

10 pallar

5000 mm

1850 mm

1000 kg

[23713]

10 pallar

5000 mm

1850 mm

1000 kg

[23714]

B70

10570

10570

8595

6782

5107

3503

2795

15 pallar

5000 mm

2750 mm

500 kg

[23715]

15 pallar

5000 mm

2750 mm

500 kg

[23716]

B80

10896

10896

9358

7644

6003

4766

3415

20 pallar

5000 mm

3600 mm

500 kg

[23717]

20 pallar

5000 mm

3600 mm

500 kg

[23718]

B95

11059

11059

9705

8090

6456

5145

3852

B110

11141

11141

9939

8395

6757

5426

4277

12 pallar

6000 mm

1850 mm

500 kg

[23739]

12 pallar

6000 mm

1850 mm

500 kg

[23740]

B-140

11222

11222

10081

8597

7001

5613

4402

B-150

11222

11222

10112

8633

7047

5642

4427

Z-105

11202

11202

10061

8554

6955

5576

4369

Z-130

11242

11242

10153

8688

7108

5674

4457

18 pallar

6000 mm

2750 mm

500 kg

[23741]

18 pallar

6000 mm

2750 mm

500 kg

[23742]

24 pallar

6000 mm

3600 mm

500 kg

[23743]

24 pallar

6000 mm

3600 mm

500 kg

[23744]
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Stolpe P80-2.0

Stolpe P90-2.0
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Giltighet
Garantitiden gäller i 7 år efter installationsdatum.

7

Omfattning
Garantin omfattar tillverkningsfel på produkterna som medför att produkterna
avviker från de krav som ställs på ställageklass 400 enligt EN 15512:2009,
EN 15620:2008, EN 15629:2008.
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Avstånd mellan bärplan (mm)
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10733
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16293
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11248
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14532

12037
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Garanti ULTIMATE
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Avstånd mellan bärplan (mm)
0
500
1000
1500

2000

2500

3000

B70

15092

15092

11212

7949

5728

4468

3681

4143

B80

16090

16090

13147

10454

7775

5976

4821

6880

5465

B95

16864

16864

15051

12745

10316

8220

6635

9557

7536

5951

B110

16945

16945

15224

12978

10611

8619

7060

13002

10479

8220

6470

B-140

17332

17332

15967

13998

11685

9499

7738

15367

13039

10545

8289

6529

B-150

17352

17352

16018

14029

11757

9576

7809

16395

14124

11523

9038

7108

5701

Z-105

16741

16741

14756

12354

9944

8049

6587

16741

14857

12452

9995

7874

6162

Z-130

17088

17088

15530

13411

11095

9047

7338

Kontroll och underhåll
All lagerinredning bör kontrolleras systematiskt. Kontroller skall utföras minst var
tolfte månad. Brukaren ansvarar för att kontrollen utförs och rapport skall lämnas
till ansvarig för säkerhet med observationer och åtgärder.
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Viktig säkerhetsinformation från
Arbetsmiljöverket
AFS 2020:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
arbetsplatsens utformning.
48§ Ett ställage, som är avsett för varierande laster, ska vara beständigt märkt
med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Märkningen ska sitta på väl
synlig plats.
49§ Ett ställage ska vara förankrat, om det finns risk för instabilitet. Där det finns
risk för att köra på ställaget ska det finnas påkörningsskydd.
Allmänna råd: Exempel på när det risk för instabilitet är om ställagets totalhöjd
är fyra gånger högre än ställagets djup, eller om det har utdragsenheter eller
inte är ordentligt förankrat.

0

1000

1500

2000

2500

3000

Avstånd mellan bärplan (mm)
0
500
1000
1500

2000

2500

3000

B70

22098

22098

14257

10149

7373

5841

4928

5138

B80

25255

25255

18717

13240

10071

8000

6614

9026

7207

B95

28574

28574

24043

15959

12755

10261

7931

12475

9764

7815

B110

28798

28798

24633

18532

14689

11682

9327

18800

15178

11878

9486

B-140

29837

29837

26741

23138

18956

15352

12516

22933

19332

15601

12314

9852

B-150

30244

30244

27536

24220

20631

17177

14175

23768

19206

14963

11253

8770

7011

Z-105

27658

27658

22546

17413

13381

10676

8716

25092

22261

18635

14924

11666

9309

Z-130

29735

29735

26568

22363

18040

14574

11203

Avstånd mellan bärplan (mm)
0
500
1000
1500

2000

2500

3000

Bärbalk

B70

19308

19308

12077

8230

5942

4648

3843

B80

21955

21955

16029

11322

8223

6338

B95

24338

24338

20519

14951

11517

B110

24481

24481

20845

16393

B-140

25153

25153

22373

B-150

25418

25418

Z-105

23768

Z-130

25092

Bärbalk

500

50§ Passage för gående och trucktrafik under ställage ska skyddas mot ras.
Ett pallställ ska vara försett med skydd, som förhindrar att pallar skjuts genom
stället, om det inte är uppenbart onödigt.

Läs mer på ajprodukter.se
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Hyllställ MIX
Ett flexibelt och stabilt hyllställ med många
valmöjligheter. Hyllställ MIX finns i flera
höjder, bredder och djup, vilket hjälper dig
optimera lagerytan till fullo. Hyllstället går
att anpassa med en mängd olika tillbehör,
som exempelvis dörrar och lådor.

Finns i fyra olika höjder
och tre olika djup.
Utrustad med ryggkryss
Anpassningsbart med
smarta tillbehör

12
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Teknisk
information
150 kg
Maxbelastning/hyllplan

150 kg
MIX grundsektion, 5 hyllplan, öppna gavlar
Höjd: 1740 eller 2100 mm.
Bredd: 665, 865, 1065 eller 1365 mm.
Djup: 300*, 400, 500 eller 600 mm.
Maxbelastning 150 kg per hyllplan.

MIX påbyggnadssektion, 5 hyllplan, öppen gavel
Höjd: 1740 eller 2100 mm.
Bredd: 605, 805, 1005 eller 1305 mm.
Djup: 300*, 400, 500 eller 600 mm.
Maxbelastning 150 kg per hyllplan.

*endast till 1065 mm bredd.

*endast till 1005 mm bredd.

MIX grundsektion, 5 hyllplan, täckta gavlar
Höjd: 1740 eller 2100 mm.
Bredd: 665, 865, 1065 eller 1365 mm.
Djup: 400, 500 eller 600 mm.
Maxbelastning 150 kg per hyllplan.

Hyllorna är justerbara med 50 mm intervall.

Maxbelastning/hyllplan

150 kg
Maxbelastning/hyllplan

150 kg
Maxbelastning/hyllplan

150 kg
Maxbelastning/hyllplan

750 kg
Maxbelastning/sektion

Kontroll och underhåll
MIX påbyggnadssektion, 5 hyllplan, täckt gavel
Höjd: 1740 eller 2100 mm.
Bredd: 605, 805, 1005 eller 1305 mm.
Djup: 400, 500 eller 600 mm.
Maxbelastning 150 kg per hyllplan.

MIX grundsektion, 6 hyllplan, öppna gavlar
Höjd: 2500 eller 3000 mm.
Bredd: 665, 865, 1065 eller 1365 mm.
Djup: 400, 500 eller 600 mm.
Maxbelastning 150 kg per hyllplan.

MIX påbyggnadssektion, 6 hyllplan, öppen gavel
Höjd: 2500 eller 3000 mm.
Bredd: 605, 805, 1005 eller 1305 mm.
Djup: 400, 500 eller 600 mm.
Maxbelastning 150 kg per hyllplan.

Periodisk kontroll
Minst en gång per år ska hyllstället kontrolleras så att det fortfarande
överensstämmer med monteringsanvisningen. Följ kontroll enligt EN 15635.
Omdisposition/modifieringar
Före omdisposition ska AJ produkter kontaktas.
Medföljande belastningsskylt gäller standarddisposition av hyllplanen.

Läs mer på ajprodukter.se
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Tillbehör
Täckt gavel
Finns i höjderna 1740 och 2100 mm
och i djupen 400, 500 och 600 mm.
Pulverlackerad.

Bygg din egen hyllkombination med fler delar och praktiska tillbehör
som anpassar hyllan till ditt lagringsbehov. Komplettera med hyllplan eller
gavlar – både öppna, täckta eller en mix av båda. Eller lägg till en dörrsektion
som förvandlar hyllan till ett smidigt förvaringsskåp. Hyllan kan även
utrustas med utdragbara lådor för exempelvis småförvaring och en mängd
andra tillbehör.

Öppen gavel
Finns i höjderna 1740, 2100,
2500 och 3000 mm och i djupen
400, 500 och 600 mm.
Pulverlackerad.

Hyllplan
Maxbelastning 150 kg. Finns i bredderna
600, 800, 1000 och 1300 mm och i djupen
300*, 400, 500 och 600 mm.
Pulverlackerad.

Gavelplåt till öppen gavel
Finns i höjderna 2100 och 2500 mm
och i djupen 400, 500 och 600 mm.
Galvaniserad.

Ryggplåt
Finns både för öppna och täckta gavlar.
Höjd: 2100 mm och 2500** mm. Finns i
bredderna 1000 och 1300*** mm.
Till öppen gavel: Galvaniserad.
Till täckt gavel: Pulverlackerad.

Utdragbar låda
Bredd: 1000 mm. Finns i höjderna 100 och
200 mm och i djupen 400 och 500 mm.
Pulverlackerad.

Lådinsats
Insats som delar upp lådan i mindre fack.
Bredd: 475 mm. Höjd: 100 mm.
Finns i djupen 375 och 475 mm.
Pulverlackerad.

Raskant
Finns både till hyllor med öppen
och täckt gavel. Bredd: 1000 mm.
Pulverlackerad.

Ryggkryss
Finns i bredderna
600, 800, 1000 och 1300 mm.
Galvaniserade.

Dörrar
Fristående dörrar till hyllställ med täckta
gavlar. Höjd 2100 mm. Bredd: 1000 mm.
Pulverlackerad.

Avdelare till hyllplan
Smart avdelare som delar upp hyllplanet i
sektioner. Finns i höjderna 160 och 380 mm
och i djupen 400, 500 och 600 mm.
Pulverlackerad.

14
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*Endast i 1000 mm bredd. **Endast till öpppen gavel. *** Endast till täckt gavel.

Läs mer på ajprodukter.se
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Lagerhylla
TOUGH
Kraftigt hyllsystem för skrymmande, opallat
gods med hög belastning som kan byggas ut
efter behov. Välj mellan bärplan av spånskiva
eller galvaniserad stålplåt.
Finns i två höjder, två bredder
och två djup.
Bärbalkar kan justeras med
50 mm intervall.
Galvaniserade gavlar,
balkar i röd pulverlack.

16
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Teknisk information
Ställaget är designat och beräknat enligt
Europeisk standard SS/ EN:15512

Belastning bärbalkar/sektioner

Bärbalk

700 kg = 2700 mm
1000 kg = 1800 mm

28

53,1

700 kg = 2700 mm
1000 kg = 1800 mm

Max 750 mm

TOUGH påbyggnadssektion, 4 hyllplan, plåthylla
Höjd: 2000 eller 2500 mm.
Bredd: 1850 eller 2750 mm.
Djup: 600 eller 1000 mm.

2

Gavel

Maxbelastning/balkplan (kg)

TOUGH grundsektion, 4 hyllplan, plåthylla
Höjd: 2000 eller 2500 mm.
Bredd: 1900 eller 2800 mm.
Djup: 600 eller 1000 mm.

79

Max 750 mm

10

37

Maxbelastning/balkplan (kg)

Alla mått i mm.

4000 kg
Maxbelastning/sektion

MaX 300 mm

50

Konstruktionen av Lagerhylla TOUGH är
likvärdig Pallställ ULTIMATE. Det bygger
på gavlar och balkar samt möjligheten att
använda täckta plan i stål eller trä. Stabil
och enkel att montera. Kan med fördel
användas i samband med entresol.

Tillbehör

TOUGH grundsektion, 4 hyllplan, trähylla
Höjd: 2000 eller 2500 mm.
Bredd: 1900 eller 2800 mm.
Djup: 600 eller 1000 mm.

TOUGH påbyggnadssektion, 4 hyllplan, trähylla
Höjd: 2000 eller 2500 mm.
Bredd: 1850 eller 2750 mm.
Djup: 600 eller 1000 mm.

Hyllplan stålplåt
Bredd: 1800/2700 mm.
Djup: 600/1000 mm.
Maxbelastning 1000/700 kg.

Hyllplan spånskiva
Bredd: 1800/2700 mm.
Djup: 600/1000 mm.
Maxbelastning 1000/700 kg.

Extra bärbalkpar
Längd: 1800/2700 mm.
Maxbelastning 1000/700 kg.

Läs mer på ajprodukter.se
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Hyllställ COMBO
Flexibelt hyllställ som enkelt monteras
utan bultar och kräver varken gavel- eller
ryggkryss. Varje hyllsektion har 4 stolpar
för maximal stabilitet. Hyllplan av 16 mm
spånskiva.

Finns i tre olika höjder, två olika
bredder och tre olika djup.
Hyllorna justerbara med
38 mm intervall.
Pulverlackade, mörkgrå stolpar
och balkar. Hyllplan av spånskiva.

18
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Teknisk information
Belastning hyllplan/sektioner
700 kg = 1840 mm
1000 kg = 2440 mm
Maxbelastning/balkplan (kg)

700 kg = 1840 mm
1000 kg = 2440 mm
Maxbelastning/balkplan (kg)

COMBO 1 sektion, 4 hyllplan
Höjd: 1980 mm.
Bredd: 1840 eller 2440 mm.
Djup: 420, 620, 775 eller 1230* mm.
Maxbelastning 500 kg per hyllplan.

COMBO 1 sektion, 5 hyllplan
Höjd: 2440 mm.
Bredd: 1840 mm.
Djup: 470, 620 eller 775 mm.
Maxbelastning 600 kg per hyllplan.

Maxbelastning/balkplan (kg)

700 kg = 1840 mm
1000 kg = 2440 mm

*endast till 1840 mm bredd.

H

COMBO 1 sektion, 3 hyllplan
Höjd: 1530 mm.
Bredd: 1840 mm.
Djup: 470, 620 eller 775 mm.
Maxbelastning 700 kg per hyllplan.

700 kg = 1840 mm
1000 kg = 2440 mm

Tillbehör

MaX 125 mm

Maxbelastning/balkplan (kg)

4000 kg
Maxbelastning/sektion

Kontroll och underhåll
Extra hyllplan
Spånskiva. Bredd: 1840 eller
2440 mm. Finns i djup 470, 620,
775 eller 1230* mm.
*endast till 1840 mm bredd.

Dubbel metallfot
För montering på två stolpar.
Fötterna håller ihop stolparna
och skyddar golvet från
stolparnas kanter.

Påbyggnadsplatta
Kopplar ihop två separata stolpar
som står tätt ihop och ger en stabil
konstruktion som inte glider isär.

Periodisk kontroll
Minst en gång per år ska hyllstället kontrolleras så att det fortfarande
överensstämmer med monteringsanvisningen. Följ kontroll enligt EN 15635.
Omdisposition/modifieringar
Före omdisposition ska AJ Produkter kontaktas.
Medföljande belastningsskylt gäller standarddisposition av hyllplanen.

Läs mer på ajprodukter.se
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Grenställ
EXPAND
Grenställ är perfekta för att spara utrymme i lagret. De erbjuder horisontell, lättillgänglig och ideal förvaring och lagring av
långgods. Dessutom möjliggör de en säker
och snabb hantering.
EXPAND finns som både enkel- och dubbelsidigt grenställ. Det har hög stabilitet tack
vare pelarnas långa fötter, och armarna
kan monteras på valfri höjd samt flyttas
med 100 mm intervall. Samtliga delar är
tillverkade i plåt som är pulverlackad för
att tåla hårt slitage. Du kan enkelt bygga
vidare på grenstället med olika storlekar av
stagsektioner för att få en förvaring som är
anpassad till din lagerlokal och verksamhet.

Pelare och stag levereras i blå pulverlack.
Armar levereras i röd pulverlack
AJ Produkters grenställ är CE märkta och
dimensionerade enligt FEM 10.2.09

20
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Enkelpelare för 600 eller 1000 mm arm
Djup: 830 eller 1230 mm.
Finns i höjderna 2432, 2964 och 3952 mm.
Pulverlackerad.
Maxbelastning: 3000 resp. 2100 kg.

Dubbelpelare för 600 eller 1000 mm arm
Djup: 1430 eller 2230 mm.
Finns i höjderna 2432, 2964 och 3952 mm.
Pulverlackerad.
Maxbelastning: 6000 resp. 4200 kg.

Arm
För tungt långgods.
Finns i längderna 600 och 1000 mm.
Pulverlackerad.
Maxbelastning 500 kg.

Ändstopp
Ställbar avdelare tillverkad i stål.
Höjd: 150 mm.

Dubbelsidigt grenställ

Utöver standarddimensioner kan vi även
offerera kundanpassade mått.

Enkelsidigt grenställ

Stagsektion
Stag till grenställ. Finns i längderna
1000, 1200, 1500 och 2000 mm.
Pulverlackerad.

Läs mer på ajprodukter.se
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Entresol
Entresol är en ideal och kostnadseffektiv
lösning för att skapa mer plats i din lokal
oavsett om det är lager eller industri.
Våra entresol levereras nyckelfärdiga på plats. De har en mycket
flexibel och stabil konstruktion bestående av fribärande stommar
samt kallvalsade C+ och Sigmaprofiler som fackverk. Många
tillbehör i form av pallgrindar, trappor, räcken och golv finns att
välja till.
Golv kan levereras i både gallerdurk eller 38 mm golvspånskiva och
steg till trappor kan levereras i flera olika utförande, som exempelvis
gallerdurk, trä eller durkplåt. Våra entresol kommer dessutom i en
högkvalitativ och tålig pulverlack. Profilfärgen kan väljas i en mängd
olika RAL-kulörer för en unik och anpassad entresol.

Belastning upp till 4000kg/m²
Spännvidd upp till 16 meter
Hjälp med 3D design för unika
och anpassade lösningar

22
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Vippgrind

Svänggrind

3D-design
Vi på AJ Produkter hjälper dig att få bättre förståelse för hur
just din lageryta kan användas – genom att ta fram unika
3D-designade lösningar. Med skalenliga 3D-modeller är
det möjligt att direkt uppleva och upptäcka eventuella
problem som inte annars vore uppenbara. Detta hjälper
oss att ta fram en tydlig och inlevelserik bild av hur det
färdiga resultatet kommer se ut.

Trappa med steg i gallerdurk
Läs mer på ajprodukter.se
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Mobila ställage
Volymeffektiv lösning med kompakta mobila baser. Den
unika, platsbesparande designen på pallställets stolpar
och balkar tar volymutnyttjandet till helt nya höjder.
Smarta lösningar gör den dagliga lagerhanteringen ytterst säker och
effektiv. Våra mobila pallställ behöver endast en truckgång och är
därmed ett väldigt platseffektivt alternativ. Det mobila pallstället
drivs med hjul på styrräls eller löpräls som gjuts i golvet, och kan
styras både manuellt eller via en portabel radiosändare.
Ljusbommar på framsidan och sidorna av varje mobil bas upptäcker
eventuella hinder eller personer i vägen och stoppar omedelbart
systemet för att undvika en potentiell kollision. Systemet kontrollerar
också att gången är tömd innan en bas börjar köra, eftersom din säkerhet
är av hösta prioritet. Det mobila pallstället fungerar för alla typer av
gods och du kan själv välja att flytta alla baser samtidigt eller separat för
bästa åtkomst. Alla mobila enheter är dessutom CE-godkända.

Hög platsbesparing och upp till
80 % ökad lagerkapacitet
Kan styras manuellt, halvautomatisk
eller med fjärrkontroll
Driftsäker även i kyl- och frysrum
ner till 28 minusgrader

24
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Fler bilder?

Fler bilder?

Kompaktarkiv
AJ’s Kompaktarkiv är ett modulbaserat mobilt
hyllsystem som möjliggör en effektivisering av
tillgängliga lagerytor. Kompaktarkivet har 90
och 120 (cm) modulmått på längden som
standard. Kombinera 90+90=180, 120+90=210,
90+90+90=270, o.s.v. Andra längder kan
offereras vid förfrågan.

Säkert – Hörnskydd med sensorer

Lättmanövrerat – En användarvänlig och tydlig
pekskärm på manöverskåpet låter operatören flytta
de mobila baserna på ett enkelt och säkert sätt.

Rälsens längd har ingen begränsning utan
anpassas efter lokalens förutsättning. Rälsens
läggning kan ske på ett golv med eller utan
påverkan. Räls kan ha fyllnadsgolv mellan rälsar
eller öppet mellan rälsar. Räls kan gjutas ned.
Ramper mot rälsar istället för utjämningsgolv
finns också som möjlighet.

Hylldjup finns från 30 till 80 cm men större hylldjup
erhålles enkelt genom att kombinera t.ex. 50+50 cm
= 100 cm.
Hyllställ behöver ingen stagning tack vare
sammanhållande balkar vilket möjliggör att det
alltid är full genomräckning.
Höjder upp till 3,385 meter som standard.
Tillbehör: Avdelare, lådfack, utdragbara lådor,
konfektionsstänger, täckplåtar m.m.

Läs mer på ajprodukter.se
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ULTIMATE
Pushback
ULTIMATE Pushback har en smart utformning som nyttjar lagerlokalens volym till
fullo. Enligt principen ”först in, först ut”
går det att hanterar stora kvantiteter och
samtidigt spara både tid och utrymme. Ett
effektivt och genomtänkt system vars
design och produktion vi på AJ Produkter
stolt står för själva.
ULTIMATE Pushback är utvecklat för att kunna optimera
volymeffektiviteten till det yttersta för dig som kund. Genom
att göra vagnar och räls så kompakta som möjligt tar inte
ULTIMATE Pushback upp mer utrymme i sidled än vad
en vanlig pall gör. För att spara mer plats har vi, förutom
enkelsektioner, även gjort vår pushback möjlig med dubbelsektioner. Frontbalken, med sin speciella urskärning, gör
in- och urlastning så enkel och tidseffektiv som möjligt. Den
ger ultimat åtkomst till pallen samt optimerar hanteringsutrymmet ovanför. ULTIMATE Pushback kan hantera både
EUR- och CHEP-pallar samt kortside- och långsideshantering.

Kan hantera både EUR-pall
och CHEP-pall.
Enkel och dubbelsektion,
golvmonterat
Horisontella vagnar med robust
konstruktion.
26
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Alla Ultimate Pushback’s vagnar har en robust konstruktion
med slitstark pulverlackering. Vagnarna är helt horisontella
och rullar på samma räls. Designen på vagnarna har även
anpassats så det går att använda ULTIMATE Pushback
med halvpallar och pallar av lägre kvalité.

Anpassa Pallställ ULTIMATE
På AJ Produkter har vi alltid kunden i centrum. Anpassa
Pallställ ULTIMATE med smarta tillbehör för en helhetslösning som passar din arbetsplats.
Läs mer på ajprodukter.se
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Stort och smått
på lagret
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Arbetsbänk SOLID 750
Extra stabil arbetsbänk med justerbar höjd. Underredet är
ett kraftfullt stålstativ och arbetsbänken är klädd med
slittåligt stål, vilket gör bänken lämplig för krävande miljöer.
Tål alla vätskor och kemikalier och är lätt att rengöra.

Det finns en mängd lager- och verkstadsinredning som underlättar även det småskaliga arbetet – alltifrån att lasta,
packa, lyfta och plocka. Till exempel
verktygsbänkar, arbetsbord, vagnar och
skåp med diverse förvaringsmöjligheter
för spik, skruv, verktyg och maskiner. Allt
det som gör jobbet lite lättare helt enkelt.

Verktygsbänk FLEX
Praktisk verktygsbänk på hjul som ger dig alla verktyg väl
organiserade inom bekvämt räckhåll. Levereras med
behändiga lådor och ett skåp, en smart verktygspanel med
hylla, sju plastbackar med tillhörande skena samt kroksats.

Packbord MOTION
Packbord med höj- och sänkbart stativ för en ergonomisk
arbetsplats. Bordet levereras med en påbyggnadsram med
ett hyllplan med byglar, en vinkelhylla samt en wellaxel med
justerbara stoppar.

Plockvagn COMMUTE
Smidig plockvagn med utfällbar stege och ergonomiska
handtag. Passar utmärkt för transport och hantering av
lättare gods. Dokumenthållare med pennfack ingår.

Hyllvagn CARRIER
Allsidig hyllvagn med kraftigt chassi i elförzinkat stål. Vagnen
har två höga gallergavlar och fyra hyllplan varav tre hyllplan
är steglöst justerbara i höjd. Ena gaveln har ett greppvänligt
handtag för att lättare kunna köra vagnen med last.

Läs mer på ajprodukter.se

Komplett maskinskåp SUPPLY
Komplett och robust maskinskåp i helsvetsad och
pulverlackerad konstruktion, perfekt i exempelvis verkstad
och andra miljöer med höga krav på stryktålighet. Levereras
med tre hyllplan, insats med sex lådor, en verktygspanel och
kroksats med 25 krokar.

Lyftbord, enkelsax
Lyftbord som levereras komplett med elmotor för 3-fas 380
V, oljetank, pump, ventilutrustning och manöverdosa med
lyft- och sänkknapp.

Saxlyftvagn
Lättpumpad höglyftande pallyftare som även kan användas
som kombinerad gaffelvagn/lyftbord.

Lyftbord med fjäderbelastad höjdreglering
Fjäderaktiverat lyftbord som automatiskt håller ideal lasthöjd
vid manuell lastning och lossning. Sänks eller höjs gradvis
beroende på om last läggs på eller tas bort.
Skivan är roterbar.

Handstaplare
Manuell staplare med fotbroms. Gafflarna lyfts genom
pumpning med handtaget och sänks genom att handreglaget trycks in. Kan även användas som lyftbord m.m.

Pallyftare Quicklift
Snabblyftande pallyftare med ergonomiskt utformat
handtag. Styrvinkeln på 220˚ gör det mycket lätt att
manövrera pallyftaren.

Läs mer på ajprodukter.se
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Plastbackar Euro
Plastbackar för tung hantering inom t ex. verkstadsindustri med höga belastningar och krav på
slagtålighet. Backarna är anpassade till EUR-pallformat och är staplingsbara på varandra och inbördes
mellan olika format. Backarna är UV-stabila,
slagtåliga, och livsmedelsgodkända. De mindre
backarna har ergonomiska greppkanter och de

större backarna har greppvänliga handtagshål på
kortsidorna. Backarna är tillverkade av återvinningsbar polypropen (PP) och HD-polyeten (PEHD) och
tål temperaturer från -40°C till +90°C samt de flesta
typer av kemikalier. Släta insidor och botten gör
backarna lätta att hålla rena och utmärkta vid
transportbanehantering.

Kvalitetsbackar i 9000-serien
Profilerad skalkonstruktion ger backarna i 9000-serien maximal styrka och styvhet. De har stort,
flexibelt märkfält för etikett, är staplingsbara och har
greppkant fram och bak vilket underlättar lyft.

Backarna är upphängningsbara på list och tillverkade
av polypropen som tål syror, maskinoljor och de
flesta kemikalier. Klarar temperaturer från - 40˚C till
+90˚C.

Smådelslådor
Utnyttja lagerytan maximalt med våra hyllanpassade
smådelslådor. Lådorna är tillverkade i polypropen
och har rejäla grepphandtag bak och fram vilket gör
dem lätta att dra ut och ta med sig. Lådans

nedsänkta front och transparenta avdelare ger dig
god överblick över innehållet och dess generösa
etiketthållare plats för enkel och tydlig märkning.
Avdelare säljs som tillbehör.

Kompletta hyllor och backskåp
Har du behov av kompletta förvaringslösningar
kan vi erbjuda en mängd olika lagerbackshyllor
och skåp, kompletta med plastbackar som gör det
lätt för dig att förvara och hitta varje enskild artikel.
Lagerhyllorna har tåliga hyllplan som är justerbara i
höjdled och lämpliga för förvaring på lagret, garaget
eller verkstaden. Välj mellan hyllor med eller utan
gavelplåt, ryggkryss eller låsbara dörrar för en
stängd förvaring. Hyllorna är enkla att montera och
levereras kompletta med backar av hög kvalitet som
tål både höga och låga temperaturer samt är lätta
att märka upp med etikett.
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En säkrare
arbetsmiljö
Att märka upp hyllor, skåp, gavlar och
truckgångar är en försiktighetsåtgärd
som kan förhindra både milda och stora
olyckor eller skador. Det gör det även
lättare att organisera och hitta varje
enskild artikel i hyllorna. I vårt
sortiment hittar du alla de små detaljer
som gör stor skillnad på arbetsplatsen.

Magnettejp
Magnettejp med vinylbeklädd yta för uppmärkning av
plåthyllor, pallställ med mera. Använd whiteboardpenna
för att skriva på tejpen.

Etiketthållare
Etiketthållare för hyll- och pallställ. Finns med magnet och
dubbelhäftande tejp.

Gångskylt
Dubbelsidiga skylthållare med dubbelhäftande tejp för
märkning av hyllgång, pallställ m.m.

Dokumenthållare
Väderbeständig dokumenthållare för lättillgänglig
förvaring av manualer, dokument och bruksanvisningar.
Enkel montering med dubbelhäftande tejp.

Informationstavla
Magnetisk informationstavla för uppmärkning
eller meddelanden i verkstäder, lager och andra
utrymmen. Finns i både stående och liggande format
samt A4- och A5-format.

Läs mer på ajprodukter.se
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Du kan alltid vända dig till AJ Produkters kunniga projektsäljare för frågor som berör industri- och lagerinredning.
Vi hjälper dig gärna med allt från att skapa en effektiv
och optimal lagerhantering till att välja rätt ergonomiska
lyfthjälpmedel för verksamheten. Kontakta oss och berätta vad du vill uppnå, så är lösningen ett steg närmare!

AJ PRODUKTER AB
301 82 HALMSTAD
VÄXEL: 035-180 000
ajprodukter.se
info@ajprodukter.se

