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Det finns många relevanta säkerhetsaspekter att överväga när man bygger ett lager både för dina 
produkter men ännu viktigare för dina anställda eller dina besökare. Om lagret är dåligt underhållet eller 
felaktigt utformat kan ditt lager vara farligt. I såväl Sverige som andra länder är alla företag skyldiga enligt 
lag att säkerställa att anställda arbetar i en säker miljö med säker utrustning. Du kan se till att ditt lager 
uppfyller kraven genom att kontrollera de nationella och europeiska säkerhetsnormerna.
Dessa standarder anger hur pallställen ska dimensioneras och utformas, och inkluderar till exempel att 
hyllor markeras med maximala belastningar per sektion eller lagringshylla, att de är ordentligt förankrade 
och utrustade med genomgående skydd.

Eftersom höjderna i ett lager har ökat under åren så har även säkerhetsmedvetenheten bland företagen 
gjort det. Standarderna förbättras därför stadigt. Olyckor som instabila pallar och föremål eller gods som 
faller från hög höjd kan orsaka allvarliga personskador och skador på interiör och utrustning - olyckor som 
är både kostsamma och förödande för de inblandade.

Hur man förhindrar rasolyckor
Axelents SafeStore rasskyddssystem är baserat på sex standardmått av nätpaneler som kan anpassas till 
nästan alla moderna hyllsystem. Du hittar SafeStore i olika typer av lager över hela världen, från de små 
manuellt styrda lagren till de stora automatiska kranlagren.

Du kan välja mellan två olika typer av nätöppningar (50x30 mm och 50x60 mm). Panelerna kan också 
kapas för att passa perfekt i ditt lager.
Vid montering fästs varje sektion med konsoler på hyllstolparna och bultas ihop vertikalt till önskad höjd 
och bredd. Den nydesignade och förbättrade konsolen säkerställer en bättre, säkrare och fast position 
på panelen. Fästet är tillverkat i 2 till 3 mm tjockt stål, finns i åtta olika längder och är helt kompatibel med 
äldre versioner av SafeStore.

Få en offert för ditt lager
För att få en anpassad offert för ditt lager 
behöver du bara svara på de fyra enkla 
frågorna nedan. Inga ritningar eller planritning 
på ditt lager behövs.
 

    Vad är den totala längden på ditt pallställ?

    Vad är ditt pallställs totala höjd?

    Hur många sektioner har pallstället?

    Konsolens längd?

Lagerlokaler med otillräcklig säkerhet kan vara farliga miljöer. Så här kan du 
förhindra olyckor och förbättra din arbetsplats med det förbättrade SafeStore 
rasskyddet.

SafeStore rasskyddssystem

Betonggolv och bra belysning

Lämpligt utformade gaffeltruckar  
anpassade till din verksamhet.

Ett stabilt, högkvalitativt pallställ utrustat  
med upprättstående, påkörnings- och  
rasskydd, nätväggar, och företrädesvis  
gavelnät och nätplanshyllor.

Välutbildade och engagerade anställda.

Tänk på hur ditt företag kan utvecklas  
över tid och utforma ditt lager därefter.

Bygga ett säkert lager
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