
Fisk og fryselager
Logistikkløsninger for fisk og andre fryste produkter

Det er ikke rom for feil når det gjelder oppbevaring av mat, enten det gjelder 
ferske, kjølte, eller frosne varer. Sjømatnæringen er intet unntak. Det er et 
krevende arbeidsmiljø, som stiller store krav til gode logistikk løsninger. Ett av 
ønskene er en maksimal utnyttelse av både kjøle- og fryselager.

Vi tilbyr skreddersydde løsninger tilpasset våre samarbeidspartneres behov; fra 
konvensjonelle pallereoler, mobile pallereoler og halvautomatiske shuttle reoler. 

Maksimer lagringskapasiteten din i 
lave temperaturer
Med økt etterspørsel fra forbrukerne, er plass 
og mer effektiv drift, nøkkelen til en konkurranse 
dyktig drift av lageret. Vår mobile pallereol 
(MOVO) optimerer gulvplassen på lageret ditt 
og kan øke lagringskapasiteten med opptil 80 %. 
Samtidig har man alltid tilgang til den unike pallen. 
Kjøle og fryse varer, spesielt i fiskeindustrien, 
lagres best på ett sted, slik at det blir en enklere 
og mer effektivt plukk av ordre. Våre mobile 
reoler dekker dette behovet, og systemet tåler 
temperaturer ned til minus 30 grader.



Shuttle-System 
Halv-automatisk kompaktlagring
Når du vurderer en kompakt lagring, trenger 
du ikke se lenger enn til vårt Shuttle-system. I 
en dypstablingsreol bruker dette systemet en 
fjernstyrt, halvautomatisk transportvogn for 
henting, frakting og omorganisering av paller, 
med stor presisjon. Shuttle-systemet fjerner 
dermed behovet for bruk av trucker inne i 
kjøregangene, noe som også eliminerer risikoen 
for skade på reolene. Shuttle-systemet er ideelt 
for lagre som håndterer typisk bulkgods, og er 
godt egnet for et bredt spekter av temperaturer. 
Denne kompakte løsningen kan redusere 
størrelsen på lageret og som et direkte resultat 
av dette kutte driftskostnadene.

Dypstablings reoler – Kompakt 
lagringsløsning 
Dypstablingsreoler er ideelt for lagring av store 
kvantum av samme type gods, og blir ofte brukt 
både i kjøle og fryse -lager. Det kjøres truck inn i 
reolen for å hente paller.

• Høy areal-utnyttelse Leveres både i 
pregalvanisert og i varmgalvanisert utførelse.

• Egner seg for store mengder like artikler
• Kan betjenes med reach-truck og/eller 

motvektstruck
• Ideellt for bulklagring

Vi tilbyr fleksible og multifunksjonelle 
løsninger som ivaretar dine behov. 

Behov som må ivaretas:
• Varer som krever ulike 

lagringsmetoder
• Sesongmessig påvirkning
• Kjølte og frosne varer kan trenge 

plass under ett tak
• FIFO (First-In First-Out) lager 

styring
• Produktets sporbarhet og hygiene 

må vurderes
• Flytting av store paller med 

varierende vekt
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