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Sådan reducerer 
f lowlagersystemer 
dr i f tsomkostningerne for 
pal le  lagersystemer på 
langt  s igt



Højere ydelse, lavere omkostninger
Intelligente flowlagersystemer til paller har et væld af fordele 
– sammenlignet med systemer med radiostyret shuttle eller 
traditionelle teknologier – inden for intern lagerlogistik med 
høj omsætningsniveauer. Et alsidigt produktsortiment kan 
håndteres hurtigere og med lavere personaleomkostninger med 
flowlagersystemer. Desuden betyder brugen af tyngdekraft, at 
der undgås omkostninger til el til motorer, der flytter pallerne 
i lagerreolen i systemer med radiostyret shuttle. Dette er blot 
nogle af de faktorer, der reducerer de løbende driftsomkostninger 
betydeligt.

Eftermontering: Højere kapacitet uden at bygge et 
nyt system
Et moderne flowlagersystems kompakte design reducerer 
også pladsbehovet med op til 50 % sammenlignet med 
traditionelle løsninger. Opgraderinger og øget kapacitet – selv 
for den daglige drift – er derfor muligt i de fleste tilfælde uden 
investeringer i nye systemer.
Omkostningsfordelen ved flowlagersystemer øges i takt med 
omsætningshastigheden og antal pallepladser, der skal bruges. 
Start investeringerne afskrives via besparelser i den daglige 
drift, normalt efter mindre end to år. Endnu en fordel er den 
langsigtede pålidelighed, som flowstyringssystemernes robuste 
mekaniske design giver.

Sådan øger 
f lowlagersystemer 
virksomhedernes 
konkurrenceevne

Coca-Cola kan håndtere store volumener effektivt i forbindelse med salgskampagner 
og sæsonmæssige spidsbelastninger takket være Interroll Flowlager modulers 
maksimale tilgængelighed.
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Optimering af omkostningerne betyder strategiske 
indkøb 
Høj ydeevne og kvalitet til lave driftsomkostninger 
er afgørende for at opnå succes indenfor for intern 
lagerlogistik. Dette gælder også for manuelle 
palle lagersystemer med mellemhøje til høje 
omsætningshastigheder. Virksomheder med intelligent 
indkøbsstyring tager derfor også højde for de forventede 
driftsomkostninger ud over start investeringens størrelse.  

Matthias Schmitt, ansvarlig for 
Procter & Gambles distributionscenter  
i Crailsheim/Tyskland

”Vi kan håndtere ordrer meget mere effektivt med 
væsentligt færre køregange og meget hurtigere med vores 
flowlagerløsning.”

Procter & Gamble: Et skridt foran med Interroll-flowlagersystemer.
P&G moderniserede sit internationale distributionscenter i Crailsheim (Tyskland) i 2012 under 
igangværende drift. Interrolls flowlagerløsninger, som gør det muligt at øge kapaciteten med 
ca. 35 % på den samme plads – fra 20.000 til 27.000 pallepladser – er omdrejningspunktet i 
det nye system.

PRØV SELV AT 
REGNE PÅ DET!
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Interrolls flowlagerløsninger (”Palle-/karton flowsystemer”) 
er kendetegnet ved deres banestruktur. De individuelle 
baner er udstyret med ikke-motoriserede ruller. Bevægelse 
af lasteenhederne (f.eks. paller) fra indlastning i banen til 
udlastning positionen sker ved hjælp af tyngdekraften. 
Lasteenhederne ”flyttes” gennem banen via let hældende 
rullebaner. Derfor er det ikke nødvendigt at løfte og håndtere 
pallerne med mobile shuttles drevet af elektriske motorer.

Høj driftspålidelighed og lang levetid
Der bruges transportørruller, som er kendetegnet ved 
særlig lang levetid og høj driftspålidelighed, til Interrolls 
palle flowsystemer. Det særlige design sikrer fremragende 
stødabsorbering. Højtydende labyrintforseglinger beskytter 
kuglelejerne mod fugt og støv. Palle flowsystemerne testes på 
Interrolls testcenter i La Roche sur Yon (Frankrig). De skal over 
50.000 cykler påvise, at de kan modstå kølige og frostfyldte 
miljøer (henholdsvis 0-5 grader ned til -28 grader Celsius) og 
stadig give en jævn og stabil pallebevægelse. FIFO- (først ind 
– først ud) og LIFO-systemer (sidst ind –først ud) kan benyttes til 
Interroll-palle flowsystemer. Dette princip kan ikke kun bruges til 
paller, men også til karton emballage (karton flow).

Egnet til alle typer lagre
FIFO-systemer er først og fremmest det førende valg i fødevare- 
og drikkevareindustrien samt til toiletartikler. Paller læsses 
altid ind og ud i hver ende af flowbanen. Interrolls FIFO-baner 
er udstyret med sikkerheds separator, som giver problemfri 
udlastning af pallen med en gaffeltruck, før den næste palle 
føres hen til udlæsningsposition. Separatoren er egnet til  
almindelige pallevægte og -størrelser (60 til 1.200 kg og 
600 til 1.200 mm dyb). Særlige ruller med en bremsefunktion 
begrænser pallernes hastighed til maks. 0,3 meter pr. sekund 
uanset vægten.

Pascal Collaud, 
logistikchef for Pearlwater Mineralquellen AG 
i Termen/Schweiz

”Vores flowlagersystem er klar til brug – en forudsætning for succes 
på det yderst konkurrenceprægede drikkevaremarked. Vi skal også 
kunne håndtere meget høje gennemløbsvolumener i forbindelse med 
salgskampagner og sæsonmæssige stigninger i salget.”

Sådan fungerer  moderne 
f lowlagersystemer

Et effektivt og bæredygtigt materiale flow:
COOP, som er den største detailgruppe i Schweiz, kan transportere op til 140 millioner liter
frisk mineralvand af høj kvalitet hvert år på Pearlwaters avancerede mineralvandsanlæg
i Termen (Schweiz). Ekstremt begrænset plads og ambitiøse mål for CO2-reduktion var centrale 
krav, der bedst kunne opfyldes med Interrolls flowlagermoduler.



Systemsammenl igning:
Lagersystem med radiostyret  shut t le 
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KompleksitetKilde: INTRALENCO, 2013

VEDLIGEHOLDELSE

Driftsprincip
Mobile ”shuttle”, som drives af elektriske motorer, løfter og bevæger kontinuerligt 
lasteenhederne til den ønskede position i banen. En elektronisk løsning klarer 
transporten og styringen (radio).

Lagersystem med 
radiostyret shuttle

Driftsprincip
Tyngdekraften sparer energiomkostninger: Pallerne ”flyttes” uden hjælp 
gennem banerne på let hældende rulletransportører. Et robust mekanisk 
design sikrer ekstremt lang levetid.

Flowlagersystem



Omkostn ingssammenl igning:
Lagersystem med radiostyret  shut t le 
og f lowlagersystem 
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Årlige omkostninger 
pr. palleplads (i €)

Årlige besparelser 
pr. palleplads (i €)

12     24     36     4812     24     36     4812     24     36     48Omsætnings 
niveau pr. år

Pallepladser

Beregningerne er baseret på et omfattende estimat fra konsulentfirmaet INTRALENCO. Virksomheden, som har 
hovedsæde i Wiehl/Tyskland, har mange års erfaring med intralogistik markedet. Virksomheden tilbyder komplette 
producent- og systemuafhængige konsulentydelser til især små og mellemstore virksomheder. 

Beregning inklusive hardware, installation, arealudnyttelse, energiomkostninger, personale, afskrivning;  
gennemsnitlige markedspriser i hvert tilfælde. Kilde: INTRALENCO, 2013
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Der skal bruges intelligente og effektive lagerløsninger især til palle 
lagersystemer, der skal kunne klare høje omsætningshastigheder og 
et øget produktsortiment. Det er ikke kun startinvesteringerne, der 
spiller en rolle for den økonomiske evaluering. Især omkostningerne til 
daglig drift spiller en langt større rolle. Videnskabelige undersøgelser 
foretaget af Leibniz Universitet i Hannover/Tyskland med hjælp 
fra Southeast University i Nanjing/Kina viser, at flowlagersystemer 
reducerer de samlede driftsomkostninger.

Høje omsætningstal kræver løsninger med lave 
driftsomkostninger
Med langsomt omsættelige varer kan det give økonomisk mening 
at bruge traditionel bulk lagring, palle lagerreoler eller mobile 
lagerreolsystemer. Lagersystemer med radiostyret shuttle og 
flowlagersystemer beviser dog deres værd ved hurtigt omsættelige 
varer – for eksempel på manuelle lagre i fødevare- eller 
drikkevaresektoren. De kræver ikke alene meget mindre plads, hvilket 
har en positiv indvirkning på leje- og/eller bygningsomkostningerne. 
De rette systemer reducerer også personalebehovet. Med flere 
pallepladser og øget omsætningshastighed taler den samlede 
sammenligning af omkostningerne klart til fordel for flowlagersystemer.

De skjulte omkostninger er afgørende
Shuttle-systemer kan ofte tilbyde fordele, når det gælder 
startomkostningerne til den nødvendige systemteknologi. Det er dog 
værd at tage et nærmere kig på følgeomkostningerne i evalueringen: 
De højere driftsomkostninger for løsninger med radiostyret 
shuttle har en negativ indvirkning med øget lagerstørrelse, større 
produktsortiment og større vare flow. Hvis du f.eks. inkluderer højere 
personaleomkostninger og det større antal palletrucks, der kræves, i 
den samlede beregning, medfører det væsentligt lavere omkostninger 
pr. palleplads og pr. år for flowlagersystemer (se grafikken til venstre).

De samlede omkostn inger 
er  a l tafgørende

Red Bull

Det betaler sig at regne på tallene
Et øget produktsortiment på et lager med shuttle-systemer har 
derfor en klar ulempe sammenlignet med samme lagerstørrelse og 
identisk pallegennemløb, da det nødvendiggør en kompliceret, 
tidskrævende og dermed dyr overførsel af shuttles til andre 
lagerbaner.

Flowlagerløsninger er derfor et særligt omkostningseffektivt 
valg på langt sigt for forskellige lagerstørrelser og 
omsætningshastigheder. De sikrer også større langsigtet 
pålidelighed og mere fleksibilitet ved kortvarige 
ordrespidsbelastninger takket være deres ydeevne og robusthed. 
 
 

Prof. Dr.-Ing. Lothar Schulze,  
Gottfried Wilhelm Leibniz Universitet  
i Hannover/Tyskland

”Flowstyringssystemer opfylder til fulde kravene om kapacitet og 
fleksibel ydeevne. Du kan vokse sammen med virksomheden.”

Maksimal produktivitet hos Red Bull:
Brugen af Interrolls flowlager moduler på distributionscenteret i Bangsang tæt på Bangkok 
muliggør effektiv håndtering af spidsbelastningsvolumener med reducerede transportveje og 
færre gaffeltrucks til den daglige brug.



I n s p i r e d  b y 
 e f f i c i e n c y

Interroll blev etableret i 1959 og er i dag en af 

verdens førende leverandører af nøgleprodukter 

til intralogistik. Uanset om det er kasser, paller eller 

forbrugsprodukter, der skal håndteres, har ingen 

andre leverandører et så omfattende produktudvalg.

Det er grunden til, at systemintegratorer, OEM’er 

og operatører vælger Interroll som partner til deres 

interne logistikaktiviteter. På verdensplan.

Interroll´s globale netværk sikre at alle kunder får 

hurtig levering og førsteklasses service på lokalt plan.

Vi inspirerer vores kunder og tilbyder dem praktiske 

metoder til at øge effektiviteten.

Interroll.com

Interroll forbeholder sig ret til når som helst 
at ændre produkternes tekniske egenskaber. 
Tekniske oplysninger, mængdeangivelser, data 
og egenskaber er kun vejledende.
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