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SUPERBO
MARKNADENS MODERNASTE PALLSTÄLL

Välkommen till RMS, Sveriges mest
kompletta leverantör av lagersystem
och tjänster för moderna logistikmiljöer.
Vi vill tillsammans med dig förbättra din lagerverksamhet. Under våra 25 år som
leverantör till företag verksamma inom lager och logistik har RMS utvecklats till att
idag vara en helhetsleverantör som ligger i framkant. Kompetensen är hög och
kunderna många, men vi är inte nöjda för det.
Vi vill gärna visa dig hur vi får ditt lager att fungera på bästa och framförallt säkraste
sättet. Vi vet att våra kunder vinner på det. Med ordning och reda på lagret får du
som kund ut maximalt av din verksamhet och ditt lager blir en säkrare och effektivare
arbetsplats.
Gör som många andra, räkna med oss!

Från idé till färdigt lager

Vi erbjuder lagersystem från marknadens främsta aktörer.
RMS har ett komplett sortiment av lagerinredningar för LEAN-produktion och system
för pallhantering, småplock och långgodshantering som gör din logistik effektiv. Vi är
experter på lagerlösningar och är med dig från första rådgivning till montering av det
färdiga lagersystemet. Vi är inte nöjda innan du som kund är nöjd!

SUPERBO

Pallställ med unika möjligheter!
Med pallställ Superbo får du ett system som anpassas efter dina önskemål.
Ett stort tillbehörsprogram gör det lämpligt för alla typer av verksamheter.
•

Lasersvetsad sluten profil för att motverka vridningar.

•
•
•
•
•
•

Nitade balkar.
Gavelbelastning upp till 18 ton.
Samtliga komponenter är tillverkade av varmförzinkat stål.
Stort utbud av belastningsalternativ ger kostnadseffektiva lösningar.
Håldelning för bärbalk 50 mm.
Fullständig CE-Dokumentation.

“Superbo är den mest optimala
stolpprofilen på marknaden”

DET MODERNA PALLSTÄLLET SUPERBO

Superbo är utvecklat enligt de högsta säkerhets- och
konstruktionskraven på marknaden. Pallstället produceras i
högkvalitativt stål med kapacitet upp till 18 ton, vilket ger ett
brett användningsområde med ett stort sortiment av tillbehör.
Suberbo har en sluten, lasersvetsad konstruktion på stolpen
som slår det klassiska pallställets öppna c-profil som idag
används av de flesta andra leverantörer. Superbo är den mest
optimala stolpprofilen på marknaden för alla olika typer av lager.
Bärbalken är en profilerad boxbalk som anses vara
den mest stabila och säkraste bärbalkskonstruktionen.
Pallstället levereras i blank galvaniserad yta som standard
men kan beställas lackat. Vid lackning så levereras det galvade
stålet i valfri kulör.

PALLSTÄLLETS DJUP OCH HÖJD

Lagerhålls i två standarddjup på 800mm resp 1100mm samt
i standardhöjder från 2000mm till 7000mm.
Övriga mått levereras från fabrik efter ca: 3 veckor.

BÄRBALKARNA

Lagerhålls i standardlängderna 1850mm (2k) och 2700mm
(3k) samt 3600 (4k). andra längder beställs efter önskemål.
Standardbelastning är 700kg och 1000kg per pall.
I Superbo serien finns balkar från 300 kg till 5000 kg
belastning per balkpar, allt efter ditt behov.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR MED STOR FLEXIBILITET
Inköp av lagersystem är en långsiktig investering som kräver strategi och planering.
Med Superbo finns en stor möjlighet till anpassning och utveckling. Allt för att undvika
låsta lagerlösningar då vi inte vet vad morgondagen medför. Produkter ändras, gods
dimensionen blir annorlunda och lagret ska därför kunna anpassas över tid, därför vill vi
på RMS skapa ett framtidssäkert lager och det kan vi göra med Superbo lagersystem.

HUVUDKOMPONENTER

Alla möjligheter till den bästa lagerlösningen

Utvecklingen av Superbo och de olika komponenterna är ett resultatet av teknisk
utprovning och högspecialiserad kunskap. Suoerbo konceptet har utvecklats efter
många års erfarenhet inom området metallbearbetning.

15

Denna erfarenhet har gjort det möjligt att erbjuda innovativa produkter av högsta
kvalitet som är mycket konkurrenskraftiga och kan ge en modern teknisk lösning
för de viktigaste lagringsproblemen. Övriga egenskaper såsom snabb montering,
hög stabilitet och hög bärförmåga är självklara med Superbo lagersystem.
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Tillbehör
Detta är ett urval av standardtillbehör.
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SUPERBO DRIVE IN & PUSHBACK

Teknisk information

Pallställ Superbo är optimerat för sk. klass 400, samt klass 300, bredgång till smalgångslager utan
automation, enligt SS-EN15620 standard.
Nedan har vi sammanställt ett par viktiga punkter att ta hänsyn till samt att känna till.

DRIVE IN - Djupstapling
När stora lagringsvolymer ska hanteras är
djupstapling en rationell lagringsmetod. Pallarna
lagras på djupet och hanteras från långsidan.
Med djupstapling kan lager utnyttjas maximalt i
och med att antal lagergångar kan minska.

Golvets kvalité
Som grund för samtliga beräkningar är att golvets bärighet är överensstämmande med SS-EN15620
standard samt att betongkvalitén skall vara minst C 25/30.
Rörelsefogar i betonggolv får inte gå igenom ställaget, rörelsefogar skall placeras mellan ställagen.
Frihöjder
Tillsammans med beställaren kommer vi gemensamt överens om vilka frimått som gäller uppåt,
åt sidorna samt gentemot byggnad, enligt SS-EN15620.
Montage
Montaget bör utföras av för ändamålet utbildad personal som följer gällande regelverk.
Särskild vikt måste läggas vid att samtliga stag och säkerhetstillbehör har monterats korrekt.
Pallstället skall kontrolleras i djup, längd och höjdled, med avseende på avvikelser.
Gällande är en avvikelse på max. H/350 för klass 400 samt H/500 för klass 300 installationer.
Pallställets stegar måste alltid sättas fast med minst 2 bultar enligt montageinstruktion.

DRIVE IN SKENOR

Belastnings samt säkerhetsskyltar
Rätt skyltar enligt EU direktivet 92/58/EEC skall vara:
- En generell varningsskylt med grundläggande säkerhetsföreskrifter
- Belastningsskylt i form av informationsskylt placerad på ett sätt att den är väl synlig samt lättläst, storlek
minst A3, av skylten skall framgå, montage år, modell på pallställ, sektionsbelastning, bärbalksbelastning,
max. pallvikt, högsta knäcklängd (första balknivå) och antal balknivåer.

PUSH BACK - Trycklagring
För lagring av stora kvantiteter är trycklagring ett alternativ.
PUSH BACK har två olika uppbyggnader beroende på
användningsområde och hantering. Antingen används
lutande rullbanor, för kortsideshanterad pall, eller lutande
räls för långsideshantering av pall.

Lastkapacitet beräkningar
- Säkerhetsfaktor för brott på bärbalkarna är 2
- Maximal deflektion 1/200 på balkens längd
- Balklås används på balkarna
- Stegen kapacitet är en funktion av knäcklängd (höjd från golv till första balknivån), vilken typ av balk
som används, nitad, svetsad, 70, 106, 140 eller 170mm hög, balkens längd och höjden på gaveln.
För lastkapaciteten finns färdiga tabeller att ta del av från RMS lagerinredningar.
Garantier
Beräkningarna för pallstället förutsätter att montage samt installation sker i en ”torr” miljö, vid användning
på andra platser ex. i aggressiva miljöer förfaller garantin på ytbehandlingen, för dessa miljöer tillhandahåller
RMS på förfrågan andra typer av ytbehandling. RMS lämnar i de flesta fall 8 års garanti enligt separat
garantidokument. Vid utomhusinstallationer när det av särskild vikt att beräkna med snö samt vindlaster,
kontakta RMS för detta.
Material
Konstruktionsstål av hög hållfasthet där 3.1 certifikat (UNI EN 10204 standard).
Egenskaperna/kvalitén på konstruktionsstål kan variera mellan S315 och S355 för betat stål och mellan
S350 och S400 för galvat stål (UNI EN10346 och UNI EN 10149) beroende på hur komponenten skall
användas. Ett pallställ från RMS kommer i standard med enbart SENDZIMIR galvade komponenter.
Säkerhetstillbehör
Idag är det ett lagkrav att beställaren utrustar pallstället med rätt säkerhetstillbehör. RMS tillhandahåller
flera varianter av skydd och tillbehör för alla ändamål, vissa återfinns i den här katalogen. Säkerhet på lager
är ett område som växer hela tiden med nya lösningar och produkter. För RMS hela sortiment kontakta din
säljkontakt på RMS.

