
Brukerveiledning For plastkasser
Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk



Plastkasser fra SSI Schäfer, verdens største produsent av 
lagerinnredninger. Alt du trenger, fra én leverandør!

plukkasser

 

Som forhandler for SSI Schäfer i 
Norge har Lager & industrisystemer 
verdens største leverandør i ryggen. 
Dette gjør at vi kan tilby et bredt 
sortiment til våre kunder. Alle 
produktene er sydd sammen, slik at 
synergieffektene er mange.

Med et så stort produktsortiment vil 
man alltid kunne finne en løsning 
som passer til det enkelte lager. 
Produktene egner seg like godt i et 
helautomatisert lager som til manuell 
ordre plukking. 

dine fordeler:
  Sikker leverandør som har levert 
lagerinnredninger på verdensbasis i 
over 75 år

 Tysk kvalitet med fokus på 
 holdbarhet og ergonomi
  Skreddersydde løsninger - alt fra 
plastkasser, traller, veggoppheng og 
reoler er tilpasset hverandre

  Fleksibilitet - med et bredt 
 sortiment kan produktene 
 fortløpende tilpasses behovet

en verden av 

effektivitet

lager & industrisystemer

plukkasser

En plukkasse kjennetegnes 
ved at den har en åpning i 
front som gjør at man enkelt 
får tilgang til varer i kassen 
fra fronten. Kassen har i 
tillegg en gripekant i bakkant 
for enklere håndtering.

Kassens design gjør den 
velegnet til å oppbevare 
smådeler som skal brukes til 
montasje, reparasjoner, eller 
som et midlertidig 
lagringssted.

Egenskaper:

   Tilpasset plukk
   Stablebar
   Enkel å håndtere
   Kan leveres med lokk, 
skillevegger, innsatsbokser 
m.m.

 Finnes i mange farger for  
 enkel inndeling
 Passer til forskjellige typer  

 hengeskinner, gulvstativ og  
 rullestativ
  Fra 0,5 til 57 liter
  Laget av polypropylen
 100% resirkulerbar
 Temperaturbestandig fra   

 -20°C til +80°C  
 Motstandsdyktig mot de   

 fleste syrer, alkalier og   
 løsemidler

transportkasser

En transportkasse lages i 
dimensjoner som passer til 
en europall eller en stålpall. 
Kombinasjonen av forsterknin-
ger i veggene og håndtak i 
hver ende gjør dette til en 
allsidig kasse.

Interntransport, lagring i 
reoler eller plukk av tunggods 
er noen av de områdene 
denne kassen brukes til.

Egenskaper:

   Tilpasset europall og stålpall
  Stablebar
 Lav egenvekt
   Ergonomisk tilpassede hånd-
tak

   Kan brukes på transport-
bånd

   Mer enn 150 forskjellige 
modeller å velge mellom

 Stort utvalg av tilleggsutstyr
 Fra 1,9 til 130 liter 
   Laget av polypropylen
 100% resirkulerbar
   Temperaturbestandig fra 
-20°C til +80°C

 Motstandsdyktig mot de   
 fleste syrer, alkalier og   
 løsemidler

reolkasser

En reolkasse er spesial-
tilpasset småvarereoler ved 
at den kan trekkes ut og 
henge på bakkanten. Dette 
gjør at man får enkel tilgang 
til varene.

Kassen egner seg spesielt 
godt til lagring av smådeler da 
man kan dele opp kassen 
med inntil 12 skillevegger pr. 
kasse.

Egenskaper:

  Tilpasset småvarereoler 
med dybder på 300, 400,  
500 eller 600 mm

  Kassen kan enkelt deles inn  
etter behov

 Kompakt - utnytter plassen i  
 reolen maksimalt
 Gripehåndtak i front
  Laget av polystyren
  100% resirkulerbar
 Temperaturbestandig fra   

 -20°C til +60°C

plastkasser leveres i en rekk varianter og 
størrelser. For å velge riktig type for ditt bruk er 
det viktig å se på størrelsen på kassen og hva du 
skal bruke den til.

vi deler inn i tre hovedkategorier: 

størrelse og bruk
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tilbehør plukkasser

Frontdeksel
 
Dekselet hindrer at etikettene faller ut, eller at 
det kommer støv inn. 

innsatsbokser
 
For praktisk inndeling av små gjenstander i 
plukkbokser kan man bruke innsatsbokser. 

støvlokk
 
Enkel måte å hindre at støv samler seg på 
smådeler. Lokket tas enkelt av og på.

skillevegger
 
Fleksible skillevegger for kjapp og enkel 
inndeling. Boksene kan stables selv med 
skilleveggene i.

Plukkasser
 
Plastkasser utformet for enklest mulig tilgang i fronten av 
kassen. Dette gjør den ideell til å bruke i reoler, 
frittstående hyller, eller til å stable på hverandre.
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portafix
 
Bærbar løsning. To stykker kan kobles sammen 
og danne en praktisk koffert. Kan også monteres 
på vegg. Bærehåndtak og hylle for verktøy følger 
med.

Fixroller
 
Velegnet for enkel tilgang til smådeler ved for 
eksempel montasje. To faste og to svingbare 
hjul.

vegghengt
 
Kombiner plukkasser med monteringslister og 
veggprofiler. Kassen kan enkelt hektes av og på.

Frittstående stativ
 
Enkel- eller dobbelsidigt stativ for plukkasser. 
Kan settes inntil en vegg eller midt på gulvet. 

standard farger:

Blå Rød Grønn

kombinasjonsløsninger



tilbehør transportkasser

Forsterkning i bunn
 
For transport av tyngre varer kan kassen 
forsterkes i bunn. Forsterkningen gjør også at 
kassene lager mindre lyd på transportbånd.

spesialløsninger
 
Kassene finnes i over 150 standardiserte 
varianter, og kan i tillegg skreddersys hvert enkelt 
behov.

lokk
 
For sikker og lukket lagring kan kassene leveres 
med lokk. 

transportbrett
 
For transport over kortere avstander kan man 
stable kassene på hverander og frakte de enkelt 
med et transportbrett.

TransPorTkasser
 
Plastkasser tilpasset europaller i størrelse, slik at de 
utnytter hele grunnflaten. Kassene kan stables, finnes i 
mange forskjellige størrelser og farger, og har et stort 
spekter av tilleggsutstyr.
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koniske
 
Kasser som kan stables i hverandre eller på 
hverandre ved å snu de 180°. Plassbesparingen 
når kassene er tomme er inntil 75%.

antistatisk
 
For oppbevaring eller tranport av elektronikk i 
Euro-kasser. I henhold til ESD-standard.

sammenleggbar
 
Inntil 80% plassreduksjon når sammenslått. 
Enkel og praktisk måte å lagre eller transportere 
kassene når de ikke er i bruk.

perforert
 
For varer som trenger gjennomlufting. Ofte brukt 
for matvarer.

standard farger:

Rød Grå

kombinasjonsløsninger



tilbehør reolkasser

galvanisert
 
Kan leveres i galvanisert utførsel for spesielle 
produkter. 

etiketter 
 
Kassene har etikettfelt i front, og på alle 
skillevegger.

skillevegger
 
Enkel og praktisk måte å dele inn kassene på. 
Opptil 12 skillevegger. 

lakkert
 
Blå kasser i stål for ekstra holdbarhet og tyngre 
varer.

reolkasser
 
Plastkasser tilpasset småvarereoler for enkel tilgang 
og praktisk inndeling med skillevegger. Med rom for 
opptil 12 skillevegger er denne kassen ideell for lagring 
av smådeler.

kombinasjonsløsninger
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oversiktelighet
 
Med skillevegger, etiketter og mulighet til å hekte 
kassen i bakkant blir dette en optimal kasse for 
et strukturert lager.

innsats i skuffer
 
Kassene egner seg like godt som innsats i 
skuffer eller på brett i vareheiser

standardiserte dybder
 
Kassene leveres i 300,400,500 eller 600 
mm dybder. 

skreddersydde løsninger
 
I kombinasjon med småvarereoler, frittstående 
skillevegger, plukkasser eller transportkasser blir 
løsningene fleksible og dynamiske

standard farge:

Blå



W

valgmulighet

Plastkasser i alle varianter, 
farger, størrelser, typer og 
utførsler!

ssi schäfer har mer enn 2000 forskjelli-
ge plastkasser i sitt sortiment. disse 
kassene har kommet som et svar på 
spesifikke kundebehov, og har blitt 
testet til å møte de kravene som settes 
av dagens marked. 

Transportkasse for 
interntransport eller lagring i reoler

3

Småvarereol tilpasset plastkassene 2

Plukkasse for praktisk og enkel 
plukk

1

Service/plukktralle for enkelt å 
transportere kassen til ønsket 
område

4

kombinasjonsløsninger
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Kunnskap er ikke tungt å bære

Med over 35 års erfaring i den norske logistikkbransjen 
har vi kunnskapen som skal til for å hjelpe kundene våre.

Som SSI Schäfers hovedleverandør i Norge har LIS en av 
verdens største leverandører i ryggen. Med et utstrakt 
produktsortiment og muligheten til å skreddersy løsninger 
til ethvert behov, så er det ikke noe prosjekt som er for 
lite eller for stort.

Kontorene til LIS ligger ved Vinterbro utenfor Oslo med et 
tilhørende lager på 1 500 m2. Her er det også et 
verksted hvor det kan tilpasses og spesiallages løsninger 
som ikke er katalogført.

lager & industrisystemer – norges ledende leverandør 
av logistikk- og oppbevaringsløsninger

Hva kan vi tilby?

  Rådgivning
  Bredt sortiment
  Sikker leverandør i mange år fremover
 Analyse
 Kvalitet
  Konkurransedyktige priser

Lager & Industrisystemer
Kveldroveien 17
1407 Vinterbro
Tel. +47 23 14 24 00
Fax +47 23 14 24 19
post@lis.no
www.lis.no


