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Hur rul l fackssystem kan 
minska dr i f tkostnaderna 
för  pal l förvaring på 
lång s ikt



Högre prestanda, lägre kostnad 
Intelligenta rullfackssystem för pallar har en mängd fördelar 
– jämfört med satellitvagnssystem eller konventionella tekniker 
– inom intern lagerlogistik med höga omsättningsnivåer. Ett 
varierande produktsortiment kan hanteras snabbare och med 
lägre personalkostnader om man använder rullfackssystem. 
Dessutom undviker man energikostnader för de elmotorer som 
flyttar pallarna i ställage med satellitvagnssystem. Det här 
är bara några av de faktorer som minskar driftkostnaderna 
betydligt.

Uppgradering: högre kapacitet utan att bygga ett 
nytt system 
Den kompakta konstruktionen hos ett modernt rullfackssystem 
minskar också utrymmesbehovet med upp till 50 % jämfört med 
konventionella lösningar. Uppgraderingar och ökad kapacitet – till 
och med vid daglig drift – är därför möjliga i de flesta fallen utan 
några investeringar i nya system.

Kostnadsfördelarna hos rullfackssystem ökar i takt med 
omsättningen och det antal pallplatser som behövs. 
Initialinvesteringarna kan avskrivas genom besparingar för den 
dagliga driften, oftast efter mindre än två år. En annan fördel är 
den robusta mekaniska konstruktionen hos rullfackssystemet, som 
medför långsiktig tillförlitlighet.

Hur rul l fackssystem 
gör företagen mer 
konkurrenskraft iga

Coca-Cola kan på ett effektivt sätt hantera stora genomströmningsvolymer för 
marknadskampanjer och säsongsbetonade toppar, tack vare den maximala 
tillgängligheten hos Interrolls rullfacksmoduler.
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Optimerade kostnader innebär strategiska inköp 
Höga prestanda och hög kvalitet med låg driftkostnad är 
en nödvändighet för att lyckas med intern lagerlogistik. 
Det gäller även manuella pallagringssystem med 
medelhöga till höga omsättningsnivåer. Företag med 
professionell inköpshantering kan därför också ta med 
förväntade driftkostnader i beräkningarna, förutom 
initialinvesteringen.  

Matthias Schmitt,  
chef för Procter & Gambles distributioncentral 
i Crailsheim/Tyskland

”Vi kan bearbeta beställningar mycket effektivare, med 
betydligt mindre truckgångar och mycket snabbare, med 
vår rullfackslösning.”

Procter & Gamble: Ett steg framåt med Interrolls rullfackssystem.
P&G moderniserade 2012 sin internationella distributioncentral i Crailsheim (Tyskland) under 
pågående drift. Interrolls rullfacksmoduler möjliggör en kapacitetsökning med cirka 35 % 
på samma utrymme – från 20 000 till 27 000 pallplatser – och utgör grunden för det nya 
systemet.
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Interrolls rullfackslösningar (”Pallet/Carton Flow-system”) 
kännetecknas av banuppbyggnaden. De enskilda banorna är 
utrustade med rullar utan drivning. Godset (t.ex. pallarna) förflyttas 
från inmatningen till utmatningssidan med hjälp av gravitation. 
Godset ”flyter” mellan gångarna med hjälp av de svagt lutande 
banorna. Därför finns inget behov av att lyfta och hantera 
pallarna med hjälp av eldrivna, mobila satellitvagnar.

Tillförlitlig drift och lång livslängd
Transportrullar, som kännetecknas av särskilt lång livslängd och 
hög tillförlitlighet, används i Interrolls rullfackssystem för pallar. 
Den särskilda konstruktionen säkerställer utmärkt stötdämpning. 
Högeffektiva labyrinttätningar skyddar kullagren från fukt och 
smuts. Rullfackssystemen för pallar har testats på Interrolls 
testanläggning i La Roche-sur-Yon (Frankrike). De måste visa i 
över 50 000 cykler att de tål kyl- och frysmiljö (0–5 respektive 
-28 °C) med bibehållet mjuka och jämna pallrörelser. Både 
FIFO- (First In – First Out, först in – först ut) och LIFO-system 
(Last In – First Out, sist in – först ut) kan skapas med Interroll 
Pallet Flow-systemet. Denna princip kan inte bara användas för 
pallar, utan också för kartongförpackningar (Carton Flow).

Lämpar sig för alla typer av lager
FIFO-system är det första valet framför allt i 
livsmedelsbranschen och till toalettartiklar. Pallar lastas 
och lossas alltid i motsatta ändar av rullbanorna. Interrolls 
FIFO-gångar är utrustade med en säkerhetsseparator så att 
pallarna enkelt kan lossas med en gaffeltruck innan nästa pall 
släpps till lossningspositionen. Separatorn passar alla vanliga 
vikter och storlekar av pallar (60 till 1 200 kg och 600 till 1 
200 mm djupa). Särskilda rullar med bromsfunktion begränsar 
pallarnas hastighet till högst 0,3 meter per sekund, oavsett vikt.

Pascal Collaud, 
logistikchef för Pearlwater Mineralquellen AG 
in Termen/Schweiz

”Vårt rullfackssystem är alltid tillgängligt – en förutsättning för att 
lyckas inom den konkurrensutsatta bryggeribranschen. Vi måste 
också kunna hantera mycket höga genomloppsvolymer till 
marknadskampanjer och säsongsberoende försäljningstoppar.”

Så fungerar  et t  modernt 
ru l l fackssystem

Ett effektivt och hållbart materialflöde:
COOP, den största detaljhandelsgruppen i Schweiz, kan transportera upp till 140 miljoner liter
fräscht mineralvatten varje år vid Pearlwaters toppmoderna mineralvattensanläggning
i Termen (Schweiz). Extremt begränsat utrymme och ambitiösa mål för minskade CO²-utsläpp var 
huvudkrav som bäst löses med Interrolls rullfacksmoduler.



Systemjämförelse :
System med sate l l i tvagnar  och ru l l fack

Förvaring och hantering

Integrerad plockning

Leveranshantering  

Först in, först ut

Sist in, sist ut

Varierbara pallstorlekar
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En jämförelse mellan 
tillämpningsområden
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Styrkorna och svagheterna hos 
de olika systemen för manuell 
pallagring med medelhöga till 
höga omsättningsnivåer 

Planeringskostnade

Arbetssäkerhet

Tillförlitliga processer 

Driftpersonalens behov

Riskhantering

Externa energikrav

Flexibilitet

KomplexitetKälla: INTRALENCO, 2013

UNDERHÅLL

Arbetsprincip
Mobila, motordrivna satellitvagnar lyfter och flyttar kontinuerligt godset till 
önskad plats i gången. En elektronisk lösning hanterar transport och styrning.

Satellitvagnssystem

Arbetsprincip
Gravitationen sparar energikostnader: Pallarna transporteras på de svagt 
lutande rullbanorna. En robust mekanisk konstruktion säkerställer en extremt 
lång livslängd.

Rullfackssystem



Kostnads jämförelse :
System med sate l l i tvagnar  och ru l l fack 
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Årlig kostnad per  
pallplats  (i €)

Årliga besparingar 
per pallplats  (i €)

12     24     36     4812     24     36     4812     24     36     48Omsättning 
per år

Lagringsplatser

Beräkningarna grundar sig på en omfattande värdering utförd av konsultföretaget INTRALENCO. Företaget, med 
huvudkontor i Wiehl/Tyskland, har många års erfarenhet inom internlogistik. De erbjuder fullständiga tillverkar- och 
systemoberoende konsulttjänster, särskilt till små till medelstora företag. 

Beräkningarna inkluderar maskinvara, installation, utrymmesbehov, energikostnader, personalfördelning, avskrivning och 
genomsnittliga marknadspriser i varje fall. Källa: INTRALENCO, 2013
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Intelligenta och effektiva lagringslösningar behövs, särskilt med 
pallagringssystem som hanterar hög omsättning och ett växande 
sortiment. Det är inte bara initialinvesteringarna som påverkar 
den ekonomiska bedömningen. De kostnader som uppstår vid den 
dagliga driften spelar en särskilt stor roll. Vetenskapliga studier vid 
Leibniz Universität Hannover/Tyskland i samarbete med Southeast 
University i Nanjing/visar att rullfackssystem minskar de övergripande 
driftkostnaderna.

Hög omsättning kräver lösningar med låga 
genomloppskostnader
För varor med låg omsättningshastighet kan det vara ekonomiskt 
vettigt med traditionella ställage , pallställ eller mobila ställage. 
System med satellitvagnar och rullfack kommer dock till sin rätt med 
snabbrörliga varor – till exempel i manuella lager i livsmedelssektorn. 
De kräver inte bara mycket mindre utrymme, vilket har positiv inverkan 
på hyres- och/eller fasthetskostnader. Lämpliga system minskar också 
personalbehovet. Med ett ökande antal pallplatser och växande 
omsättning utfaller jämförelsen av allmänna kostnader klart till 
rullfackssystemens fördel.

De dolda kostnaderna är centrala
Satellitvagnssystem har ofta lägre initialkostnader för den 
nödvändiga systemtekniken. Men det kan vara värt att 
studera uppföljningskostnaderna vid beräkningarna: De högre 
driftkostnaderna för satellitvagnslösningarna har negativ inverkan 
med ökad lagerstorlek, större produktsortiment och högre varuflöde. 
Om du till exempel tar med de högre personalkostnaderna och 
det större antal palltruckar som behövs i beräkningarna, innebär 
rullfackssystemet betydligt lägre kostnader per pallplats och år (se 
diagram till vänster).

Tota lkostnaden är 
det  v ikt iga

Red Bull

Det lönar sig att räkna först
Ett växande sortiment på ett lager med satellitvagnssystem har 
därför en klar nackdel med samma lagerstorlek och identisk 
pallomsättning, eftersom detta alternativ kräver komplicerade, 
tidskrävande och därmed kostsamma satellitvagnsförflyttningar till 
andra lagergångar.

Rullfackslösningar är därför ett särskilt kostnadseffektivt alternativ 
på lång sikt för olika lagerstorlekar och omsättningsgrader. Tack 
vare sina prestanda och sin robusthet kan de också säkerställa 
högre långsiktig tillförlitlighet och större flexibilitet vid kortsiktiga 
beställningstoppar. 
 

Professor Lothar Schulze,  
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität  
Hannover/Tyskland

”Rullfackssystemen uppfyller helt kraven på flexibel kapacitet 
och prestanda. Systemet kan växa med verksamheten.”

Maximalt genomlopp med Red Bull:
Genom att använda Interrolls rullfacksmoduler vid distributionscentralen i Bangsang 
nära Bangkok kan man hantera toppvolymer med minskade truckgångar och färre 
gaffeltruckar i daglig drift.



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

Interroll grundades 1959 och har vuxit till en 

världsledande leverantör av nyckelprodukter inom 

internlogistik. Oavsett om det är lådor, pallar eller 

konsumentartiklar som hanteras, finns ingen annan 

leverantör med ett lika stort produktutbud.

Det är därför som systemintegratörer, OEM-tillverkare 

och operatörer väljer Interroll som partner för sin 

interna logistikverksamhet. Överallt i världen.

Interrolls världsomspännande nätverk ger alla kunder 

snabba leveranser och toppservice på lokal nivå.

Vi inspirerar våra kunder och erbjuder dem praktiska 

sätt att öka effektiviteten.

Interroll.com

Interroll förbehåller sig rätten att när som helst 
ändra sina produkters tekniska egenskaper. 
Teknisk information, volymer, data och 
funktioner är endast grova riktlinjer.
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