
Smarta lösningar för 
effektiv materialhantering

Små detaljer som gör stor skillnad för materialflödet, 
arbetsglädjen, säkerheten och lönsamheten.



Berglöfslådan®  

– en verklig klassiker
År 1953 insåg uppfinnaren Gösta Berglöf hur bökigt det var att transportera tungt gods. Om det funnits en 
praktisk standardlösning – en robust låda – skulle det bli så mycket enklare. Gösta pratade ihop sig med några 
järnbruk och verkstäder och snart såg den första Berglöfslådan® dagens ljus.

Berglöfslådan® blev snabbt för tunga transporter vad SJ-pallen var för lätta. I takt med att den gjorde sitt seger-
tåg genom landet, sparade tung industri stora kostnader på billigare transporter och mer rationell hantering. Att 
Berglöfslådan® fortfarande är så populär, beror säkert på den enkla men geniala grundkonstruktionen. Men vi på 
MoveTech vill också tro att våra extrema kvalitetskrav också har bidragit till att den blivit en sådan trotjänare. 
Dessutom har vår strävan att lösa våra kunders olika behov, skapat flera vidareutvecklingar av grund- 
konstruktionen. Här intill ser du några av dem.

Smart spilloljebehållare 
Tätsvetsning samt ett smidigt lock (en så kallad manlucka) 
förvandlar Berglöfslådan® till en praktisk behållare för 
spillolja. Oljan går lätt att tappa ur eftersom vi också  
försett lådan med en tappningskran i botten.

Berglöfslådan® med dubbel botten  
– lägre kostnader och bättre betalt 
Den dubbelbottnade Berglöfslådan® gör att man kan återvinna 
emulsion från skärande bearbetning och fräsning. Behållaren  
fungerar som ett durkslag. Emulsionen rinner igenom den första 
perforerade plåten och samlas i botten av lådan. Eftersom 
lådan är försedd med en avtappningskran kan emulsionen 
lätt föras tillbaka till maskinen. Det betyder både sparade 
kostnader för destruktion och sparad miljö. Dessutom får man 
bättre betalt för torra metallspån än för våta.

Berglöfslådan® med  
lock för källsortering 
Lockförsedda Berglöfslådor i olika färger 
är perfekta behållare för källsortering. De 
robusta lådorna garanterar en säker och 
yteffektiv förvaring. Jämfört med en tipp-
container rymmer de i regel dubbla  
volymen. Dessutom är de staplingsbara.

Klasiska produkter för smidig hantering
För att kunna dra full nytta av dina Berglöfslådor, finns två 
klassiska och högst användbara tillbehör i MoveTechs 
sortiment. MoveTechs lyftok hjälper dig att lyfta och 
tömma Berglöfslådor med hjälp av en truck eller travers.  
För att lyftet ska bli riktigt smidigt och säkert, använder 
du med fördel en MoveTech-krok.



En MoveTipp®   
tippar när den ska
Vid första anblicken kanske våra tippcontainrar liknar alla andra. Men om du synar dem noga, upptäcker du små men helt 
avgörande skillnader. Hundratals intervjuer med truckförare som berättat om bristfällig låsning, urspårningar, kärvande 
tryckplattor och containrar som tippat vid fel tillfälle, ligger bakom vår grundkonstruktion. Idag kan vi erbjuda tippcontainrar 
som står i en klass för sig. Det gäller inte bara driftsäkerhet och funktion. Alla kontakter med truckförare har hjälpt oss att 
hitta praktiska tillval som gör hanteringen ännu säkrare och bättre. 

Plast- eller gummibeklädnad
i Vår produktutveckling börjar ofta med att 
en av våra kunder har ett speciellt behov. 
Ferroform – ett företag inom färgbranschen 
– behövde en behållare där färgrester inte 
torkade fast. Efter bara några veckor såg 
den första plastklädda tippcontainern 
dagens ljus. På samma sätt skapades den 
första tippcontainern med gummibeklädd 
insida, när ITT Flygt ville dämpa ljudet av 
tungt skrot som föll ner i behållaren. Vad 
kan vi hjälpa dig med?

Små detaljer som gör stor skillnad
MoveTipp® skiljer sig från vanliga 
tippcontainrar på en rad punkter. Låsningen 
är kraftigare, infästningarna är förstärkta och 
styvjärnen – som förhindrar urspårning – är 
betydligt robustare än på vanliga tippcontainrar. 
Dessutom är över- och underdel producerade 
på samma ställe. Det ger bättre passform 
och en säkrare och mer effektiv användning. 
Självklart är MoveTipp® CE-märkt. Sist men 
inte minst – specialbyggda och specialutrustade 
tippcontainrar är liksom vår grej. Vill du ha en 
lågbyggd container, en avtappningskran, lyftöglor 
eller BM-fästen? Inga problem! 

ATG – Automatisk tömning med gaffelspridning
ATG innebär att man tippar behållaren genom att sprida truckens 
gafflar. När gafflarna dras isär, frigörs vaggans låsning och behållaren 
tippar framåt. I samarbete med truckförare har vi kommit fram till att 
automatisk tömning med gaffelspridning är det snabbaste, smidigaste 
och säkraste sättet att tömma en tippcontainer. Dessutom slipper 
du luta tippcontainern mot containern du fyller i vid tömning. Det 
ger ökad tömningsgrad och flexibilitet. Om ni inte har truckar som är 
utrustade med gaffelspridning, kan vi förstås leverera en MoveTipp® 
med vanlig tryckplatta för automatisk tömning. Tömning med hjälp av 
gaffelspridning ger dock större driftsäkerhet.

Heavy Duty tål det mesta
Om dina tippcontainrar skall hålla för riktigt tung last och 
hårda tag, rekommenderar vi MoveTipp® Heavy Duty. 
Denna tippcontainer är utrustad med plåttjocklek upp till  
10 mm, fyrkantsprofil i sargen och gaffeltunnlar i U-profil  
– allt för att stå pall för även extrema förhållanden.



Alltid hela Berglöfslådor och tippcontainrar utan ansträngning
Vi ordnar en kameraövervakad uppställningsplats för dina hyrda Berglöfslådor. Vi håller koll och ser 
till att defekta behållare repareras eller byts ut. Det enda du behöver tänka på är att ställa de hela 
lådorna till höger, så placerar vi hela behållare till vänster när vi reparerat dem. Det gör att du alltid 
har tillgång till fräscha Berglöfslådor och tippcontainrar när du behöver dem.

Hyra – ofta det 
bästa alternativet
Fler och fler företag väljer att äga saker som stiger i värde för att istället hyra sånt som faller i pris. Att hyra belastar 
inte investeringsbudgeten, ger bättre likviditet, jämnare betalningsflöde och större handlingsutrymme i framtiden. Av 
oss kan du hyra Berglöfslådor, tippcontainrar, balpressare och plastlådor till låg månadskostnad. Vill du, kan vi köpa 
din gamla utrustning och istället erbjuda ett attraktivt hyresavtal.

Vi frågar de som vet  
Grunden för hela vår verksamhet är att lyssna på användarna. Det är deras erfarenheter som ligger 
bakom nya produkter, smarta tillämpningar, förstärkta infästningar, gasdämpare, tappkranar, skydds-
plåtar – listan kan göras hur lång som helst. Våra produkter är inte alltid billigast. Men vi vill tro att de 
är de som funkar bäst och är mest ekonomiska i längden. I över 15 år har vi utbytt erfarenheter med 
människor på golvet för att ett skapa bättre flyt, en enklare vardag och högre lönsamhet. Än finns det 
mycket att göra. Det driver oss fortfarande.  
 
Kostnadsfri analys av er materialhantering 
Vi erbjuder en 1/2-dags analys av er materialhantering med fokus på lager, interna transporter och 
återvinning. Vi återkommer med konkreta förbättringsförslag. Er enda insats är att svara på våra frågor. 
Genom åren har vi besökt fler industrier och löst fler problem kring materialhantering än de allra flesta. 
Tillsammans med er egen kunskapen om just er verksamhet, kan vi skapa en säkrare arbetsmiljö och 
ett effektivare flöde. 
 

Service, besiktning och reparation
Vår service sträcker sig längre än ett engagerat och vänligt bemötande. Vi erbjuder såväl besiktning 
som reparation av Berglöfslådan® och MoveTipp®. Dessutom kan vi köpa era begagnade Berglöfslådor 
om ni inte behöver dem längre. Eller ersätta dem med nya.

Pallyftare och handstaplare 
Våra batteridrivna handstaplare och 
pallyftare är driftsäkra, kommer in 
på trånga utrymmen och förenklar 
material- och lagerhanteringen. 
Lyftplan, gafflar, höjd, prestanda och 
extrautrustning anpassar vi efter 
dina behov.  
 
 

Fler produkter från MoveTech

Hydrauliska lyftsystem
Våra hydrauliska lyftsystem 
monteras enkelt på bord och 
arbetsytor och gör att höjd och 
lutning kan anpassas till verk-
samheten och medarbetaren. 
Passar alla typer av bord, 
bänkar och arbetsytor. 
 

Balpressar 
Våra burk-  och balpressar  
komprimerar skrymmande  
avfall – som kartong, plast 
och frigolit – till en mer  
hanterbar volym. Vi har  
pressar från små avfalls-
mängder till riktigt stora.  

Plastpallar 
Vi erbjuder ett brett sortiment 
av olika plastpallar – lättvikts-
pallar, hygienska pallar och 
allroundpallar. Gemensamt för 
samtliga modeller är att de har 
en hög viktbärande kapacitet i 
förhållande till vikten.

Arbetskorgar 
Med arbetskorg och truck kan du 
enkelt och säkert reparera eller 
installera på svåråtkomliga ställen. 
Vi har såväl kraftigare modeller som 
lättare hopfällbara. Många tillbehör 
finns, till exempel gaffelunderrede för 
stödbenstruck och verktygslådor.

Plastlådor 
Vårt breda sortiment av plastlådor gör 
materialhanteringen enklare. Många olika 
storlekar och modeller betyder att de kan 
passar i de flesta verksamheter. Lådornas 
utformning ger stabilitet under transporten. 
De raka sidorna och modulstorlekarna för-
enklar stapling och lagring.
 

Lyftbord 
Med ett saxbord anpassar du arbetshöjden 
snabbt och enkelt. Dessutom kan de 
användas som pallastare och som lyftanor-
dning i pallmagasin. Ett höjdsaxbord är ett 
billigare alternativ till varuhiss. Vi anpassar 
borden efter dina behov, t.ex. med säker-
hetsgrindar och dörrar. 
 

”Vi trivs bäst på lagret. Vi pratar helst med 
truckförare och andra som dagligen hanterar 
gods - med dem som vet hur det egentligen 
funkar. De berättar inte hur det borde vara,   
– utan hur det är i verkligheten.” 
                                                  Markus Asklöv, VD



Ofta är det de många små stegen – snarare än 
de stora kliven – som får en verksamhet att bli 
effektiv. Vi träffar de flesta av våra kunder på 
fabriks- och lagergolven. Vi lyssnar noga för att 
sedan kunna göra de viktiga – och ibland små – 
förbättringarna. En dimension tjockare plåt, en 
millimeters snålare tolerans eller en smart detalj 
ingen har tänkt på tidigare, kan göra stor skillnad. 
För våra kunder innebär det ofta arbetsdagar 
med bättre flyt, en säkrare arbetsplats och högre 
lönsamhet. 
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