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„Vi omvandlar din lager- och produktions-
logistik från kostnadsfaktor till framgångs-
faktor. Av denna anledning har vi under 
den senaste tiden konstruerat många in-
novativa lösningar och omsatt dessa med 
framgång. Tala med oss, vi utformar gärna 
Din lager- och produktionslogistik.“
Stephan Remmert,
VD för Remmert GmbH & Co. KG

Vårt försäljningsteam:

„Effektivitet, lönsamhet och tillför-
litlighet – det är de viktigaste kraven 
från våra kunder när det gäller mo-
dern lager- och processteknik. Des-
sa mätbara faktorer är grunden i alla 
våra projekt. Även i Ditt projekt. Vilka 
uppgifter kan vi lösa åt Dig?“
Matthias Remmert,
VD för Remmert GmbH & Co. KG

Remmert är Din expert för alla lager- och logistikproces-
ser med långgods och plåt. Vi vet hur Du kan lagra ditt 
material på minsta möjliga utrymme med snabb in- och 
utlagring och integrera efterföljande bearbetningspro-
cesser på ett lönsamt sätt. Tillsammans med Dig ut-
vecklar vi exakt den produktionslogistiska lösningen som 
gör Ditt företag framgångsrikt inom en konkurrerande 
marknad.

Remmert är Din praktiska rådgivare, producent och 
leverantör. Vi har rätt Know-how, Manpower och instinkt. 
Sedan årtionden präglar vi marknaden för lager- och 

processteknik och utvecklar den ständigt vidare – och det 
med kreativitet och passion. Trots detta är vi ett stabilt 
familjeföretag – ärlighet, hållbarhet och proffighet anser 
vi vara våra partner.

Remmert är 100 % kundorienterat. Vi anpassar våra 
lösningar till Dina krav, exakt och individuellt och vi har 
höga krav på kvalitet och service. Därför finns vi även där 
efter att anläggningen tagit i bruk. Alltid.

På den svenska marknaden är vi verksamma sedan årti-
onden. Vi har ett stort antal nöjda kunder i Sverige.

Företag. Människor. Lösningar.

Lifetime Partnership

Våra tjänster för Ditt företag

Remmerts servicekoncept

Vi finns där för Dig

Genom användning av Remmert lagerteknik blir din 
lagerlogistik en framgångsfaktor istället för en kost-
nadsfaktor. Och för att det alltid skall vara så, startar 
Remmerts servicepartnerskap direkt efter idrifttagningen 
av ditt lager och räcker under hela användningstiden. Vi 
säkerställer t.ex. att ditt lager alltid arbetar på bästa sätt 

med förebyggande underhålls- och serviceåtgärder. Vårt 
serviceteam – alla fackmän med mångårig erfarenhet 
inom maskin- och anläggningskonstruktion – är alltid 
redo att hjälpa dig snabbt och effektivt.

Underhåll  i periodiska intervall för att  
 säkerställa hög tillgänglighet i  
 systemet

Olyckstester  för att garantera den höga  
 säkerhetstekniska standarden 

Telefonsupport  24 h dagligen och 7 dagar i  
 veckan och Remmert service- 
 team

Service på plats   om det behövs är våra fackmän  
 på plats så snabbt som möjligt

Reservdelsservice  inom kortast möjliga tid levererar  
 vid alla nödvändiga reservdelar 

Serviceavtal ett Remmert serviceavtal säker- 
 ställer anläggningens tillgäng- 
 lighet, telefonsupport, individuellt  
 anpassad för dina behov och  
 snabbast möjliga service på plats

Villeicht sollen wir hier etwas sagen das Intercut Sverige 
AB sind dealer für Schweden?
Notiz aus PDF

Antwort DR:
Geben Sie mir einen schwedischen text und ich setze ihn 
gerne ein

Aufkleberfeld für Intercut



Söker Du ett flexibelt och integreringsbart lagersystem för plåt eller 
långgods?
Välkommen till Remmert!

Remmert plåtlager 
integreringsbart och lönsamt anpassat efter Dina behov

Remmert plåtlager Remmert djupstaplingslager Remmert höglager

 hög lagringskapacitet i kompakt konstruktion

 helautomatiskt lagring av alla format (även  
 specialformat och halvfabrikat)

 sträckoptimerad lagerhanteringsenhet

 snabb materialväxling vid arbetsstationerna

 robusta, självbärande paletter med underhållsfria  
 rullar

 intuitiv systemhantering

 modulär uppbyggnad i alla komponenter

 expansionsmöjlighet – systemet växer med uppgiften

 flexibelt antal och placering för stationer

 layout som en- eller dubbelradigt system

 alternativt tak- och väggbärande konstruktion

 oberoende av bransch

 alternativt: integrerad vågteknik (permanent  
 inventeringsfunktion)

 alternativt: integrering av bearbetningsmaskiner,  
 oberoende av tillverkare

Remmert djupstaplingslager 
snabbt, starkt och lönsamt anpassat efter Dina behov

 hög lagringskapacitet i kompakt konstruktion

 sträckanpassad lagerhanteringsenhet

 elektromekanisk uppbyggnad i lagerhantering- 
 senhetens drag-/skjutanordning

 mycket snabb materialväxling vid arbetsstationerna

 lagring av långgods och/eller plåt möjligt (även i  
 kombination)

 modulär uppbyggnad i alla komponenter

 reducerad materialhantering med integrerad trans- 
 portteknik/hanteringssystem

 intuitiv systemhantering

 expansionsmöjlighet – systemet växer med uppgiften

 layout som singelblock-, dubbelblock- eller trippel- 
 blockvariant

 alternativt tak- och väggbärande konstruktion möjlig

 flexibelt antal och placering för stationer

 alternativt integrerad vågteknik (permanent invente- 
 ringsfunktion)

 utbyggnad med plocksystem för helautomatiskt  
 sågcenter

 oberoende av bransch

 full integrering – lagret integreras komplett i din  
 produktionsprocess

Remmert höglager 
kompakt och lönsamt skräddarsydda lösningar efter dina behov

 hög lagringskapacitet i kompakt konstruktion

 snabb materialväxling vid arbetsstationerna

 modulär uppbyggnad i alla komponenter

 alternativa tunnelvarianter för att spara plats när  
 en maskin integreras

 snabbt och effektiv systemhantering

 självbärande, individuellt utrustade kassetter

 expansionsmöjlighet – systemet växer med uppgiften

 flexibelt antal och placering för stationer

 alternativt tak- och väggbärande konstruktion

 utbyggnad med plocksystem för helautomatiskt  
 sågcenter

 oberoende av bransch

 full integrering – lagret integreras komplett i din  
 produktionsprocess

 alternativt integrerad vågteknik (permanent invente- 
 ringsfunktion)


