TRANSPORTFÖRPACKNINGAR

Ett stabilt emballage för trygg transport.
Crossborders Christer Lundius har varit
med under hela utvecklingsfasen.

Pall av metall
står pall
Företaget Crossborder har haft en lång och brokig väg fram till
lanseringen av sin produkt, men nu är alla pusselbitar på plats
och en jättemarknad hägrar.
– Vi är finansiellt starka och har en unik produkt som ligger väl
i tiden för företag som fokuserar på att minska såväl CO2 som
sina totalkostnader för transportemballage, säger Ulf Olsson, VD.
Text & Foto: Marcus Petersson, marcus.petersson@mentoronline.se
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Jörgen Nissen ansvarar för produktion och
produktionsteknik.

Nu lanserar Crossborder i Trelleborg sitt unika
transportemballage av metall på bred front.

Pallar och kragar på väg till kund.

Crossborder har efter många års utveckling tagit fram ett koncept för att ersätta träemballage,
pall och pallkrage, i galvaniserat lättviktsstål.
Konceptet består av pall, bottentråg, vikbara,
hopfällbara pallkragar med lastningslucka som
option och tätslutande lock sammanfogat med en
nitningsteknik som utvecklats för bilindustrin.
– Metall påverkas obetydligt av väder och vind
och är dessutom brandsäkert. Pallen är lätt och
greppvänlig. Kragen hanteras enkelt och snabbt.
Materialet är tåligt och slitstarkt. Belastningen
på miljön är låg, hela vägen från tillverkning
till återvinning. Slutresultatet har blivit ett nytt
pallsystem som sänker kostnaderna, skapar en
god arbetsmiljö och ger en låg miljöbelastning,
säger Ulf Olsson nytillträdd VD för Crossborder.

som i pallstaplare, på transportbanor och i automatiserade ställagelager. Vårt returemballage kan
användas parallellt med engångsemballage utan
att några ändringar behöver göras i beﬁntlig infrastruktur, det är unikt och något som inget annat
returemballage av metall klarar, säger Christer
Lundius, vice VD och Marknadschef.

– Den är lätt och smidig att hantera, det tar
bara fyra sekunder att fälla upp den. Ihopfälld
blir pall och krage ett platt paket vilket gör att ﬂer
pallar med pallkragar får plats på samma yta.
Fler enheter på samma yta minskar fraktkostnaderna väsentligt. Detta innebär också att det
behövs färre lastbilar för att transportera samma
antal enheter. Färre lastbilar har en positiv inverkan på vår miljö.
– Våra emballage är dock helt opåverkade
av väder och vind under sin livslängd. De ser
lika ﬁna ut efter ﬂera år. Det som kan förkorta
livslängden är om de skadas vid truckhantering,
men det ska stor åverkan till för att förstöra en
av våra pallar, säger Christer Lundius.

UNIKT PALLSYSTEM
Det unika med Croosborders pallsystem är att
den klarar att hanteras i automatiserade lager
som är anpassade efter träpallar. Det kan ingen
annan metallpall, enligt Crossborder.
– Vårt utvecklingsarbete har gått ut på att förstå
hela hanteringskedjan och göra en pall som förutom truckhantering också klarar de toleranser som
sensorer har i automatiserade hanteringssystem,

Ulf Olsson är ny VD på Crossborder, Han ska leda
företagets expansion när man nu går över till en
industrialiseringsfas.
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KRAGE PASSAR ALLA
En annan viktig fördel är att Crossborders pallkragar kan användas på vilken standardpall som
helst, oavsett om det är trä, plast eller Crossborders egen stålpall.
– Vi vill naturligtvis i första hand erbjuda den
totala underhållsfria lösningen, men om kunden inte behöver eller vill använda vår pall kan
det vara mycket vunnet med att använda våra
pallkragar på beﬁntliga returpallar. En kund har
valt vår pallkrage av hygienskäl och använder
den på plastpallar, säger Christer.
PLATT PAKET
CrossBorders krage, XS2, har utvecklats för att
lösa problemen med den traditionella pallkragen.
XS2 är pallkragen som är helt integrerad med
lastpallen.

För återtransport fälls pallkragen ihop och
med locket på tar pallen minimalt utrymme
i returen.

RESERVDELAR
Någon exakt livslängd på sina emballage har
man ännu inte kunnat slå fast på empirisk
väg, det får framtiden utvisa. Skulle olyckan
vara framme eller någon del gå sönder går det
också för det mesta att laga. Crossborder lagerhåller reservdelar. Med CrossBorders nya
pallsystem köper man inte nytt, man lagar till
en låg kostnad.
– Vi kan reparera åt kunden, men det är både
enklare och billigare om vi skickar delarna och
kunden gör det själv. För det mesta kan de göra
det själva och vi kan snabbt förse dem med rätt reservdelar. säger Jörgen Nissen, Produktionschef.
RESURSSTARKA ÄGARE
Idag har Crossborder ﬂera kapitalstarka ägare,
bl a Midroc New Technology AB, Sydsvensk Entreprenörfond och investmentbolaget Hexrion
AB, men den delägare som betytt mest är Volvo
Group Venture Capital. Samarbetet med Volvo
är och har varit mycket värdefullt för produktutvecklingen.
– Vi har ett standardsortiment men kan även
göra unika mått och lösningar efter kundens
önskemål. Vi gör även inreden för att ﬁxera godset, så det är ett komplett transportemballage vi
erbjuder. För att förstå kundens behov har Volvo
varit en viktig partner.
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hög standard i alla parametrar som är viktiga
när man ska förﬂytta gods; lastning och lossning, skydd, vikt, hygien, ergonomi och returtransport. Tillsammans med en något högre
lastkapacitet och en lång livslängd så blir totalkostnad såväl som miljöpåverkan lägre än för
andra transportemballage, säger Ulf Olsson.
– I många verksamheter har CO2 blivit en
allt viktigare parameter när man mäter sin miljöpåverkan och med vårt returemballage kan
man märkbart sänka dessa, säger han.

En nerfällbar lucka gör det enklare att lasta i
och ur. Särskilt när sargen är hög och pallen
stor som i det här fallet 1200 x 1200 cm.

SÄNKER CO2
Elektroskandia och Sandvik är två andra företag som använder Crossborders returemballage
i sina interna transportsystem. Ett norskt företag
ska använda Crossborder för varuleveranser från
en central hub till regionala hubbar där varorna
packas om i andra emballage för vidare leverans
till olika butiker.
¬– Konceptet kan användas på tvärs genom
många industrier. Vårt emballage erbjuder

SÄNKTA KOSTNADER
Låg fraktkostnad, sänkta personalkostnader,
mindre skadat gods och sänkt försäkringspremie är några exempel på sänkta kostnader som
CrossBorders nya pallsystem ger användarna.
Även pallsystemets modulära konstruktion och
möjlig måttanpassning sänker kostnader.
– En kund valde måttet 1200 mm x 1200 mm
istället för 1200 mm x 1000 mm och minskade
antalet trucklyft med 33% vilket minskade truckhanteringen med miljontals kronor per år, säger
Christer Lundius.
KLARAR TUNGA LASTER
Crossborders pallar klarar också tunga laster. De
klarar statiskt last på upp till 6 ton och dynamisk

last (transport) på 1,5 ton och lika mycket last
stående i pallställage.
– Just förmågan att klara hög last i pallställ är
det många köpare som inte tänker på att kontrollera. Statisk last på backen med plant underlag
är oftast inga problem, men när pallen står på
två skenor med stort avstånd emellan prövas den
verkliga lastkapaciteten, säger Christer Lundius.
En annan fördel med Crossborders metalllemballage i lagerutrymmen är kraven på brandskydd. De kan bli betydligt lägre med metallemballage. I ett fall kunde kunden räkna hem hela
investeringen i pallsystem från Crossborder på
ett bräde genom att sprinklersystem inte behövdes installeras i lokalerna.
EXPANSION NÄRA FÖRESTÅENDE
Crossborder förbereder sig nu för en snabb expansion. Inom kort räknar man med att kunna
installera en automatiserad tillverkningslina i
Trelleborg och kunna tillverka 3 500 produkter
i månaden per skift och det dubbla på två skift.
– Vi har påbörjat lansering och marknadsföring av konceptet under hösten och kan redan
konstatera ett mycket stort intresse för produkten nu när den färdigutvecklad. Vi räknar med
att ﬂer av de stora potentiella kunder vi har haft
kontakt med ska teckna order, säger Ulf Olsson.
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