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En smartere måde at flytte varer på

Lad os præsentere vores nye, universelle trolley- 
koncept, som øger effektiviteten, bæredygtigheden
og overskuddet i alle led af supply chain.

UNI-TROLL er et initiativ med 
globale ambitioner. Visionen er at 
revolutionere den internationale 
varedistribution med universelle 
reolvogne og kundetilpassede 
poolordninger baseret på dele- 
økonomi.

UNI-TROLLs reolvogne er designet 
til de genanvendelige plastkasser 
i ISO-modulmål, som findes på 
markedet. Kasserne kan dermed 
transporteres direkte fra pro-
ducenten og ind i butikken, og 
erstatte dyre og miljøbelastende 
engangsemballager og display- 
løsninger.

UNI-TROLL trolleys kan stables, 
så de udnytter pladsen optimalt, 
hvad enten det er i butikslokalet, 
på lageret eller under transport. 
Ved tom transport eller opbeva-
ring kan vores trolleys adskilles  
og komprimeres, så de optager  
et minimum af dyr plads.

Hele UNI-TROLL konceptet er 
spundet sammen af et visionært 
princip om cirkulær økonomi og 
pay-per-use. Vores marketingpart-
ner TPS RENTAL SERVICE tilbyder  
en månedlig lejeaftale.

UNI-TROLL løsninger giver god 
mening  rent miljømæssigt som 
et bæredygtigt alternativ til fx 
træpaller. Og din virksomhed kan 
med god samvittighed høste de 
økonomiske fordele samtidigt  
med at der bidrages til en  
grønnere forsyningskæde.



Reolvogn der  
minimerer brug af dyr 
engangsemballage

Verden har brug for massive miljøforbedringer 
i de globale forsyningskæder – og UNI-TROLLs 
løsninger kan hjælpe!

Takket være det universelle modulære design fungerer vores reolvogne  
optimalt i et system sammen med de allerede kendte, genanvendelige 
modulplastkasser på markedet. Ved standardisering spares ressourcer 
på indkøb, produktion, pakning, forsendelse, opfyldning af hylder og ved 
bortskaffelse af engangsemballager. Samtidigt understøttes en bære- 
dygtig bevægelse til fordel for vores fælles miljø. 

Nem håndtering der  
sparer lønkroner

Alt for mange timer og lønkroner spildes hver 
dag på besværlig og tung håndtering af uhen-
sigtsmæssige lastbærere. Vi har besluttet os for 
at gøre noget ved dette!

UNI-TROLL trolleys kan samles og håndteres af maskiner og dermed 
frigive resourcer til mere værdiskabende aktiviteter i din forretning.  
Et fleksibelt koncept på hjul, der forbedrer løneffektiviteten i alle led! 

Ved at vende fokus mod omkostningsbesparelser vil det hurtigt afslø-
res, at lejeudgiften for trolleys har mindre betydning, og at høj kvalitet, 
lønbesparelser og brugervenlighed er mest afgørende for regnskabets 
bundlinje.
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Reolvogn der kan  
samles og håndteres 
af maskiner, med  
eller uden varer på

Spar dine medarbejdere for tung og besvær-
lig manuel håndtering af varer og lastbærere. Vores reolvogne kan nemt 
og hurtigt samles og adskilles af maskiner. Hylderne kan, med eller uden 
varer på, skråtstilles. 

UNI-TROLLs reolvogne er designet til håndtering med robotter, fx samling 
og adskillelse, påfyldning af varer, transport, rengøring osv. Det giver en 
mærkbar besparelse i tid og lønkroner, og du får et nemt displayværktøj  
til flot eksponering i butikken.

3 modeller i to forskellige linjer;
Stål og aluminium

Vores trolleys er designet til at laste returbare ISO plastkasser og EURO-
paller på hylderne eller på bundrammen.  Det gør dem til det oplagte valg 
i hele forsyningskæden, fra producentens varelager og frem til  ekspone-
ring i selve butikken.

UNI-TROLL M2, M3 og M4 produceres i to forskellige materialelinjer; 
stål og aluminium, og med flere typer hylder. De 3 modeller kan rumme 
henholdsvis to, tre og fire ISO-modulkasser pr. lag. UT-M2 rummer nemt 
en EURO halvpalle eller to kvarte paller pr. lag. UT-M4 rummer en hel 
EURO-palle eller to halve EURO-paller på bundrammen.  
Lokale produkter fra store og små leverandører kan således nemt og skån-
somt transporteres gennem hele forsyningskæden til slutbrugeren uden 
ompakning eller unødvendig og dyr emballage. De forskellige led i forsy-
ningskæden kan nemt dele omkostningerne, som endda er reducerede.
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Designet til brug i alle 
led af supply chain

Vores fleksible reolvogne kan anvendes både i 
produktion, handel, lager og som display-løs-
ning i deailledet - og endda til vertical farming. 

Lokale producenter kan nemt og sikkert levere 
friske varer direkte til den lokale detailbutik i genanvendelige modul-
kasser. Virksomheder med e-handel får en unik og arbejdsbesparende 
“plukke-vogn”, ligesom reolvognen kan anvendes som lagerenhed og til 
opfyldning af varer i både detailbutikken og i produktionsvirksomheders 
montage- og samlelinje. 

Vogne kan bruges som lagerenheder og ved lageropfyldning i detailbu-
tikker og på produktionsvirksomheders installations- og samlebånd. Der 
findes en speciel hyldevogn med et UT-Cart-kit til AMR-løsninger.

Reolvogn der nemt  
kan komprimeres på 
lageret eller under  
tom transport

Returtransport og opmagasinering af tomme reolvogne skal der anvendes 
færrest mulige ressourcer på. 

Vores reolvogne er designet, så hylderne let kan afmonteres og stables 
direkte på rammen. Søjlerne kan nemt skilles ad og placeres sikkert i 
trapezen i bundrammen. Dette kan endda udføres maskinelt. 

Vores reolvogne kan komprimeres, så de ikke optager dyr plads når de 
ikke er på farten med varer, eller står klar til næste turnus. 

UNI-TROLL gør det nemt at kombinere miljømæssig 
ansvarlighed med sund forretning. 



We support the UN 17 SDG 
and sustainable efficiency 
in all supply chains.

UNI-TROLL EUROPE APS
CVR: 32 34 04 58
Østerbro 4 
DK-5690 Tommerup

Tlf. +45 70 60 11 20
www.uni-troll.com

Lej dine næste trolleys  
– send os din forespørgsel på  
rentatrolley@uni-troll.com

Salg og leje varetages af TPS

Vil du vide mere om UNI-TROLL løsningen er du  
velkommen til at kontakte os eller TPS RENTAL  
SYSTEMS for en snak om de mange muligheder  
i et fremtidigt samarbejde.
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