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Informera och dokumentera
För att enkelt överföra viktig information som 
exempelvis instruktioner, dokumentering samt 
övervakning får man effektivare produktion och 
säkerställer processerna.

Organisera verktyg
Med verktygstavla och upphängning av sopborstar, 
skyfflar m.m. finns allt på plats för att kunna sköta 
och hålla rent runt produktionscellerna.

• Enkelt - med färdiga lösningar som kan monteras utan specialverktyg 
• Flexibelt - kan enkelt anpassas och kompletteras efter behov
• Kostnadseffektivt - låg investeringskostnad för effektivare produktion 

AXELENT QUICK ON

Ordning och reda

För att organisera runt robotceller och annan automationsutrustning som är inhängnad med 
säkerhetssystem finns nu ett komplett system för att få ordning och reda.

Att ha allt på rätt plats vid rätt tidpunkt gör att man slipper leta efter de saker man 
behöver när man gör allt från städning, informerar, dokumenterar eller ställer om sin 
automationsutrustning. Detta förorsakar oftast onödiga fördröjningar och stilllestånd i 
produktionsceller.

De komponenter som ingår i systemet kan 
enkelt monteras på säkerhetsväggar med 
väggmoduler i trådnät. 
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Axelent AB erbjuder ett komplett koncept inom säkerhet för maskin, bygg och lager. 
Axelents huvudkontor ligger i Hillerstorp och här sker all produktutveckling, produktion, lagerhållning 
och förpackning. Axelent har försäljningskontor i fler än 50 länder och produkterna säljs över hela världen. 
Inom  företaget finns även  Axelent Wire Tray  som erbjuder ett komplett kabelförläggningssystem baserat på 
trådstegar under varumärket X-Tray.
Axelent Group består av de tre företagen Axelent, Axelent Engineering (automationslösningar) och Axelent 
Software (mjukvara). Gemensamt för dessa bolag är missionen om att göra industrin konkurrenskraftig, säker 
och lönsam genom automatisering, säkerhet, effektiva rutiner, funktion och kompetens. 

WWW.AXELENT.SE

X-WSS-HY  Hyllplan 
(RAL9005)

X-WSS-HPL  Hållare plocklåda 
(RAL9005)

X-WSS-PL  Plocklåda 
(RAL1028)

X-WSS-PH  Pärmhållare 
(RAL9005)

X-WSS-PSV, PSH  Pärmstöd 
(RAL9005, vä, hö)

X-WSS-WBP  Montageplåt X-WSS-WB  Whiteboard  X-WSS-PS  Pennset

X-WSS-SH  Skärmhållare 
(RAL9005)

(RAL9005, för whiteboard)

X-WSS-MUH  Mugghållare

(RAL9005, montageplåt ingår ej) 

X-WSS-RH  Redskaps-
hållare (RAL9005)

X-WSS-VT  Verktygstavla
(RAL9005, mugg ingår) (RAL9005, verktyg ingår ej)

X-WSS-SPH  Sprayburks-
hållare  (RAL9005)

X-WSS-UL  Universallåda 
(RAL9005)

AXELENT · AXELENT ENGINEERING · AXELENT SOFTWARE
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