
Skandinaviens ledande tillverkare 
av lastpallar och emballage

Vi lyfter 
er logistik



Vissa saker är man bättre på än andra. 

Vi på Aven har sedan starten på 60-talet blivit experter på att tillverka pallar i alla former - 
och allteftersom vi anpassat våra produkter efter våra kunders behov, har vi även blivit skickliga på att 
hitta lösningar. Lösningar som effektiviserar våra kunders logistik och därmed sparar tid och pengar.

Idag ingår Aven Rabbalshede i Dansk Trä Emballage Group, DTE, Skandinaviens ledande tillverkare av 
pallar, lastbärare och träemballage. Tack vare lång erfarenhet och modern produktion kan vi tillsammans 
med våra systerfabriker leverera trygga, flexibla och innovativa produktions- och logistiklösningar.

Vår erfarenhet är att många verksamheter inte alltid har tid eller möjlighet att analysera sin interna och 
externa logistikhantering och därmed riskerar att gå miste om bättre effektivitet.
Här kan vi bidra med en första analys för att avgöra era förbättringspotentialer och besparingar 
- så att ni kan fokusera på just det som ni är bättre på än andra.

Snabba fakta

DTE Koncernen
Omsättning:  700 miljoner kr
Antal anställda: > 450 
Tillverkning:   > 7 miljoner pall / år

Aven Rabbalshede
Omsättning:  125 miljoner kr
Antal anställda: > 50 
Tillverkning:   > 1,2 miljoner pall / år
Kvalitet:  ISO 9001 & 14001

Aven Rabbalshede

Ledande tillverkare
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DTE Ribe
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Modern teknikTrygg leverantör

1. Sortiment & anpassning
Vi konstruerar och tillverkar nästan alla slags last-
bärare och träemballage - allt från standardpallar 
till skräddarsydda lastbärare för dina behov.

2. Kunskap, tradition & teknik  
Vi kan det här med palltillverkning. Här har ham-
marslagen ekat sedan mitten av 1960-talet. Numer får 
hammaren sällskap av modern produktionsteknik.

3. ISPM 15 Licens
Allt fler länder kräver att emballagevirke behand-
las enligt ISPM 15 - där virket värms till över 56º C 
under 30 minuter för att befrias från ev. skadein-
sekter. Vi har Jordbruksverkets licens för märkning 
enligt ISPM 15.

4. Leveranssäkerhet
Skulle det av någon anledning uppstå störningar 
i en fabrik kan stödleveranser skickas från andra 
delar av koncernen. Våra flexibla transportörer kör 
enbart för oss.

5. Leveransservice
Normal leveranstid är 4-5 dagar efter order. Men 
det har även hänt att vi kört ut pallar på söndag-
morgnar till kunder som hamnat i knipa. 

6. Kvalitet & Miljö 
Aven är certifierad enligt ISO 9001:2000 resp. ISO 
14001:2004. Vi använder enbart torkat virke, fukt-
kvot max 20%, för bästa kvalitet.

7. Långsiktighet
Vi uppskattar långsiktiga relationer med både kun-
der och leverantörer, relationer som håller i både 
sol och regn. Några av dem har varat i decennier.

8. Förbättringar 
Vi förbättrar och moderniserar ständigt våra pro-
cesser. Robotteknik, 6S-metodik och provtryckning 
är några av våra senaste satsningar.

9. Stora inköp
Koncernens samlade inköp ger fördelaktiga priser 
på virke och material - vilket i nästa led ger prisvär-
da produkter till våra kunder.

10. Fair play 
Vi tror på att vara en god aktör på marknaden. 
Vi betalar vår personal anständiga löner enligt 
svenskt kollektivavtal. Allt virke skall komma från 
legalt avverkade skogar. Vi följer god affärsetik och 
vill vara ansvarstagande medborgare. 

10 saker du bör veta om oss:



Modern teknik
3000 varianter av

Lastbärare

4-vägs pall, träemballage

2-vägs pall, regelpall

Lådor / Häckar

Pallkragar

Av träemballage och lastpallar är det den vanligast före-
kommande palltypen, flexibel och lättillgänglig eftersom 
den är åtkomlig med pallyftare från alla fyra sidor. Den 
utformas och dimensioneras efter kundens önskemål och 
lasten som skall bäras. Levereras med trä eller spånklots. 

En robust regelpall som är betydligt starkare än en 4-vägs-
pall. Med däcksbrädor även på undersidan blir den väldigt 
kraftig. I stället för klotsar har pallen försetts med hela 
tvärsgående reglar. Konstruktionen ger en stark pall och 
är åtkomlig med pallyftare från två sidor. Pallen utformas 
efter kundens önskemål och den last som skall bäras.

Aven har en egenutvecklad lådstandard, där vi lagerför ett 
antal varianter i ett modulsystem på längd, bredd och höjd. 
Lådorna levereras i platta paket där kunden själv monterar 
sidor, gavlar och lock för effektiv lagring, transport och mer 
ergonomiskt vid lastning i lådorna. 

Om ni har ”ostuvbara” produkter som behöver lastas på 
pall kan pallkragar vara rätta lösningen för er. Dessa kan 
lätt slås samman och tar därför liten plats vid förvaring 
och retur. Kragar finns i följande standardmått: 800 x 1200 
x 200 mm och 600 x 800 x 200 mm. Vi tar även vid behov 
fram kragar i specialmått.  

Under årens lopp har Aven byggt tusentals varianter av lastbärare för att lösa tusentals kundproblem.
Vi anpassar exempelvis parameterar som längd, bredd, höjd, styrka, träbehandling, vikt, gavlar, kragar, 
lock, laststöd med mera för att effektivisera processer, tid och utrymme för våra kunder.
Här är bara några exempel på lastbärare som vi levererar eller saluför.



Anpassade lastbärare 
från Aven sparar pengar

Att hitta nya kostnadseffektiva logistiklösningar har blivit en viktig del för att tillverka och 
transportera en produkt eller ett koncept. 

Vår styrka är att skapa rätt typ av emballage eller lastbärare till er produkt.

Ofta hjälper vi våra kunder att anpassa emballage till rätt dimensionering för optimal lagring och 
transport eller att anpassa lastbärare för optimal produktionshantering och emballering.

Effektivisering kräver smarta lösningar
4-vägs pall, träemballage

Effektiva anpassningar
Vi kan anpassa lastbärare i alla former. Här är ett 
exempel på en stark och hållbar konstruktion som 
används när ett tätslutande emballage krävs.
Går att få både med spontat och ospontat virke.
Konstruktionen ger ett robust emballage.   

VCI skyddar mot rost
Genom att förse lastbärare med VCI beläggs alla 
metallytor med ett korrosionsskyddande ytskikt 
som neutraliserar jonvandringen mellan anoder 
och katoder. Allt material i en VCI-förpackning får 
ett rostskydd med en korrosionsskyddande hinna.

Kraftwell
Trä är ett perfekt emballagematerial för tungt och 
ömtåligt gods, men ibland kan det räcka med ett 
lättare förpackningsmaterial. Vi erbjuder därför 
även emballage i kraftwell. Kraftwell är en dub-
belwell med två vågskikt, vilket gör materialet 
oerhört tåligt, lätt och kostnadseffektivt.



Analys och metodik bakom

Lyckade Projekt

Produktion, driftsättning 
och utvärdering 

Tester på plats, 
justeringar och mätningar

Projektering, konstruktion
provning och process

Nulägesanalys, faktiska 
behov och ekonomi

Vi vet att ett väl planerat och genomfört 
projekt sparar både tid och pengar och för 
att uppnå våra projektmål har vi skapat en 
process som vi ser en styrka i att följa.

Det är viktigt att på plats förstå våra 
kunders verkliga behov i deras egen miljö 
och genom att arbeta nära kunderna hittar 
vi rätt koncept, konstruktion och de mest 
ekonomiskt optimala lösningarna.
 
Med vårt kunnande inom konstruktions-
ritning skapar vi ett underlag som säker-
ställer våra kunders krav och ger våra 
operatörer rätt möjlighet att säkerställa 
produkterna.

Vi utvärderar konstruktion och produk-
tionsupplägg genom interna test för att 
garantera kvalitet och leveranssäkerhet.

Hos våra kunder följer vi produkten genom 
de olika projektstegen för att snabbt kun-
na justera och tillpassa vid behov fram till 
driftssättning av det färdiga konceptet.

4

3

2

1

Att mäta är att veta
Vi tar del av våra kunders verksamheter och analyserar vilka processer som kan 
effektiviseras med hjälp av en mer effektiv logistikhantering och lastförflyttning.

Analysen ligger sedan till grund för lösningsförslag och besparingskalkyler.



Genom Avens anpassning av både tillverknings-
process och förkortade leveranstider har vi kunnat 
minskat vårt egna lager och fått ett just in time flöde 
till vår tillverkning av kök i Tidaholm.

Anders Dahlgren, Nobia Svenska Kök AB

”Att mäta är att veta

” Aven har tagit fram en lösning med sekvens-
leveranser som gör det möjligt för oss att 
optimera både yta och indirekt arbete.

Mats Widing,  SSAB EUROPE SSC AB

Projektanpassade lastbärare 
för Volvos bilkarosser

Aven har tillsammans med Volvo Cars drivit ett projekt för att ta fram anpassade och effektiva lastbärare 
för transporter av bilkarosser. Genom Avens närvaro på plats hos Volvo Cars, har vi tillsammans kunnat 
minimera monteringstiden vid emballering.



Vi hjälper verksamheter 
att spara tid och pengar 

genom effektivare 
logistiklösningar

Jill Tysell
Rådgivning / Försäljning

Telefon: 0525-199 17
Mobil: 072-069 37 77
jill.tysell@aven.se

Henrik Andersson
Rådgivning / Försäljning

Telefon: 0525-199 08
Mobil: 070-572 94 99
henrik.andersson@aven.se

www.aven.se

Kontakta oss:

Aven Rabbalshede AB
Klev 4
SE-457 56 Rabbalshede, Sverige
Telefon: +46 (0) 525 199 00
Fax: +46 (0) 525 362 33
E-post: info@aven.se

Aven Holmestrand AS
Sørbyveien 17
NO-3080 Holmestrand, Norge
Telefon: +47 33 06 65 60
Fax: +47 33 06 65 61
E-post: post@aven.no


