
Mange logistikkoperatører har de samme 
strategiske prioriteringene, når de sender 
en lastebil ut på veien: Å få lastet mest mu-
lig gods og oppnå den beste bunnlinjen for 
hver eneste tur. Et annet viktig aspekt er kon-
sekvensene av turen for arbeidsgangen i lo-
gistikkjeden. Også påvirkningen turen har på 
klima og miljø, er av stor betydning. 

Med transportsystemet ‘SpaceInvader’ kan 
dere oppnå store besparelser, og finne effek-
tiviseringer innenfor områdene beskrevet 
ovenfor. Effektiviseringer, som øker fraktka-
pasiteten gjennom dobbeltstabling av paller, 
og dermed reduserer de samlede transport-
omkostningene. Og effektiviseringer, som 
hjelper med å redusere miljøpåvirkningen, 
og som forbedrer ergonomien i den daglige 
godshåndteringen.  

To paller på samme plass
SpaceInvader er et mobilt og fleksibelt pallesta-
tiv, som gjør det enkelt å dobbeltstable paller i 
hele logistikkjeden.

SpaceInvader gjør at man kan stable i høyden, 
og dermed får mere gods i lastebilen. Med sta-
tivet blir det enkelt å skape verdi der hvor det 
brukes paller og man ønsker å vinne mere høy-
de – palleplass for palleplass.  

Gevinsten
Når godset dobbeltstables, blir det spart tusin-
vis av kroner, og samtidig skånes både miljøet 
og de medarbeiderne, som jobber med den fy-
siske godshåndteringen – fra lager, til lastebil, til 
butikk – fordi godset nå kan håndteres i lavere 
arbeidshøyde. 

Resultatet er en besparelse av både tid, plass 
og CO2 - og tjener penger på plass, som tidli-
gere ikke ble utnyttet. 

Scan QR koden eller klik her 
for å se video case

Plass er penger

SpaceInvader i brug på distributionscentral. Plads er penge. Spar penge ved at dobbeltstable.

https://youtu.be/4tUjw4lVkyY


Butikk:  
Optimér arbeidsgang og ergonomi
Høytlessede paller på opp til 180 cm er vanske-
lige å håndtere i butikkene. Med SpaceInvader 
vinner man plass, når to paller på 120 cm dob-
beltstables til en transporthøyde på 240 cm. 
Det gjør det enklere å planlegge, plukke og 
levere sone- og kategoriplukkede varer. Den 
forbedrede arbeidshøyden på de lavtlessede 
pallene sparer også tid ved plukking og påfyl-
ling av varer, og bedrer ergonomien for med-
arbeiderne. Endelig kan man med dobbeltsta-
blede leveringer motta flere varer samtidig.  

Gevinsten: Et enkelt regnestykke
SpaceInvader-stativene skaper verdi pall for 
pall. De ekstra pallene som kommer med hver 
transport takket være stativene, utgjør en stor 
verdi, i form av hele turer som kan spares.  

Verdi i hele logistikkjeden
SpaceInvader kan brukes over alt, hvor man 
trenger å vinne plass; i transport, på lager, 
mellomlager, eller i butikk. SpaceInvader kan 
brukes til mange formål, og vi har sikkert ikke 
kartlagt alle.  

Transport:  
Utnytt høyden maksimalt under transporten
Når godset dobbeltstables gods, unngår man 
den daglige «pakke-tetrisen», fordi pallestati-
vet gjør det lettere å håndtere og pakke gods 
som ikke er ensartet. Samtidig beskytter Spa-
ceIvader gods som er skjørt og ukurant, og 
skaper mere gulvplass. Når man utnytter den 
tomme luften og stabler i høyden, kommer det 
mere gods med samme lastebil. Det er også 
mulig å plassere langt gods på øverste hylle 
over flere palleplasser. 

Mellomlager:  
Øk fleksibiliteten
Konstant effektivisering er et viktig konkur-
ranseparameter i industrien. Pallestativet Spa-
ceInvader øker effektiviteten og fleksibiliteten 
både i produksjonen og under transporten. 
Med SpaceInvader kan ukurant og skjørt gods 
stables i dobbeltlag. Mellomlagring av både 
ferdigprodukter og halvfabrikata effektiviseres, 
når gulv og lagerplass utnyttes bedre. Det sam-
me gjelder selve transporten av godset. 

Dobbeltstablede paller øger lastbilens fyldningskapacitet markant

Dobbeltstablede paller klar til transport med lastbil

Lavt stablede paller på 120 cm forbedrer arbejdshøjde og ergonomi i 
butikkerne



Slik beregnes gevinsten:
Start med fraktomkostningen på den pallen som 
skal fraktes (fraktprisen)

Trekk fra håndteringsomkostningen ved å hånd-
tere pallestativet driftsmessig. (Vi har målt maks 
5,5 minutter pr. sett = 23 kr. pr. plass v/timepris på 
250 kr.)

Trekk eventuelt fra en marginal returfrakt på sta-
tivene (f.eks. 1/10 av pallepris, da hver returpall har 
plass til 10 sett)

Trekk deretter leieprisen fra for bruken av Spa-
ceInvader (makspris er 20 NOK pr. dag pr. sett) 

Gang til slutt beregnet besparelse pr. pall/pr.sett 
med det antall palleplasser dere forventer å opti-
mere med (pr. lastebil/pr. måned/pr. år) 
 

 

Potensialet
Antallet paller dere kan optimere x med bespa-
relse pr. palleplass

Bestill en verdirapport
La oss beregne, hvilken merverdi dere kan op-
pnå ved å bruke SpaceInvader, basert på deres 
konkrete logistikkbehov.  

Kontakt oss direkte på telefon +45 7070 7228, 
eller bestill verdirapporten på  
www.spaceinvader.com

Om casen 
ASKO er Norges største distributør av 
dagligvarer, med 14 transportterminaler 
og ca. 450 ruter fordelt over hele landet. 
ASKO testet SpaceInvader-systemet på 
en rute mellom Trondheim og Mo i Rana 
gjennom et halv år – en rute på 484 km. 
Pallestativene returneres til terminalen 
på 3 dager.

ASKO beregning
Fraktpris pr. palleplass          488 kr.
Returomkostning                                - 0 kr.
Håndteringsomkostning               - 28 kr.
Dagsleie (3 dager á 20 kr.)                  - 60 kr.
Besparelse pr. palleplass              400 kr.
 

Årlig besparelse på ruten:  
Antall paller optimert:  
1.074 paller á 400 kr.             400.179 kr.

Værdien
Besparelse pr. ekstra palleplads
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Dagsleie av SpaceInvader

Besparelse 
pr. ekstra palleplass
med SpaceInvader

Håndteringsomkostning
Returomkostning

NOK

Værdien
Besparelse pr. ekstra palleplads



Spesifikasjoner
Maks vekt
Toppløft   1.000 kg
Bunnløft  1.500 kg
Høyde   125 cm
Bredde   79 cm
Vekt   9.9 kg
Stablet på pall   20 stk/h. 217 cm
Sporing   GS1 strekkode
   RFID chip

SPACEINVADER.COM

RFID 
chip

Hull til 
surring
/plasting

Hull til 
surring
/plasting

Sklisikret 
pallehylle

Pallehylle 
til toppløft
(maks 1.000 kg)

Gaffelhull 
til bunnløft
(maks 1.500 kg)

GS1 GRAI
strekkode

Om SpaceInvader
Pallestativet ‘SpaceInvader’ produseres av den danske virksomheten SpaceInvader, grunnlagt i 2015. 
Med det patenterte designet gjør systemet det mulig å dobbeltstable paller sikkert, hurtig og effek-
tivt, og gjør det enklere å oppnå en høyere fyllingsgrad i transporten. Stativet er framstilt i aluminium, 
og er derfor både lett og slitesterkt, og enkelt å gjenbruke. ‘SpaceInvader’ skaper verdi gjennom hele 
logistikkjeden, forbedrer ergonomien, og reduserer CO2- og luftforurensning fra transporten.


