
Ergonomiska, flexibla och säkra.
Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar.

hyllsystem



FAMA hyllsystem
– maximal flexibilitet för maximal effektivitet

Willach Pharmacy Solutions hör till världens ledande till-
verkare av skräddarsydda lösningar för lagerhållning och 
plockning av läkemedel och hälsoartiklar.  

FAMA är ett hyllsystem som tagits fram speciellt för det 
medicinska arbetsområdet. Det kan sammanställas och 
kombineras individuellt och flexibelt för alla de arbetsupp- 
gifter som existerar på ett sjukhus.

Med FAMA hyllsystem från Willach har du möjlighet att  
optimera arbetsprocesserna och skapa en flexibel lagerhåll-
ning efter helt egna önskemål, likaväl på sjukhusapoteket 
som på en avdelning.



FAMA hyllsystem för sjukhusapotek
På ett sjukhusapotek måste större mängder läkemedel och förbrukningsmaterial, som engångsartiklar och förbandsmaterial, 
plockas in och ut snabbt och överskådligt. Med FAMA hyllsystem 300 och 500 kommer du garanterat att hitta en passande 
lösning som täcker dina behov.

FAMA utdragslådor: Läkemedelsförpackningar, flaskor, 
förbrukningsmaterial och engångsartiklar kan förvaras 
systematiskt ordnade och väl skyddade mot damm i FAMA 
utdragslådor, antingen i höjd på varandra som en pelare 
eller under arbetsskivan. Lådorna kan dessutom inredas 
så att man får en överskådlig uppdelning när man har små 
mängder av många artiklar i (t.ex. lågfrekventa varor).

FAMA hyllsystem för sjukhusavdelningar
Med arbetshyllan i FAMA-serien erbjuder Willach ett kombinerat system bestående av hyllor och arbetsskivor för förvaring 
av läkemedel och dagligvaror för sjukhusavdelningar. Det unika med denna arbetshylla är alla extrafinesserna. Hit hör till 
exempel integrerbara utdragslådor för dammfri förvaring av hygienartiklar samt enskilda upplysta arbetsområden.

FAMA lutande utdragshyllor: För kompakt och överskåd-
lig lagerhållning av större mängder förpackningar lämpar 
sig FAMA lutande utdragshyllor. För påfyllning drar man 
ut hyllan medan utplockning sker med inskjuten hylla. 
Tar man ut en förpackning åker nästa förpackning fram 
automatiskt genom att hyllan lutar. Här råder alltså hela 
tiden först in-först ut- principen.

hyllsystem

Skräddarsy ditt eget hyllsystem med passande moduler

FAMA hyllplan: Överförråd kan mellanförvaras direkt 
på utplockningsplatsen på horisontala hyllplan så att 
utdragshyllorna kan fyllas på snabbt och bekvämt och 
man slipper extra spring.

FAMA plana utdragshyllor: De plana utdragshyllorna 
lämpar sig för lagerhållning av förbandsmaterial, engångs-
artiklar och större förpackningar. Justering i höjdled kan ske 
med hjälp av de perforerade hålen i hyllstolparna. Förva-
ringsytan kan delas upp med hjälp av längsgående avdelare 
allt efter behov.



Ett säkert system  
– genomtänkt in i minsta detalj
FAMA hyllsystem erbjuder utrymmessnål lagerhållning av läkemedelsförpackningar samt dagligvaror. Dessutom erbjuder 
det lösningar för varor som på grund av hygieniska skäl måste förvaras dammfritt. Hyllsystemet har utvecklats med extra 
tanke på ergonomi och säkerhet på arbetsplatsen. Därför är det mycket lätt att plocka in och ut varor i utdragshyllorna.  
FAMA-hyllorna skiljer sig tydligt från konventionella system när det gäller säkerheten. De lutande utdragshyllorna är försed-
da med dämpningsfjädrar och säkerhetshakar som garanterar dubbel säkerhet när de dras ut.

Säker montering:  De lutande utdragshyll- 
orna levereras antingen med monterade 
dämpningsfjädrar eller så går dessa i lås 
automatiskt på metalltungorna när hyllorna 
monteras. Metalltungorna skyddas mot 
skador av  vinklade skyddsbleck i stål.

Säkerhetshake: Den patentanmälda säkerhetshaken ökar arbets-
säkerheten och den lutande utdragshyllans hållbarhet. När man har 
tungt lastade utdragshyllor förhindrar stålhaken att stoppen som 
sitter i utdragsskenorna ger med sig. Det betyder att hyllan inte kan 
falla ner på golvet. På det sättet minskas risken för personskador 
betydligt, även vid felhantering.

Touch-release: Med touch-release-meka-
nismen stängs lutande utdragshyllor snabbt 
och bekvämt. Mekanismen är dessutom 
mycket säker. Genom att trycka mot den 
lutande utdragshyllan till vänster och höger 
på grepplisten lossar säkringen och hyllan 
åker ut. När utdragshyllan skjuts in igen hör 
man ett klick när den går i lås i sitt spår.

Dämpat indrag: Utdragshyllorna 500, ut- 
dragsbrickorna 500 och utdragslådorna 500  
stängs säkert och varsamt med hjälp av 
dämpade indrag. Även här har vi varit noga 
med detaljerna. Därför används hållbara 
gummiringar för ljudisolering mellan bärare 
och stativram.

Fackavdelare: Hållbara längsgående 
avdelare (fackavdelare) av pulverlackerat 
stål hjälper till att hålla ordning på artiklar 
som ligger bredvid varandra så att de inte 
blandas. De hjälper dig också styra först  
in-först ut-principen. Fackavledarna kan 
sättas dit flexibelt. 

Etikettlist: Man kan märka artiklarna i  
utdragshyllorna med hjälp av en fastklämbar,  
genomskinlig etikettlist som också streck-
koder kan skannas igenom. Därför är det 
alltid lätt att hitta rätt artikel.

Dämpningsfjäder: Alla lutande utdragshyllor i FAMA-serien är  
försedda med hygieniska stålfjädrar som underlättar arbetet. När 
man drar ut en hylla bromsas vikten av stålfjädern. Man behöver 
därför aldrig vara rädd att lutande utdragshyllor som är tungt  
belastade åker ut för snabbt eller att man inte har kraft nog att  
dra ut en hylla eller skjuta in den igen.

Påfyllningsstopp: För att underlätta den 
dagliga påfyllningen kan de lutande utdrags- 
hyllorna 500 låsas i utdraget läge med 
en spak som sitter bredvid grepplisten. 
Dämpningsfjädrarna kan då inte stänga 
hyllan helt, vilket underlättar påfyllningen. 
Med båda händerna fria kan man nu fylla  
på förpackningar ända längst bak i kanalen.

SAFETY 
HOOK



FAMA arbetshylla: För lagerhållning av förpackningar och dagligvaror, här i 
kombination med en arbetsskiva.

FAMA hyllsystem 500: För systematisk ordning och reda på sjukhusapotek 
och centrala försörjningsapotek.
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FAMA toppbelysning: Ger optimal belys-
ning för den övre delen av hyllan.

Hög flexiblitet med FAMA
– förvaring, organisation och arbetsplats

FAMA utdragslåda: Apotekslåda för syste- 
matisk lagerhållning av läkemedel i små 
mängder samt av artiklar som måste 
förvaras dammfritt. För förvaring av större 
och skrymmande förpackningar kan man 
använda utdragslådor som är dubbelt  
så höga.

FAMA plan utdragshylla: Den plana 
utdragshyllan lämpar sig för systematisk 
lagerhållning av större förpackningar  
samt för förvaring av foliesvetsade  
engångsartiklar. 

FAMA hyllplan: De horisontala hyllplanen 
är en utmärkt lösning för lagerhållning av 
överförråd och större förpackningar. Längst 
upp kan man förvara kontorsmaterial  
(t.ex. pärmar).

FAMA lutande utdragshylla: 
Kan dras ut för påfyllning.  
Förpackningarna plockas ut  
när hyllan är inskjuten.
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hyllsystem

FAMA akryllådor: En perfekt lösning för 
snabb åtkomst av dagligvaror. Akryllådorna  
kan hakas fast på en skena (lådfäste) vågrätt  
eller lutande.

FAMA arbetsplatsbelysning: Lysröret syns 
knappast under hyllplanet och de lutande 
utdragshyllorna, men ger ändå perfekt 
arbetsmiljö och bra belysning över hela 
arbetsytan.

FAMA hörnhylla:  Med hörnhyllan kan man 
utnyttja utrymmet optimalt mellan två mo-
duler och få en genomgående arbetsbänk.  
I hörnet kan man exempelvis ställa en dator.

FAMA toppbelysning: Ger optimal belys-
ning för den övre delen av hyllan.



FAMA underlättar valet 
– här fi nns moduler för alla behov
FAMA hyllsystem kännetecknas av hög kvalitet och praktisk moduluppbyggnad. Alla ramar, hyllplan och lådor samt utdrags-
hyllor med fackavdelare är tillverkade i pulverlackerat stål, vilket garanterar extremt lång livslängd och bidrar till en hållbar 
miljö. Designen är funktionell och tidlös. Och skulle kraven på arbetsplatsen ändras, kan enskilda komponenter bytas ut eller 
så kan man själv anpassa dem i höjdled. 

FAMA arbetshylla

Kombinationsexempel

(Rygg mot rygg)
Arbetsbänk
20 st. utdragshyllor 500

(Rygg mot rygg)
Belyst arbetsbänk
Lådfäste
16 st. akryllådor
Arbetsbänk
16 st. utdragslådor 500 (normal höjd)
4 st. utdragslådor 500 (dubbel höjd)

Hyllplan 300
4 st. lutande utdragshyllor 300
Belyst arbetsbänk
Lådfäste
4 st. akryllådor
Arbetsbänk
4 st. utdragslådor 500 (normal höjd)
1 st. utdragslåda 500 (dubbel höjd)

3 st. hyllplan 300
Belyst arbetsbänk
Lådfäste
4 st. akryllådor
Arbetsbänk
5 st. utdragshyllor 500
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Hyllplan 300
8 st. lutande 
utdragshyllor 300
Hyllplan 300

5 st. hyllplan 300

hyllsystem

FAMA hyllsystem 300 FAMA hyllsystem 500 FAMA arbetshylla

FAMA lutande utdragshylla 300
För totalt 10 artiklar / 
100 förpackningar

FAMA utdragshylla 500
För totalt 10 artiklar / 
150 förpackningar

FAMA lutande utdragshylla 500
För totalt 10 artiklar / 
150 förpackningar

FAMA utdragslåda 500
För totalt 60 artiklar / 
120 förpackningar

FAMA hyllsystem 300 FAMA hyllsystem 500

Toppskiva 500
8 st. lutande 
utdragshyllor 500
2 st. hyllplan 500

Toppskiva 500
5 st. hyllplan 500

(Rygg mot rygg)
2 st. toppskivor 500
16 st. lutande 
utdragshyllor 500
4 st. hyllplan 500

Lutande
utdragshylla 
300

Hyllplan
300

Lutande
utdragshylla 
500

Hyllplan
500

Lutande
utdragshylla 
300

Toppbelysning

Arbetsskiva

Utdragslåda 
500 (alternativ: 
utdragshylla 500)

Akryllåda

Lådfäste +
arbetsplatsbelysning



FAMA-karusellen är den perfekta förvaringslösningen för läkemedel som expedieras ofta. Man har direkt åtkomst till det 
man behöver och slipper mycket spring. Karusellen har en kombinerad insats bestående av FAMA hyllsystem 300 och 500. 
Det är mycket praktiskt eftersom man kan lagra läkemedel differentierat efter omsättningshastigheten. På köpet får man 
korta utplockningstider med ökad produktivitet som följd.

Direkt åtkomst från arbetsplatsen – sparar mycket tid och spring 

Man har mycket bra överblick över sortimentet och hittar snabbt det man söker

Påfyllning och utplockning kan ske samtidigt från olika håll

Enkel och bekväm påfyllning tack vare patentanmäld magnetmekanism

Även här gäller alltid först in-först ut-principen eftersom de lutande kanalerna fylls på bakifrån 

Bekväm utplockning tack 
vare roterande hyllplan

Bekväm påfyllning – man gör 
bara en lucka mellan lager-
segmenten som sitter ihop 
med magneter (patentanmäld) 

Genom att de lutande kana-
lerna fylls på bakifrån gäller  
alltid först in-först ut-principen

Snabb och entydig identifie-
ring av artiklarna med hjälp 
av skylthållare som kan 
beställas extra

Fördelarna

Medan förpackningarna plock-
as ut snabbt och bekvämt åker  
övriga förpackningar fram i den  
lutande kanalen

FAMA karusellen  
– praktisk och effektiv
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karusell

Diameter: 1 200 mm (lagersegment 1312 mm)

Höjd: 2 120 mm

Bärplan (sockel): 1,4 m2

Förvaringsyta: 6 m2

Volym: för totalt 400 artiklar (kanaler) 
och totalt 3 400 förpackningar

Antal hyllplan: 10 x 3

Hyllplanens djup:  370 mm

Diameter: 1 800 mm (lagersegment 1922 mm)

Höjd: 2 270 mm

Bärplan (sockel):  2,9 m2

Förvaringsyta: 13 m2

Volym: för totalt 700 artiklar (kanaler) 
och totalt 8 000 förpackningar

Antal hyllplan: 11 x 6

Hyllplanens djup:  500 mm



Willach Pharmacy Solutions GmbH 
Stein 2 
53809 Ruppichteroth 
Deutschland
Tel. +49 (0) 2295 9208 0 
Fax +49 (0) 2295 9208 499
info@willach.com 
www.willach.com
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Willach Pharmacy Solutions. 
Rätt recept för apoteken.

Willach är marknadsledande leverantör i Europa för professionella förvarings- och utmatnings-
lösningar på apotek. Med FAMA och CONSIS erbjuder Willach konventionella och helautomatiska 
systemlösningar. För alla typer av apotek. För både de större och de mindre. För att kunna hålla 
högsta kvalitetsmått utvecklar och tillverkar Willach sina produkter i Tyskland.

Fama arbetshyllor och hyllor för högfrek-
venta varor är ett modulärt system av 
mycket hög kvalitet som tagits fram för att 
uppnå största möjliga fl exibilitet. De kan 
anpassas exakt till apotekets individuella 
behov. I Fama karuseller med fl exibel kon-
fi gurering förvaras högfrekventa förpack-
ningar som man måste komma åt snabbt.

Consis plockningssystem bygger på ett 
skräddarsytt och högeffektivt automati-
seringskoncept för apotek. Consis är en 
lösning som passar alla behov – oavsett 
om man vill spara tid eller plats.

hyllsystem

plockautomater

lådsystem
Fama utdragslådor är den bästa lösningen
för korta plocktider. De erbjuder bra 
överblick, god ergonomi och maximalt 
utnyttjande av golvytan när det gäller 
läkemedelsförvaring. Inget annat system 
har utdragslådor som rymmer så många 
förpackningar på samma yta.




