PALOMAT® 5

MAKE WORK FLOW

Effektivt palleflow - ingen manuel håndtering af paller
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PALOMAT® 5 leveres inkl. en maxmelder ved 15 eller 25 paller, som er
integreret i pallemagasinet. Når den
15./ 25. palle indsættes, nedstabler
pallemagasinet automatisk den
totale stak.

Ønsker du at få f.eks. 3 paller ud af
PALOMAT® 5, angiver du det ganske
enkelt ved at vælge ”3” på dreje-
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Du skal aktivere PALOMAT® 5 manuelt hver gang, den skal udføre
en funktion – med blot et tryk på
reset- og derefter startknappen
udfører pallemagasinet stable- eller
nedstablefunktionen. PALOMAT® 5
finder selv ud af, om den skal stable
eller nedstable og håndterer max. 15
eller 25 paller.
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knappen og trykker på reset- og
derefter startknappen. Ved stabling
er PALOMAT® 5 altid klar til at modtage 1-5 paller.

PALOMAT® kan håndtere alle 4-vejs
paller i træ, plast og metal, som varierer
i både længde, bredde og højde.
Vi kan ændre PALOMAT® 5, så den
passer til lige netop din palle.

Dit udbytte med PALOMAT®
• Reduceret tidsforbrug pr. palle
• Færre rygskader, klemte fingre
og fødder
• Reduceret truckkørsel
• Lean - højere effektivitet med
færre ressourcer
• ”Plug and Play” løsning
tsik
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Modeller

Teknik

Option

Varenr.

Modelmål
L x B x H (mm)

Pallestørrelse
L x B x H (mm)

Løfteevne

Antal paller

Drivkraft

Palletering i frostmiljøer

170001

1490x1360x2360*

1200x800x150

500 kg

15 paller

220-240VAC 50 Hz

Ned til - 25 C°

170002

1490x1560x2360*

1200x1000x150

500 kg

15 paller

220-240VAC 50 Hz

Ned til - 25 C°

170101

1490x1360x3865**

1200x800x150

700 kg

25 paller

220-240VAC 50 Hz

Ned til - 25 C°

170102

1490x1560x3865**

1200x1000x150

700 kg

25 paller

220-240VAC 50 Hz

Ned til - 25 C°

* Til 15 paller
** Inkl. 25 pallers overbygning med luge som er påkrævet, når der håndteres mere end 15 paller
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Orden og pladsbesparelse
Optimeret palleflow
Forbedret arbejdsmiljø
Reducerede omkostninger på paller
Øget effektivitet
Ingen manuel pallehåndtering
Færre sygedage pr. medarbejder
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Styring: Siemens S7-1200
Aktuator: Linak

Standardfarver: RAL 3002 rød, RAL 5002 blå, RAL 7032 grå og RAL 7035 grå
På www.palomat.com kan du læse mere om PALOMAT®5, optioner, teknisk data m.m.
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Du indsætter eller fjerner 1-5 paller
ad gangen ved hjælp af en løftevogn, el-løfter eller truck. Al håndtering foregår i gulvniveau.
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Semi-automatisk stabling og nedstabling

