El-drevne pallemagasiner, der kan leveres til alle palletyper

Skån dine medarbejdere for tunge løft
Med et pallemagasin spares medarbejderne
for mange tunge løft i dagligdagen; tunge løft,
der kan ende med rygskader og sårede fingre
p.g.a. splinter i pallerne - og føre til fraværsdage!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvis du tænker “grønt”
Ønsker I fleksibilitet og tænker “grønt”, så
skal I vælge Q PallEvator. For PallEvator behøver ikke trykluft, kun 230 V el. Derfor kan
den placeres overalt - bare der er et el-udtag
i nærheden.

Optimeret palle-flow
Omkostningsreduktion for pallehåndtering
Reduktion af tidsforbrug per palle
Øget effektivitet
Reduceret behov for kørsel med truck
Forbedret arbejds- og indeklima
Ingen manuel håndtering af paller
Ingen rygskader, klemte fingre og tæer p.g.a. pallehåndtering
Reduktion af medarbejdersygedage
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PallEvator Basic
Pallemagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling
af een palle ad gangen.
PallEvator Basic er udstyret med fotoceller som dels
har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler pallerne
én ad gangen.
Bruges PallEvator Basic til nedstabling,
sættes en pallestak med max. 15 paller ind i pallemagasinet med truck eller palleløftevogn. Herefter vil
pallemagasinet automatisk nedstable én palle ad gangen.
Bruges PallEvator Basic til stabling,
køres pallerne ind i pallemagasinet en ad gangen,
hvorefter pallerne automatisk stables til 8 og max. 15
paller i højden.
Betjeningspanelet
er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling og nedstabling, hvorefter pallemagasinet arbejder
fuldt automatisk.

OPTIONER
• Andre palletyper/størrelser
• Andre farver

SPECIFIKATIONER
Pallestørrelse

:

EURO L 1.200 x B 800 mm

Kapacitet

:

15 paller/max. 500 kg *)

Strømforsyning

:

230V 50Hz 10A

Forbrug v/100 paller

:

1 kW

Støjniveau

:

55 dB

Vægt

:

370/460 kg

Standardfarver

:

RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit

Dimensioner L x B x H

:

1.515x1.355x1.000 mm

*) Ved opstabling af mere end ca. 8 paller bør der
monteres sikkerhedshegn omkring magasinet.

DIT UDBYTTE MED EN PALLEVATOR
• Mindre tidsforbrug pr. palle
• Øget effektivitet og produktivitet
• Ingen manuel pallehåndtering
• Håndtering i gulvhøjde
• Færre rygskader
• Mindre truckkørsel
• Bedre arbejdsmiljø

Q-Transportmateriel • Q-System

Tlf. +45 8694 3277 • mail@q-system.dk • www.q-system.dk

PallEvator Q1
Pallemagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling
af én palle ad gangen.
PallEvator Q1 er udstyret med fotoceller som dels
har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler
pallerne én ad gangen.
Bruges PallEvator Q1 til nedstabling,
sættes en pallestak med max. 15 eller 25 paller ind
i pallemagasinet med truck eller
palleløftevogn. Herefter vil pallemagasinet automatisk nedstable én palle ad gangen.
Bruges PallEvator Q1 til
stabling, køres pallerne ind i
pallemagasinet en ad gangen,
hvorefter pallerne automatisk stables til 8, 15 eller 25 i højden.
Betjeningspanelet
er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem
stabling og nedstabling, hvorefter pallemagasinet
arbejder fuldt automatisk.
SPECIFIKATIONER
Pallestørrelse

:

EURO L 1.200 x B 800 mm

Kapacitet

:

15 paller/max. 500 kg
25 paller/max. 835 kg

Strømforsyning

:

230V 50Hz 10A

Forbrug v/100 paller

:

1 kW

Støjniveau

:

55 dB

Vægt

:

505/595/685 kg

Standardfarver

:

RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit

Dimensioner

OPTIONER
• Sikkerhedsoverbygning til 15 paller
• Sikkerhedsoverbygning til 25 paller
• Fyldemelder i top
• Palleindfødningsstyr
• Truckværn
• Forstærket bagvæg
• Andre palletyper/størrelser
• Andre farver

LxBxH

Uden overbygning

:

1.600x1.370x1.115 mm

Overbygning 15 paller

:

1.600x1.370x2.170 mm

Overbygning 25 paller

:

1.600x1.370x3.750 mm

DIT UDBYTTE MED EN PALLEVATOR
• Mindre tidsforbrug pr. palle
• Øget effektivitet og produktivitet
• Ingen manuel pallehåndtering
• Håndtering i gulvhøjde
• Færre rygskader
• Mindre truckkørsel
• Bedre arbejdsmiljø
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PallEvator Q1/2
Pallemagasinet er beregnet til automatisk stabling eller
nedstabling af én palle ad gangen.
PallEvator Q1/2 er udstyret med fotoceller som dels har
en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så
det automatisk stabler eller nedstabler tompallerne en ad
gangen.
Bruges PallEvator Q1/2 til nedstabling,
sættes en pallestak med max. 15 eller 25 paller ind i pallemagasinet med truck eller palleløftevogn. Herefter vil pallemagasinet automatisk nedstable én palle ad gangen.
Bruges PallEvator Q1/2 til stabling,
køres pallerne ind i pallemagasinet en ad gangen, hvorefter
pallerne automatisk stables til 15 eller 25 i højden.
Betjeningspanelet
er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling
eller nedstabling, hvorefter pallemagasinet arbejder fuldt
automatisk.
SPECIFIKATIONER
Pallestørrelse

: EURO L 600 x B 800 mm

Kapacitet

: 15 paller/max. 500 kg
25 paller/max. 835 kg

Strømforsyning

: 230V 50Hz 10A

Forbrug v/100 paller

: 1 kW

Støjniveau

: 55 dB

Vægt

: 380/445/510 kg

Standardfarver

: RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit

Dimensioner

OPTIONER
• Sikkerhedsoverbygning til 15 paller
• Sikkerhedsoverbygning til 25 paller
• Fyldemelder i top
• Palleindfødningsstyr
• Truckværn
• Forstærket bagvæg
• Andre palletyper/størrelser
• Andre farver

LxBxH

Uden overbygning

: 1.000x1.370x1.115 mm

Overbygning 15 paller

: 1.000x1.370x2.170 mm

Overbygning 25 paller

: 1.000x1.370x3.750 mm

DIT UDBYTTE MED EN PALLEVATOR
• Mindre tidsforbrug pr. palle
• Øget effektivitet og produktivitet
• Ingen manuel pallehåndtering
• Håndtering i gulvhøjde
• Færre rygskader
• Mindre truckkørsel
• Bedre arbejdsmiljø
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PallEvator Q5
Pallemagasinet er beregnet til automatisk stabling eller
nedstabling af hhv. 1, 2, 3, 4 eller 5 paller ad gangen.
PallEvator Q5 er udstyret med fotoceller, som dels har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det automatisk
stabler eller nedstabler det ønskede antal paller ad gangen.
Bruges PallEvator Q5 til nedstabling,
sættes en pallestak med max. 15 eller 25 paller ind i pallemagasinet med truck eller palleløftevogn. Herefter vil pallemagasinet automatisk nedstable det ønskede antal paller.
Bruges PallEvator Q5 til stabling,
køres det valgte antal paller (1-5) ind i pallemagasinet, hvorefter
pallerne automatisk stables til 15 eller 25 i højden.
Betjeningspanelet
er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling og
nedstabling og valg af antal paller. Herefter arbejder pallemagasinet fuldt automatisk.

SPECIFIKATIONER
Pallestørrelse

:

EURO L 1.200 x B 800 mm

Kapacitet

:

15 paller/max. 500 kg
25 paller/max. 835 kg

Strømforsyning

:

3 x 400V 50Hz 16A

Forbrug v/100 paller

:

4 kW

Støjniveau

:

55 dB

Vægt

:

535/625 kg

Standardfarver

:

RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit

Dimensioner

LxBxH

Overbygning 15 paller

:

1.710x1.370x2.765 mm

Overbygning 25 paller

:

1.710x1.370x3.750 mm

OPTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikkerhedsoverbygning til 15 paller
Sikkerhedsoverbygning til 25 paller
Fyldemelder i top
Palleindfødningsstyr
Truckværn
Forstærket bagvæg
Andre palletyper/størrelser
Andre farver

DIT UDBYTTE MED EN PALLEVATOR
• Mindre tidsforbrug pr. palle
• Øget effektivitet og produktivitet
• Ingen manuel pallehåndtering
• Håndtering i gulvhøjde
• Færre rygskader
• Mindre truckkørsel
• Bedre arbejdsmiljø
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PallEvator Q Double
Pallemagasinet er beregnet til automatisk stabling
eller nedstabling af 2 paller i forlængelse af
hinanden
PallEvator Q Double er udstyret med fotoceller som dels har
en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det
automatisk stabler eller nedstabler de to paller i forlængelse
af hinanden.
Bruges PallEvator Q Double til nedstabling,
sættes en pallestak med max. 15 eller 25 paller ind i pallemagasinet med truck eller palleløftevogn. Herefter vil
pallemagasinet automatisk nedstable 2 paller ad gangen.
Bruges PallEvator Q Double til stabling,
køres de to paller i forlængelse af hinanden ind i pallemagasinet, hvorefter pallerne automatisk stables til 15 eller
25 i højden.
Betjeningspanelet
er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling
og nedstabling. Herefter arbejder pallemagasinet fuldt automatisk.
OPTIONER
SPECIFIKATIONER
Pallestørrelse

: EURO L 1.200 x B 800 mm

Kapacitet

: 30 paller/max. 1.000 kg
50 paller/max. 1.670 kg

Strømforsyning

: 230 V 50 Hz 10A (30)
400 V 50 Hz 10A (50)

Forbrug v/100 paller

: 1 kW

Støjniveau

: 55 dB

Vægt

: 1.045/1.195 kg

Standardfarver

: RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit

Dimensioner

•
•
•
•
•
•
•
•

Sikkerhedsoverbygning til 30 paller
Sikkerhedsoverbygning til 50 paller
Fyldemelder i top
Palleindfødningsstyr
Truckværn
Forstærket bagvæg
Andre palletyper/størrelser
Andre farver

LxBxH

Overbygning 15 paller

: 2.850x1.370x2.170 mm

Overbygning 25 paller

: 2.850x1.370x3.750 mm
DIT UDBYTTE MED EN PALLEVATOR
• Mindre tidsforbrug pr. palle
• Øget effektivitet og produktivitet
• Ingen manuel pallehåndtering
• Håndtering i gulvhøjde
• Færre rygskader
• Mindre truckkørsel
• Bedre arbejdsmiljø
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PallEvator Tower
Pallemagasinet er beregnet til automatisk stabling
eller nedstabling af enten 1 stk. ad gangen eller
1, 2, 3, 4 eller 5 paller eller andet antal ad gangen
- alt efter kundeønske.
PallEvator Tower er udstyret med fotoceller, som dels
har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler pallerne.
Bruges PallEvator Tower til nedstabling,
sættes pallestakke ind i pallemagasinet med truck.
Herefter vil pallemagasinet automatisk nedstable
pallerne.
Bruges PallEvator Tower til stabling,
køres det valgte antal paller ind i pallemagasinet,
hvorefter pallerne automatisk stables.
Betjeningspanelet
er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling
og nedstabling. Herefter arbejder pallemagasinet fuldt
automatisk.

SPECIFIKATIONER
Pallestørrelse

: Alle gængse palletyper

Kapacitet

: Efter kundeønske

Strømforsyning

: 400V 50Hz 10A

Støjniveau

: 55 dB

Farve

: Q standard RAL-farve

OPTIONER
• Fyldemelder i top
• Palleindfødningsstyr
• Truckværn
• Forstærket bagvæg

DIT UDBYTTE MED EN PALLEVATOR
• Mindre tidsforbrug pr. palle
• Øget effektivitet og produktivitet
• Ingen manuel pallehåndtering
• Håndtering i gulvhøjde
• Færre rygskader
• Mindre truckkørsel
• Bedre arbejdsmiljø
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