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PALOMAT er verdens førende producent af pallemagasiner. 
Siden den første PALOMAT blev produceret i 1992, har 
vi stået for originale nyskabelser indenfor arbejdsmiljø 
og automatisering.

Et godt produkt har gjort os til den foretrukne leverandør 
af pallemagasiner hos en række nationale samt interna-
tionale virksomheder.

Med mere end 20 år på markedet har vi omfattende 
erfaring og ekspertise inden for kundetilpassede 
løsninger – vi rådgiver gerne vores kunder med den 
rigtige løsning samt optimale placering af PALOMATen 
i egne omgivelser. 

Vi stiller store krav til vores pallemagasiner, som er 
100% danskproduceret. Udvikling og produktion bliver 
udelukkende gennemført på vores fabrik i Nykøbing 
Mors. Og vi benytter altid markedets kendte leverandører 
af komponenter. 

PALOMAT Inline har været på markedet siden 2003.

PALOMAT Inline er et robust og driftsikkert pallemagasin 
til automatisk stabling og nedstabling af tomme paller 
i automatiske anlæg og produktionslinjer.

PALOMAT Inline leveres som en delmaskine og lever op 
til de gældende krav i maskindirektivet.

Du kan læse mere om PALOMAT Inline på www.palomat.dk

Hvorfor outsource til PALOMAT?
•	 Vi har mere end 20 års erfaring med produktion af pallemagasiner
•	 Vi har know-how indenfor både design og konstruktion
•	 Du sparer udviklings- og konstruktionstimer
•	 Du opnår kosteffektivitet
•	 Du får et færdigt, fleksibelt og gennemtestet komponent
•	 PALOMAT Inline er nem at integrere i det øvrige anlæg

•	 Du får et kvalitetsprodukt til en konkurrencedygtig pris

Så nemt er det…
For at sikre dig den helt rigtige PALOMAT Inline til netop din produktionslinje ligger vi vægt på kompetent rådgivning 
fra forespørgsel til integration. Udgangspunktet er et tæt samarbejde mellem salg, konstruktion og kunde.

PALOMAT - Din gArAnTi fOr høj kvALiTeT...
Mere enD 20 års erfAring MeD PALLehånDTering

IntegrationProduktionKonstruktionForespørgsel/ ordre



PALOMAT Inline kan placeres over alle typer af trans-
portbånd og håndtere alle 4-vejs paller. Derudover  
konstrueres den til alle palleretninger, banebredder 
og banehøjder. Det er også muligt at håndtere flere 
forskellige pallestørrelser i samme pallemagasin vha. 
én eller to forskydelige sider.

Som standard håndterer PALOMAT Inline 15-20 paller/ 
max. 800 kg.

PALOMAT Inline er et pneumatisk pallemagasin, som er 
forberedt med klemkasse for ekstern styring.

Alle PALOMATens indvendige dele er elforzinket, som 
giver en meget modstandsdygtig overflade.

Som standard producerer vi PALOMAT Inline i farven RAL 
7035 grå. Det er muligt at få PALOMATen som option i 
andre farver, rustfri stål eller elforzinket udgave.

De mange muligheder for overfladebehandling gør, at 
PALOMATen kan placeres i alle former for produktions-
miljøer indenfor forskellige brancher - f.eks. vådområder.

kunDeTiLPAsseDe Løsninger... 
er sTAnDArD hOs Os

Forskellige pallebredder
- Ændring af bagplade Forskellige pallelængder

- Ændring af sider

Forskellige palletyper
- Ændring af gribere

Ekstra sikkerhed
- Montering af overbygning

Forskellige pallestørrelser 
i samme magasin
- Forskydelig side

Forskellige banehøjder/-bredder
- Ændring af ben

Forskellige pallehøjder
- Ændring af skørte

Forskellige farver og 
overfladebehandlinger
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Du kan læse mere om PALOMAT Inline 
på www.palomat.dk

Teknisk DATA

PALOMAT Inline er forberedt med klemkasse for ekstern styring. PALOMATen leveres som en delmaskine, og det er 
integratorens ansvar, at den bliver installeret og CE-mærket i henhold til maskindirektivet EU Direktiv 2006/42/EF.

Leveres med:
•	 2 stk. fotofølere fortrådet i en klemrække
•	 SMC pneumatik
•	 Teknisk dokumentation inkl. inkorporeringserklæring
•	 Sekvensdiagram for programmering

Med PALOMAT Inline er det muligt at håndtere alle 4-vejs paller, og vi kan konstruere pallemagasinet til alle palleretninger, 
banebredder og banehøjder:

Vigtige mål ved specialpaller:
Vi har stor fokus på at bearbejde din forespørgsel 
hurtigt og korrekt.

Skal PALOMAT Inline håndtere specialpaller, er 
det vigtigt, at vi ved forespørgsel kender alle 
pallens mål.

Se hvilke mål på tegningen til venstre.

Er du i tvivl om, hvilke informationer vi behøver for at 
bearbejde din forespørgsel:

Udfyld nemt det brugervenlige forespørgselsskema plus palle-
tegningen direkte på vores hjemmeside og send den til os online.

Ring på 96 69 47 11 eller send os en mail: info@palomat.com

eller

www
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