Automatický zásobník palet
pro skladování a okamžité
použití 50ti europalet
na malém prostoru.

-

jednoduchý
rychlý
bezpeèný
pohodlnì
ovladatelný
šetøí èas
šetøí místo
robustní
konstrukce
cenovì dostupný

S paletovacím vozíkem je možné vyjmout nebo vložit
1 až 5 palet najednou.
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Výhody:
- palety jsou vždy v pohotovostním stavu pro každý i nekvalifikovaný personál
(bez øidièského prùkazu na vysokozdvižný vozík)
- jednoduchost ovládání pøes øídící systém
- vysoká bezpeènost pøi manipulaci s paletami
- šetøí místo (až 50 palet nad sebou na malém prostoru)
- pohodlné vložení a vyjmutí palet bez námahy
(zabrání poškození a onemocnìní zad obsluhy)
- je možné vložit nebo vyložit až 5 palet najednou
(rychlejší než vysokozdvižným vozíkem)
- stálé místo pro palety (palety nikdy nehledáte a zajistíte poøádek na pracovišti)
- možnost umístìní Paltoweru 50 venku (suché a nepoškozené palety chránìné
pøed odcizením), zvláštní provedení za pøíplatek
- aktuální poèet palet uložených v zásobníku je zobrazen na displeji
- záruka dlouhé životnosti
- není potøeba tlakový vzduch
- nízká hluènost
- nízká cena
- design
- možnost pøídavného samozhášícího zaøízení
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Pøíklady uplatnìní:
-všude tam, kde je potøeba menší poèet palet
-všude tam, kde chcete mít poøádek
-všude tam, kde chcete bezpeènì pracovat
-všude tam, kde chcete snížit náklady na manipulaci s paletami
-všude tam, kde je málo místa na palety
-všude tam, kde chcete venku chránit palety pøed vlhkostí a poškozením
-všude tam, kde chcete chránit palety pøed odcizením

Velmi jednoduché ovládání:
Jedním stiskem tlaèítka se zvolí poèet palet k vyjmutí
nebo vložení
Doba pøípravy palet je pouze 2-6 vteøin (podle poètu palet)
Otevøení dveøí (pohodlné posuvné dveøe s protizávažím)
Palety paletovacím vozíkem vyjmout nebo vložit
Zavøít dveøe
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Provedení:
Úložná kapacita až 50 europalet
Displej zobrazuje poèet uložených palet
Solidní strojírenská konstrukce (990 kg)
Velmi jednoduché ovládání díky øídící jednotce
Vysoká bezpeènost díky pohybu palet v uzavøeném prostoru
Velmi tichý provoz
Není potøeba tlakový vzduch
Servisní rozhraní RS232
Možnost pøipojení k nadøazenému systému (PLC)
Dlouhá životnost mechanických souèástí
Dlouhá životnost elektronických souèástí
Cenová pøístupnost
Výška mùže být upravena
Technická data:

Výšky:

délka x šíøka u podlahy:
1340mmx1220mm
délka x šíøka ve výšce pohonu (1,3m): 1690mmx1220mm
hmotnost:
cca 990 kg
elektrické pøipojení:
tøífázové, 400V ,
16A , CEE Stecker
výkon hlavního motoru:
2,2 KW
barva stroje:
RAL 3004
barva vìže:
RAL 7035

Celková výška

Kapacita

7660mm
7090mm
6520mm
5950mm
5380mm
4810mm
4240mm
3670mm
3100mm
2530mm
1960mm

50 ks
46 ks
42 ks
38 ks
34 ks
30 ks
26 ks
22 ks
18 ks
14 ks
10 ks

Možné úpravy:
- úprava na prùmyslové palety 1200 x 1000mm

Kontakt:
Sankov s.r.o.
Vesec u Kováøova
399 01 Milevsko
Tel.: 00420/382/594294
Fax.: 00420/382/594018
Email: maurer@paltower.com
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