
Výměna palet
rychle a snadno

PSV-ULTRA
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Rychlá výměna palet
Jednoduše a chytře: nyní můžete měnit 
palety rychleji a snadněji než kdy předtím, 
díky inovativnímu zařízení PSV-ULTRA: 
Vložte paletu s nákladem, zatlačte novou 
paletu a vyjměte!
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Ideální 
ergonomie
Výměnu palet dokáže jednoduše 
provést jeden operátor pomocí 
paletového vozíku.

Pro palety se šířkou 800 mm (EURO) nebo 
1000 mm (PRŮMYSL)

Posuvný jezdec s funkcní automatického 
výsunu palety

Extra podpůrná středová část (těžký 
náklad/lehké palety)

Ocelové desky pro kompenzaci různých 
výšek palet (5 mm)

Boční kryty pro modely bez posuvného 
jezdce

Modulární design, 
nákladově efektivní řešení
PSV-ULTRA lze perfektně upravit dle požadavků 
každodenního provozu. Výměna zničených nebo 
kontaminovaných palet je nyní snadné a efektivní. 
Rychlá výměna plastových, kovových a dřevěných 
palet, s mnoha možnostmi.



Spolehlivé plánování 
díky modulární 
konstrukci

PSV-ULTRA 
je skutečný rozdíl 

S PSV-ULTRA, můžete a rychle měnit 
palety - bez ohledu na to, jaký typ 
palety máte: Posuvná část je vysoce 
odolný jezdec s válečkovými ložisky, 
která snadno kompenzuje výškové 
rozdíly zdrojových a cílových palet. 
Změna z dřevěných na plastové (také 
H1* s protiskluzovými hranami) nebo 
ocelové je stejně snadná jako výměna 
dřevěných palet s různými typy a 
kvalitou. Navíc, výměna palet s 
menšími krabicemi různých rozměrů je 
okamžitá. 

*H1 - hygienická paleta

PSV-ULTRA lze upravit dle speciálních 
požadavků díky jeho modulárnímu 
designu. Budoucí úpravy jsou možné: 
každé PSV-ULTRA lze následně sndno 
upravit nebo změnit.

Blesková 
výměna palet
Paleta s nákladem je 
umístěna na posuvný 
jezdec. Paletovým vozíkem 
je nová, prázdná paleta 
zatlačena pod stávající 
paletu s nákladem. Původní 
paleta je posuvným 
jezdcem vysunuta otvorem 
v zadní stěně, v tu chvíli je 
náklad přemístěn na novou 
paletu. Jakmile je plná 
paleta vyjmuta ze zařízení, 
posuvný jezdec automaticky 
vysune původní paletu do 
přední pozice, následně 
může být snadno odebrána.

Speciálně upravené 
modely dle požadavku 
(CUSTOM)

1/2 palety, jednorázové palety

US palety (GMA palety, 48”× 40”) 

Nerezové modely, speciální barvy 

Různé nosnosti dle specifikace

Různé šířky palet  
(např. z Euro na průmyslové palety) 



Technická data

Délka: 1260 mm
Šířka:  1055 mm (EURO)

 1255 mm (INDUSTRY)
Výška: 1115 mm 
Délka s posuvným jezdcem: 1260 mm 

Nosnost: až 1000 kg

Materiál: válcovaná ocel DD11 / 
EN 10111
Váha: cca 300 kg (EURO), cca 315 kg 
(PRŮMYSL)

Prvotřídní zpracování
Zařízení a posuvný jezdec jsou navrženy s ohledem na nejvyšší 
robustnost, odolnost a nejdelší možnou životnost. Veškeré 
konstrukce mají několikanásobně ohnuté okraje pro zajištění 
stability, nebo jsou vyztuženy příčníky. PSV-ULTRA je ukotvena 
k podlaze pomocí předpřipravených otvorů. 
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ALBERTINA Handling
Osek 274
267 62 Komárov u Hořovic
Česká republika

+420724511364
info@albertina-handling.cz

www.albertina-handling.cz




