
Paletová stohovací stanice 
PSS
Sbírejte a stohujte palety efektivně

Paletová stohovací stanice PSS je ideální zařízení pro skladování 
palet podle jejich velikosti a použití, a zároveň jako sběrná stanice 
pro palety vyjmuté z výměníku na minimální ploše. Stejně jako 
výměník, PSS je vyráběna v EURO, INDUSTRY a speciálních 
formátech. Robustní výztuha chrání zadní rohy stanice.

Technická data
Vyrobeno na zakázku dle paletového systému

SW-Paratus nabízí PSS v EURO, INDUSTRY, 1/2 EURO 
a jednorázových formátech. 

Formát EURO
Typ PSS-11  
Specifikace / technická data

Skládá se ze 3 částí / dílů Consisting of three units / 
parts:  
2 bočnice, 1 zadní stěna
Instalace je zajištěna pomocí 6 ks šroubů a matek M10 
(součástí balení)

Instalace do podlahy zkrze otvory ve spodní části 
(použijte vhodný materiál, například chemické nebo 
roztažné do betonu)

*      s INDUSTRY vnitřní a vnější šířka: +200 mm (1217 / 1020 mm)
** s INDUSTRY váha + 7 kg 
***   v závislosti na typu a výšce palet 

bez palety s paletami

Délka mm 998 1256

Vnější šířka mm 1017 * 1017 *

Vnitřní šířka mm 820 * 820 *

Výška mm 1387 1486 ***

Výztuha mm 5

Váha kg 110 **

Počet děr 12

Průměr děr mm 12.5

Materiál PSS-11 Ocel DC01 
(Třída A) 
EN10130

Tloušťka mm 3



Použití a provoz
Před každým použitím musí být stanice vizuálně 
zkontrolována.

Zařízení smí používat pouze vyškolený a 
autorizovaný personál.

Před použitím se operátor musí ujistit, že se nikdo 
nenachází v bezprostřední nebezpečné zóně.

Aby nedošlo k poškození stanice, používejte pouze 
schválené a nepoškozené palety.

Stanice pro stohování palet nevyžaduje 
pravidelnou údržbu. Provozuschopnost a stabilita 
musí být pravidelně testována.

Barvy RAL 5012 light blue
RAL 6000 patina green
RAL 7016 anthracite grey
RAL 7035 light grey
Ostatní barvy RAL dostupné za 
příplatek (+ 10 %)

1021000 PSS-01 – EURO Standard RAL 5012 light blue

1021001 PSS-01 – EURO Standard RAL 6000 patina green

1021002 PSS-01 – EURO Standard RAL 7016 anthracite grey

1021003 PSS-01 – EURO Standard RAL 7035 light grey

1021004 PSS-01 – EURO Standard RAL Sonderfarbe

1021005 PSS-02 – INDUSTRY Standard RAL 5012 light blue

1021006 PSS-02 – INDUSTRY Standard RAL 6000 patina green

1021007 PSS-02 – INDUSTRY Standard RAL 7016 anthracite grey

1021008 PSS-02 – INDUSTRY Standard RAL 7035 light grey

1021009 PSS-02 – INDUSTRY Standard - Speciální požadavek  
RAL barva

1021999 PSS-03 – VLASTNÍ 
speciální rozměry

Speciální požadavek
RAL barva

Workmanship “Made in Germany”
Paletová stohovací stanice pomáhá při sběru palet a 
jejich organizaném skladování dle typu (pro zajištění 
bezpečnosti), a zajišťuje rychlé použití výměníku palet. 
PSS lze použít jako dávkovací a sběrnou stanici.

Práškové lakování, hladký a lesklý povrch
Polyesterová prášková barva pro venkovní použití 
(vhodná pro fasády), částečně nárazuvzdorná, odolná 
vůči vyblednutí (odolná vůči povětrnostním vlivům a UV 
záření)

Modely Paletové stohovací stanice

Artikl      Název modelu Barva

www.sw-paratus.com

Další možnosti
Provedení je možné také v nerezové oceli pro splnění 
hygienických podmínek potravinářského a farmaceutického 
průmyslu. 

RAL 5012 light blue

RAL 6000 patina green

RAL 7016 anthracite grey

RAL 7035 light grey

Speciální požadavek
RAL barva




