
Technické
Napájení

220-240V AC, 50 Hz

220-240V AC, 50 Hz

220-240V AC, 50 Hz

220-240V AC, 50 Hz

Modely
Artikl Rozměry zařízení

 D x Š x V (mm)
Rozměr palety
D x Š x V (mm)

Nosnost Počet
palet

170001 1490x1360x2360* 1200x800x150 500 kg 15 palet

170002 1490x1560x2360* 1200x1000x150 500 kg 15 palet

170101 1490x1360x3865** 1200x800x150 700 kg 25 palet

170102 1490x1560x3865** 1200x1000x150 700 kg 25 palet

PALOMAT® 5 M A K E  W O R K  F L O W

Řízení: Siemens S7-1200 
Zdvih (pohon): Linak

Efektivní paletový tok - žádná ruční manipulace s paletami

Umožňuje vkládání nebo odebírání 
1-5 palet pomocí ručního, 
stohovacího nebo vysokozdvižného 
paletového vozíku. Veškerá 
manipulace probíhá v 
úrovni podlahy.

PALOMAT® 5 by měl být aktivován 
ručně pokaždé, když má provést 
nějakou funkci; pouhým klepnutím 
na tlačítko reset a následně na 
tlačítko start PALOMAT® provede 
funkci stohování nebo destohování. 
PALOMAT® 5 sám zjist, zda má 
stohovat nebo destohovat. Zdvládne 
maximálně 15 nebo  25 palet.

Pokud potřebujete odebrat 3 palety, 
jednoduše zvolíte ''3'' na otočném 
knoflíku a stisknete nejprve tlačítko 
reset a následně tlačítko start.

V režimu stohování je PALOMAT® 5 
vždy připraven vložit 1-5 palet.

Paletový automat PALOMAT® 5 má 
integrovaný Max. indikátor. V 
případě naplnění 15 nebo 25 
paletami složí  automaticky celý stoh 
palet na podlahu.

PALOMAT® dokáže manipulovat 
všechny 4-směrné palety ze dřeva, 
plastu a kovu, bez závislosti na délce, 
šířce nebo výšce palety. 

PALOMAT® lze upravit na míru dle 
požadavku zákazníka. 

• Šetří místo a organizuje pracoviště
• Optimalizuje paletový tok
• Zlepšuje pracovní prostředí
• Snižuje náklady na palety
• Zvyšuje efektivitu
• Eliminuje ruční manipulaci
• Méně absencí z důvodu nemoci

• Snížení času na jednu paletu
• Méně poraněných zad, 

přiskřípnutých rukou a nohou
• Méně řízení paletových vozíků
• LEAN – vyšší efektivita s menším 

množstvím zdrojů
• Řešení typu ”Plug and Play” 
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Výhody používání PALOMAT® 

Poloautomatické stohování a destohování
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* Včetně ochranného rámu pro 15 palet
**Včetně ochranného rámu a bezpečnostní brány pro 25 palet

Standardní barvy: RAL 3002 červená, RAL 5002 modrá, RAL 7032 šedá and RAL 7035 šedá

Zjistěte více o PALOMAT® na www.albertina-handling.cz  




