Palletwisselaar PW 500

OMSCHRIJVING:
De PW 500 palletwisselaar is een economische versie ontworpen voor het wisselen van pallets,
zelfs in beperkte ruimtes. De wissel procedure is gebaseerd op de zijdelingse klemming van de
goederen. Daarom moeten de goederen robuust en bestand zijn tegen druk. Zwaar beschadigde
pallets of een overhang van de goederen op de pallet zijn geen probleem voor de PW 500. De
pallet wordt in de machine geplaatst met behulp van een elektrische of handmatige pallettruck.
De goederen worden vervolgens geklemd aan beide zijden. Vervolgens kan de pallet onder de
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lading vandaan gereden worden. De nieuwe pallet kan nu onder de lading worden gezet. Het
proces wordt voltooid door het openen van de zijwanden zodat de lading op de nieuwe pallet
komt te staan. De pallet met lading kan nu uit de palletwisselaar worden gehaald.
De PW 500 palletwiselaar is ontworpen als een “Plug & Play” oplossing.

Technische gegevens:
Wij raden de PW 500 aan voor maximaal 25 wisselingen per uur.
Een dode man’s veiligheidssysteem en een geïntegreerd veiligheidshek zorgen de veiligheid van
het personeel.

Aantal wisselingen per uur: 10-25
Afmeting: 2100 x 3300 x 2300 mm ( LxBxH )
Aandrijving zijwanden: Pneumatisch ( 6 bar )
Laden en lossen van de pallet: met elektrische of handmatige pallettruck

Palletlading:
Gewicht tot 1000 kg
Standaard palletmaat 1200 x 800 mm ( andere maat is een optie )
Maximale hoogte inclusief pallet: 2000 mm
Overhang van de lading toegestaan.
Palletlading moet recht zijn ( onderste laag moet niet smalle zijn dan de bovenste laag )
Soort goederen / lading bijvoorbeeld dozen of kisten
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Voordelen van de PW 500


eenvoudige procedure



voor robuuste goederen



betrouwbaar zelfs met een slechte kwaliteit pallet



goederen blijven stabiel, geen kantelen en roteren



Plug & Play bediening



vervaardigd voor gebruik met een handmatige pallet truck
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