Palletwisselaar PW 700

OMSCHRIJVING:
Deze Palletwisselaar wisselt de pallet onder de lading doormidden van omkeren. De
palletwisselaar kan met een handpallettruck beladen worden op werkvloer hoogte.
Vervolgens wordt de lading van bovenaf geklemd, en 180 ° geroteerd. Wanneer het om
goederen gaat die niet 180 ° geroteerd mogen worden, kan de kantelaar ook zo aangepast
worden dat deze stopt bij 95 °. Dan kun je met de hand de pallet eruit halen en vervangen
voor de nieuwe pallet.

Het is een plug & play oplossing die gemakkelijk te plaatsen is,
en werkt volledig elektrisch !
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Palletwisselaar PW 700

Artikelnummer: 14012014

Capaciteit :
Aantal wisselingen per uur
Afmeting
Aandrijving
Laden van de palletwisselaar
Geschikt voor dozen en zakgoed

10 tot 20
3220 x 2095 x 2850 mm ( LxBxH)
Elektrisch 400 V
Heftruck, handpallettruck

Palletsoorten:
Palletgewicht
Palletafmetingen
Pallethoogte
Hoogte inclusief pallet

Tot 1500 kg
800-1000 x 1200 mm
144 – 160 mm
900 tot 2000 mm

Voordelen van de PW 700
 Elektrisch aangedreven, eenvoudig voor het onderhoud, geen lekkages en minder
lawaai.
 Eenvoudig te automatiseren
 Gemaakt in Duitsland
 Het is een plug & play opstelling, gemakkelijk te installeren
 Betrouwbaar en veilig systeem, voor verschillende pallet soorten en maten
 Overhangende lading is geen probleem
 Tot 20 wisselingen per uur
 Zeer robuuste en sterke machine
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Technische gegevens:
Gegevens palletwisselaar
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Laad hoogte:
Hoogte bij 95 ° :
Eigen gewicht :
Aansluiting:

3220 mm
2095 mm
2085 mm
Werkvloer hoogte
825 mm
2700 kg
400 V

Gegevens klemplaten
Afmeting klemplaat:
Opening maximaal :
Opening minimaal:
Aandrijving

1200 mm x 1300 mm
2200 mm
900 mm
Elektrisch

Veiligheidsvoorziening:

De PW 700 is voorzien van hekwerk.

Bedieningspaneel zit aan de palletwisselaar bevestigd met een stalen arm.
Voorzien van 2 draaiknoppen voor het keren en openen en sluiten van de klemplaten.

Opties:
1 ) Automatische bediening met toegangsbeveiliging ( lichtscherm )
2 ) Rollen in de klemplaat voor het eenvoudig verwijderen van de lege pallet bij 90 ° positie.
3 ) Aangepaste hoogte tot 2400 mm
4) vlakke zijwand en oprijplaat
.
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