PALOMAT Greenline voor 15 europallets ( elektrisch )

Palomat Greenline

Artikelnummer: 152001

De PALOMAT Greenline stapelt of ontstapelt automatisch lege pallets op werkvloerhoogte.
Met een touch panel op de zijkant wordt stapelen of ontstapelen geselecteerd.
De Palomat Greenline werkt volledig elektrisch .

Technische gegevens:
Capaciteit / aantal pallets :
Afmeting pallet:
Aansluitingen:
Afmeting Palomat:

500 kg / 15 pallets
1200x800x150mm
230 V, 50 Hz
1520x1340x955/2350 mm

De Palomat is voorzien van een Siemens PLC S-1200.

De installatie van de Greenline is een kwestie van vastzetten
op de vloer met 4 bouten, stekker in het stopcontact
en de Greenline is klaar voor gebruik.

Pallet invoer: De pallet wordt met de korte kant ( 800 mm ) voor, ingevoerd.
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Artikelnummer: 152101
PALOMAT Greenline voor 25 europallets ( elektrisch )

De PALOMAT Greenline stapelt of ontstapelt automatisch lege pallets op werkvloerhoogte.
Met een touch panel op de zijkant wordt stapelen of ontstapelen geselecteerd.
De Palomat Greenline werkt volledig elektrisch .

Technische gegevens:
Capaciteit / aantal pallets :
Afmeting pallet:
Aansluitingen:
Afmeting Palomat:

700 kg / 25 pallets
1200x800x150mm
230 V, 50 Hz
1520x1340x3750 mm

De Palomat is voorzien van een Siemens PLC S-1200.

De installatie van de Greenline is een kwestie van vastzetten
op de vloer met 4 bouten, bovenste veiligheidsplaten plaatsen, stekker in
het stopcontact en de Greenline is klaar voor gebruik.

Pallet invoer: De pallet wordt met de korte kant ( 800 mm ) voor, ingevoerd.
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Opties voor de Palomat Greenline

Artikelnummer: 1000 Veiligheidsplaten voor 15 pallets hoog
De Palomat voor 15 pallets kan uitgebreid worden met veiligheidsplaten zoals
op de afbeelding.
Bij 25 pallets is dit verplicht.

Artikelnummer: 1001 Aanrijbescherming
De aanrijbescherming wordt geproduceerd in 10 mm staal en kunnen
worden aangeboden als een extra bescherming.
De aanrijbescherming zijn twee afzonderlijke delen, die op de vloer gemonteerd
worden voor de Palomat.

Artikelnummer: 1002 Veiligheidsplaten met hek ( voor 15 pallets )
Het hek is onderdeel van de veiligheidsplaten en is aan de voorkant van
veiligheidsplaten gemonteerd voor extra veiligheid.

de

De Palomat werkt alleen als het hek dicht is. Het hek bedekt de rechtervoorkant van de
stapel pallets vanaf de tweede pallet tot bovenkant van de veiligheidsplaten.

Artikelnummer: 1004 Stopblokken
Stopblokken zijn handig wanneer er met pallets gewerkt wordt waarbij de planken
aan de onderkant dwars lopen ten opzichte van de lepels van de pallettruck.
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Artikelnummer: 1005 Veiligheidsschakelaar
Met deze schakelaar kan de Palomat worden afgesloten van de elektrovoeding.
Handig voor bijvoorbeeld onderhoud

Artikelnummer: 1007 Maximum hoogte sensor
De Palomat kan voorzien worden van een maximum hoogte indicator.
Deze sensor zorgt ervoor dat er niet meer dan 15 pallets in de Palomat kunnen.

Artikelnummer: 1008 Maximum hoogte sensor met waarschuwingslamp
De maximum hoogte sensor kan uitgebreid worden met een
waarschuwingslamp.
Wanneer de Palomat vol is gaat de lamp branden.

Artikelnummer: 1009 Aanpassing voor vriesomgeving
De Palomat kan worden aangepast zodat het mogelijk is de Palomat in een
vriesomgeving te gebruiken. Tot – 25° C .
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