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EFFEKTIV PALLEHÅNDTERING
”INGEN MANUEL PALLEHÅNDTERING...”

PALOMAT FLEXOMATIC

PALOMAT GREENLINE

Automatisk stabling og nedstabling af tomme
paller én efter én. Betjenes ved hjælp af et
touchpanel. Kan veksle mellem stabling og
nedstabling.

Automatisk stabling og nedstabling af tomme
paller én efter én. Betjenes ved hjælp af et
touchpanel. Kan veksle mellem stabling og
nedstabling.

Pallemagasinet PALOMAT er dansk produceret og
er blevet produceret siden 1992.

PALOMAT 001

PALOMAT 5

PALOMATen er CE-mærket, hvilket er din garanti
for, at PALOMATen er fremstillet i overensstemmelse med kravet til sikkerhed, sundhed og miljø.

Automatisk stabling eller nedstabling af
tomme paller  én efter én. Betjenes ved hjælp
af et touchpanel. Kan ikke veksle mellem stabling og nedstabling.

Semi-automatisk stabling og nedstabling af
1-5 tomme paller ad gangen. Betjenes ved
hjælp af en trykknap. PALOMATen finder selv
ud af, om den skal stable eller nedstable.

Automatisering er et af nøgleordene til at opnå
øget effektivitet. Med pallemagasinet PALOMAT
automatiseres pallehåndteringen og arbejdsgangen
med stabling og nedstabling af paller effektivseres
mærkbart.

Virksomheder som Grundfos,
Cola, Volvo, Nestle, CHANEL,
mange andre har allerede valgt
en del af deres arbejdsgang for
palleflow.

PALOMATen kan indgå som en naturlig del af en
produktion, et lager, en pakkeafdeling - alle steder i
en virksomhed hvor der er et behov for stabling eller
nedstabling af paller.
Stand Alone serien er designet til virksomheder, der
har behov for håndtering af tomme paller i gulvhøjde.
PALOMATen er en selvstændig enhed der tilfører
effektivitet ved samtidig at skåne medarbejderne for
uhensigtsmæssige manuelle tunge løft.

DINE FORDELE...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orden
Optimeret palleflow
Forbedret arbejdsmiljø
Besparelser af omkostninger på paller
Øget effektivitet
Undgå manuel pallehåndtering
Nedbring antal sygedage pr. medarbejder
Nedsæt tidsforbruget pr. palle
Undgå rygskader, klemte fingre og fødder
Nedsæt truckkørsel

Carlsberg, Coca
Haribo, Pfizer og
PALOMATen som
at optimere deres

- Make Work Flow med PALOMAT...

Skåner
medarbejderne
og effektiviserer
hverdagen

Drivkraft: 6-7 bar / 230 V

Drivkraft: 6-7 bar / 230 V

Drivkraft: 230 V

Drivkraft: 6-10 bar / 230 V

På alle vore PALOMAT typer er brugervenligheden i top - med et enkelt tryk på tastaturet er du igang...

PALOMATen stabler og nedstabler
tomme paller én efter én. Al håndtering foregår i gulvhøjde

PALOMATen hæver/sænker automatisk stakken, så pallen kan fjernes/
sættes ind i gulvniveau vha. eks. en
løftevogn

Det er muligt at sætte en hel pallestak ind (15 eller 25 stk.) eller tage
en hel pallestak ud af PALOMATen uden brug af truck

PALOMATen er et standard pallemagasin, men rummer et utal af muligheder for specialløsninger med hensyn
til palletyper og størrelser.

MAKE WORK FLOW

På www.palomat.com kan du læse mere om de
forskellige typer, optioner, funktionsvideo, cases mm.

Få en PALOMAT Flexomatic til 15 europaller på prøve i 14 dage
- og se selv fordelene...

MODELLER
PALOMAT FLEXOMATIC

PALOMAT 001

Varenr.

Pallestørrelse
L x B x H (mm)

Løfteevne/
Antal paller

Modelmål
L x B x H (mm)

Varenr.

Pallestørrelse
L x B x H (mm)

Løfteevne/
Antal paller

Modelmål
L x B x H (mm)

150001

1200x800x150

500 kg/ 15

1520x1340x955/2350*

151001

1200x800x150

500 kg/ 15

1520x1340x955/2350*

150002

1200x1000x150

500 kg/ 15

1520x1540x955/2350*

151002

1200x1000x150

500 kg/ 15

1520x1540x955/2350*

150101

1200x800x150

800 kg/ 25

1520x1340x3750**

151101

1200x800x150

800 kg/ 25

1520x1340x3750**

150102

1200x1000x150

800 kg/ 25

1520x1540x3750**

151102

1200x1000x150

800 kg/ 25

1520x1540x3750**

- Luftkomponenter: SMC
- Styring: Siemens S7-1200

Drivkraft: 6-7 bar / 230 V

PALOMAT 5

Drivkraft: 6-7 bar / 230 V

PALOMAT GREENLINE

Varenr.

Pallestørrelse
L x B x H (mm)

Løfteevne/
Antal paller

Modelmål
L x B x H (mm)

Varenr.

Pallestørrelse
L x B x H (mm)

Løfteevne/
Antal paller

Modelmål
L x B x H (mm)

131001

1200x800x150

800 kg/ 15

1555x1475x2350

152001

1200x800x150

500 kg/ 15

1520x1340x955/2350*

131101

1200x1000x150

800 kg/ 15

1555x1675x2350

152002

1200x1000x150

500 kg/ 15

1520x1540x955/2350*

132001

1200x1200x150

800 kg/ 25

1555x1475x3765**

132101

1200x800x150

800 kg/ 25

1555x1675x3765**

- Luftkomponenter: Norgren
- Styring: Siemens S7-200

*

- Luftkomponenter: SMC
- Styring: Siemens S7-1200

- Styring: Siemens S7-1200

Drivkraft: 230 V

Drivkraft: 6-10 bar / 230 V

Inkl. 15 pallers overbygning - option

** Inkl. 25 pallers overbygning som er påkrævet, når

der skal håndteres mere end 15 paller.

På www.palomat.com kan du læse mere om de
forskellige typer, optioner, funktionsvideo, cases mm.

MAKE WORK FLOW

