Urządzenie do składowania
oraz przechowywania 50
europalet na małej
powierzchni. Wózkiem
widłowym można załadować
lub rozładować od jednej do
pięciu palet jednocześnie.

- łatwo i szybko
- bezpiecznie i
wygodnie
- pozwala
zaoszczędzić czas
oraz miejsce
- solidne i niedrogie

Z Wózek może być na poziomie gruntu, a w tym
samym czasie ładowania lub rozładowywania od
jednego do pięciu paletach.
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Zalety:
- szybki dostęp do palet, również dla mniej wykwalifikowanych
pracowników
- łatwa obsługa, dzięki inteligentnemu oprogramowaniu
- wysoki poziom bezpieczeństwa, przez co mniej wypadków
- oszczędność miejsca ( do 50 palet może być przechowywanych w
stosie )
- wygodne załadowanie oraz rozładowanie za pomocą wózka
widłowego, nie wymaga większego wysiłku fizycznego
- możliwość załadowania lub rozładowania od 1 do 5 palet jednocześnie
- stałe miejsce składowania palet
- pozwala utrzymać ład i porządek w zakładzie
- możliwość ustawienia urządzenia na zewnątrz, przez co palety
pozostają suche oraz są zabezpieczone przed kradzieżą
- wyświetla liczbę pozostałych w urządzeniu palet
- solidne wykonanie
- nie wymaga podłączenia sprężonego powietrza
- niedrogie
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Zastosowanie:
- wszędzie, gdzie nieustannie porozrzucane są palety lub gdzie ciągle są one potrzebne
- wszędzie, gdzie ład i porządek ma wielkie znaczenie
- wszędzie, gdzie kładzie się nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa
- wszędzie, gdzie porozrzucane palety, generują niepotrzebne koszty
- wszędzie, gdzie jest mało miejsca na przechowywanie palet
- wszędzie, gdzie palety mają pozostać suche, jednak składowane są na zewnątrz
- wszędzie, gdzie palety muszą być zabezpieczone przed kradzieżą

Prosta obsługa:
1. Jednym przyciśnięciem ustalić ilość załadowywanych
lub rozładowywanych palet.
2. Czekaj ok. 2-6 sekund do wygaśnięcia wyświetlacza
3. Otwórz drzwi ( wygodne drzwi przesuwne z
przeciwciężarem )
4. Załadować lub rozładować palety za pomocą wózka
widłowego.
5. Zamknąć drzwi

www .

. com

Wykonanie:
- pojemnosc do 50 europalet
- wyswietla liczbe pozostalych palet
- solidne wykonanie (ok. 750 kg)
- latwa obsluga, dzieki inteligentnemu oprogramowaniu
- zamknieta wieza do przechowywania palet, daje wysoki poziom bezpieczenstwa
- bardzo cicha praca
- nie wymaga podlaczenia sprezonego powietrza
- wyposazone w interfejs diagnostyczny
- wytrzymala konstrukcja
- latwo dostepna oraz przejrzysta szafka sterownicza
- mozliwosc dopasowania wysokosci
Dane:

Wysokosci:

- Dlugosc x szerokosc przy ziemi: 1370x1235
- Dlugosc x szerokosc na wysokosci walu
napedowego: 1770x1235
- Waga: ca. 1020 kg
- Podlaczenie elektryczne: prad trójfazowy, 400V, 16A,
gniazdo CEECON
- Moc silnika: 2,2kW
- Kolor maszyny: RAL 3004
- Kolor wiezy: RAL 7035

Wysokosc calkowita
7660mm
7090mm
6520mm
5950mm
5380mm
4810mm
4240mm
3670mm
3100mm
2530mm
1960mm

Opcje:

Ppojemnosc
50 sztuk
46 sztuk
42 sztuk
38 sztuk
34 sztuk
30 sztuk
26 sztuk
22 sztuk
18 sztuk
14 sztuk
10 sztuk

- Projektowanie dla palet przemyslowych 1200 x 1000mm
- Projekt do uzytku na zewnatrz
Kontakt:
DNT
40-020 Katowice
ul. Przemyslowa 10
kom. 602 371 301
tel/fax: 32-256 25 14
biuro@dnt.com.pl
www.wagisamochodowe.eu
NIP: 634 019 32 54
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