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Przeznaczony jest do oddzielania lub łączenia transportowanych pakietów na paletach. 

Oddzielanie pakietów od palet stosuje się w celu wprowadzania materiału na linie obróbcze.  

Pakiety mogą być dostarczone na palecie wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego.  

W przemienniku następuje automatyczne lub ręczne (za pomocą wózka widłowego) oddzielanie 

pakietów od palety. Następnie materiał jest opuszczany na płytę podkładową, na której odbywa 

się dalszy transport. Puste palety zostają przekazane do magazynu. Po obróbce materiał 

jest ustawiany za pomocą przemiennika na odpowiedniej palecie, na której jest następnie 

magazynowany lub transportowany wózkiem widłowym. Przy zastosowaniu przemiennika palet 

rola wózków widłowych ogranicza się jedynie do podawania materiału na linię transportującą 

i odbioru gotowych elementów. Przemienniki palet dzielą się na automatyczne, 

półautomatyczne i manualne.

Poza przemiennikiem w skład urządzenia mogą wchodzić urządzenia dodatkowe, takie jak:

• przenośniki załadowcze    /    • przenośniki odbiorcze    /    • magazyny palet.

Przemiennik palet

transport pakietów płyt komórkowych HDF i MDF,

pełna automatyzacja procesu załadunku i rozładunku 

materiału,

obsługa palet drewnianych i plastikowych,

możliwość magazynowania do 10 palet,

obsługa załadunku i rozładunku przez jednego 

operatora,

wysoka wydajność.

Długość całkowita urządzenia wraz z załadunkiem  i rozładunkiem

Szerokość całkowita urządzenia

Szerokość robocza

Wysokość robocza

Wysokość urządzenia

Prędkość rolek (prędkość liniowa pakietu)

Wydajność 

B1

B

B

H1

V

8000-10100 mm

3500 mm

900 mm

300 mm

3800-4200 mm

12 m/min

1,5 min/pakiet

DANE TECHNICZNE
* Podane wartości dotyczą urządzeń standardowych. 

Realizujemy projekty zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta. 

Zalety przemiennika palet: L1
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