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KĀRTĪGĀKA DARBA VIETA · UZLABOTA DARBA VIDE · LIELĀKI IEŅĒMUMI

Efektīva palešu plūsma
- bez manuālas palešu celšanas
Jūsu ieguvumi ar PALOMAT®
•
•
•
•
•
•

Vairāk brīvas vietas un kārtīgāka darba vieta
Optimizēta palešu plūsma
Uzlabota darba vide
Mazākas palešu izmaksas
Lielāka efektivitāte
Nav nepieciešama manuāla palešu pārvietošana

Automatizācija ir viens no efektivitātes palielināšanas
atslēgvārdiem. PALOMAT® automatizē palešu pārvietošanu,
uzlabo darba efektivitāti palešu kraušanas un izkraušanas
laikā, kā arī pasargā darbiniekus no nepiemērota darba
veikšanas, proti, smagu palešu manuālas celšanas.
PALOMAT® var kļūt par darba plūsmas dabisku sastāvdaļu,
piemēram, ražošanas procesā, noliktavā, iepakošanas cehā
vai veikalos, jeb īsāk sakot – jebkurā uzņēmējdarbības
veikšanas vietā, kur nepieciešams sakraut un izkraut tukšās
paletes uz grīdas.
Tā kā mēs esam uz inovācijām orientēts ražotājs, mēs ļoti lielu
uzmanību pievēršam produktu nepārtrauktai attīstībai. Lai
arī mēs cenšamies apmierināt tirgus pieprasījumu pēc ergonomiskiem produktiem, īstenot LEAN principiem atbilstošus
darbības procesus un veidot labu darba vidi, drošība tomēr
mūsu produkta lietošanas laikā ir vissvarīgākā.

•
•
•
•
•

Mazāk darba kavējumu slimības dēļ
Mazāks uz vienu paleti patērētais laiks
Mazāk darba traumu
Mazāk transportēšanas ar kravas automašīnu
LEAN – lielāka efektivitāte ar mazāk resursiem

Ieguldījumi “zaļos” un videi draudzīgos risinājumos kļūst arvien populārāki visā pasaulē. Šobrīd daudzi uzņēmumi ir
izvirzījuši par prioritāti samazināt un pilnībā novērst dažāda
veida ietekmi uz vidi.
Mēs pilnībā atbalstām šo “zaļo” kustību. Tieši tādēļ liela daļa
mūsu produktu ir 100 % darbināmi ar elektrību. Jums ir
nepieciešama vienīgi 230 V strāvas rozete, un jūs varat uzreiz pāriet uz efektīvāku un lietotājam draudzīgāku palešu
pārvietošanas risinājumu. Tas ir tikpat vienkārši kā Plug & Play
risinājumi, kas darbojas bez speciālas konfigurācijas.
PALOMAT® ir dāņu ražojums, kas tiek ražots Dānijā kopš 1992.
gada. PALOMAT® produktam ir CE marķējums, kas garantē,
ka šī iekārta ir ražota atbilstoši stingrām drošības, veselības
aizsardzības un ietekmes uz vidi novēršanas prasībām.
PALOMAT® pieejami pie mūsu dīleriem, kuri darbojas gandrīz
visās Eiropas valstīs, ASV un Austrālijā.
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Noskenējiet šo QR kodu,
lai redzētu, kā darbojas PALOMAT®

N M E NT

Izmēģiniet PALOMAT®

- un pārliecinieties par neskaitāmajiem ieguvumiem
PALOMAT® iekrauj un izkrauj tukšās
paletes pēc kārtas pa vienai paletei.
Visas paletes tiek pārvietotas grīdas
līmenī.

PALOMAT® automātiski paceļ/nolaiž
visu palešu grēdu, lai jūs viegli varētu
ievietot jaunu paleti grīdas līmenī,
izmantojot, piemēram, rokas palešu
ratiņus. Ierīces darbināšanai izmanto
skārienjutīgo vadības paneli.

PALOMAT® novietnē var ievietot vai
izņemt no tās pilnu palešu grēdu
(15 vai 25 paletes) bez palešu ratiņu
palīdzības.

KĀRTĪGĀKA DARBA VIETA · UZLABOTA DARBA VIDE
· LIELĀKI IEŅĒMUMI
Iepazīstieties ar modeļiem, iespējām, video, aprakstiem u.c. mūsu tīmekļa vietnē www.palomat.com
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Pilnībā automatizēta iekraušana un izkraušana
PALOMAT® Greenline ir pilnībā darbināms ar elektrību.
Izvēlieties PALOMAT® Greenline, ja vēlaties gan iekraut, gan izkraut atsevišķas
paletes un darbināt to tikai ar elektrību. PALOMAT® Greenline var
arī izmantot palešu pārvietošanai aukstās telpās, kurās temperatūra nokrītas līdz pat
–25°C /–13°F (iespējams iekraut tikai 15 paletes / 500 kg).
To var novietot jebkurā vietā, kur ir pieejama 230 V strāvas rozete. Tas uzreiz ļaus jums
efektīvāk un elastīgāk veikt palešu pārvietošanu – ja jūsu palešu plūsma mainās,
PALOMAT® Greenline var viegli pārvietot uz citu vietu.
Paletes var ievietot un izņemt ar rokas palešu ratiņu, elektriskā pacēlāja vai pilnizmēra
autokrāvēja palīdzību. Visas paletes tiek pārvietotas grīdas līmenī.
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PALOMAT® Flexomatic

ug

Pilnībā automatizēta iekraušana un izkraušana
PALOMAT® Flexomatic darbojas ar saspiestu gaisu, un ierīces vadībai ir nepieciešama
elektroenerģija.
Izvēlieties PALOMAT® Flexomatic, ja vēlaties gan iekraut, gan izkraut atsevišķas
paletes un darbināt to ar saspiestu gaisu un elektrību.
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PALOMAT® 5
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Paletes var ievietot un izņemt ar rokas palešu ratiņu, elektriskā pacēlāja vai pilnizmēra
autokrāvēja palīdzību. Visas paletes tiek pārvietotas grīdas līmenī.

Pusautomātiska iekraušana un izkraušana
PALOMAT® 5 ir pilnībā darbināms ar elektrību.
Izvēlieties PALOMAT® 5, ja vienlaikus vēlaties iekraut vai izkraut vairāk nekā vienu
paleti (bet ne vairāk kā 5 paletes) un darbināt to tikai ar elektrību.
To var novietot jebkurā vietā, kur ir pieejama 230 V strāvas rozete. Tas uzreiz ļaus jums
efektīvāk un elastīgāk veikt palešu pārvietošanu – ja jūsu palešu plūsma mainās,
PALOMAT® var viegli pārvietot uz citu vietu.
Paletes var ievietot un izņemt ar rokas palešu ratiņu, elektriskā pacēlāja vai pilnizmēra
autokrāvēja palīdzību. Visas paletes tiek pārvietotas grīdas līmenī.
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PALOMAT® Adjustable
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Pilnībā automatizēta iekraušana un izkraušana
PALOMAT® Adjustable darbojas ar saspiestu gaisu, un ierīces vadībai ir nepieciešama
elektroenerģija.
Izvēlieties PALOMAT® Adjustable, ja plānojat iekraut vai izkraut no tā divu
dažādu izmēru paletes, proti, katrā iekraušanas vai izkraušanas reizē pārvietojot
viena izmēra paletes.
PALOMAT® Adjustable ļauj vienlaikus ievietot 1200x800 mm un 1200x1000 mm
paletes. Lai izmainītu divus dažādus palešu izmērus, ir nepieciešamas apmēram 5
sekundes, viegli piespiežot pogu un manuāli pastumjot vai pavelkot palešu kasetes
kreisās puses sānu daļu, kura pēc tam tiek pieregulēta.
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Pilnībā automatizēta iekraušana un izkraušana
PALOMAT® ½ Pallets tiek piedāvāts gan Greenline (ar elektrību darbināms), gan
Flexomatic (ar saspiestu gaisu un elektrību darbināms) versijās.
Izvēlieties PALOMAT® ½ Pallets, ja plānojat gan iekraut, gan izkraut atsevišķas
puspaletes. Greeline versija ļauj pārvietot paletes aukstās telpās, kurās temperatūra
nokrītas līdz pat -25 °C / -13 °F.
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PALOMAT® Double Up
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Paletes var ievietot un izņemt ar rokas palešu ratiņu, elektriskā pacēlāja vai pilnizmēra
autokrāvēja palīdzību. Visas paletes tiek pārvietotas grīdas līmenī.

Pilnībā automatizēta iekraušana un izkraušana
PALOMAT® Double Up ir pilnībā darbināms ar elektrību.
Izvēlieties PALOMAT® Double Up, ja vēlaties gan iekraut, gan izkraut divas paletes kopā vienā rindā un darbināt to tikai ar elektrību.
To var novietot jebkurā vietā, kur ir pieejama 230 V strāvas rozete. Tas uzreiz ļaus jums
efektīvāk un elastīgāk veikt palešu pārvietošanu – ja jūsu palešu plūsma mainās,
PALOMAT® var viegli pārvietot uz citu vietu.
Paletes var ievietot un izņemt ar rokas palešu ratiņu, elektriskā pacēlāja vai pilnizmēra
autokrāvēja palīdzību. Visas paletes tiek pārvietotas grīdas līmenī.

Iepazīstieties ar modeļiem, iespējām, video, aprakstiem u.c. mūsu tīmekļa vietnē www.palomat.com
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PALOMAT® ½ Pallets
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Paletes var ievietot un izņemt ar rokas palešu ratiņu, elektriskā pacēlāja vai pilnizmēra
autokrāvēja palīdzību. Visas paletes tiek pārvietotas grīdas līmenī.

Iespējas

- pilnībā pielāgots jūsu vajadzībām

Drošības karkass ar
vārtiņiem 15 palešu
ievietošanai

Nodrošina
informācijas apmaiņu
ar SMS īsziņu/e-pasta
starpniecību

Izmantojams ar automātiskajiem
vadāmajiem transportlīdzekļiem
(AGV)

Signāltornis, iesk.
maksimālā līmeņa indikatoru
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Palešu pārvietošana aukstumā,
kur temperatūras nokrītas līdz
pat –25 C° / –13°F
(PALOMAT® Greenline
15 paletēm / 500 kg).

RAL
3002

RAL
5002

RAL
7032

RAL
7035

Maksimālā līmeņa
indikators

Centrālais strāvas slēdzis

Dažādas standarta krāsas

Apkopes piederumi

Fiksatori

Ratiņu aizsardzība

Saspiesta gaisa
regulators

Individualizēti risinājumi
- pilnībā piemēroti jūsu palešu izmēram
PALOMAT® ir moduļu tipa risinājums, kas pielāgots
visdažādākajiem tirgū pieejamajiem palešu veidiem un
izmēriem. Pateicoties vairāk nekā 25 gadu pieredzei palešu
novietņu izstrādē un ražošanā, mēs varam pielāgot

PALOMAT tieši jūsu izmantotajam palešu izmēram.
PALOMAT® novietnē var ievietot visu veidu četrpusīgās
paletes, kas izgatavotas no koka, plastmasas un metāla,
neatkarīgi no to garuma, platuma vai augstuma.

Noskenējiet QR kodu
un atsūtiet mums savu jautājumu tiešsaistē

Sazinieties ar savu dīleri un pieprasiet tieši jūsu
palešu plūsmai piemērotu PALOMAT® risinājumu

Pēc pasūtījuma izgatavots 2015x900x137 mm
paletēm

Pēc pasūtījuma izgatavots
2400x1200x160 mm platformām

Pēc pasūtījuma izgatavots
1060×750×175 mm paletēm

PALOMAT® iekārtu ir uzstādījuši tādi uzņēmumi kā Grundfos, Carlsberg, Coca-Cola, Volvo, Nestlé,
Chanel, Haribo, Pfizer, Siemens un Miele, padarot savu palešu plūsmu daudz efektīvāku.

- Vai Jūsu uzņēmums būs nākamais?
Iepazīstieties ar modeļiem, iespējām, video, aprakstiem u.c. mūsu tīmekļa vietnē www.palomat.com

TEHNISKĀ informācija
PALOMAT® Greenline

PALOMAT® Flexomatic

Paletes izmērs
G x P x A (mm)

Celtspēja/
Palešu skaits

Iekārtas izmēri
G x P x A (mm)

Izstrād

ājuma Nr.

ājuma Nr.

Paletes izmērs
G x P x A (mm)

Celtspēja/
Palešu skaits

Iekārtas izmēri
G x P x A (mm)

152001

1200x800x150

500 kg/ 15

1520x1340x955/2350*

150001

1200x800x150

500 kg/ 15

1520x1340x955/2350*

152002

1200x1000x150

500 kg/ 15

1520x1540x955/2350*

150002

1200x1000x150

500 kg/ 15

1520x1540x955/2350*

152101

1200x800x150

700 kg/ 25

1520x1340x3750**

150101

1200x800x150

800 kg/ 25

1520x1340x3750**

152102

1200x1000x150

700 kg/ 25

1520x1540x3750**

150102

1200x1000x150

800 kg/ 25

1520x1540x3750**

Izstrād

Vadības bloks: Siemens S7-1200
Elektropārveidotājs: Linak
Barošana: 220-240V AC, 50Hz

Pneimatiskā ierīce: SMC
Vadības bloks: Siemens S7-1200
Barošana: 6-7 bāri + 100-240V AC, 50-60Hz

PALOMAT® Adjustable

PALOMAT® 5
ājuma Nr.

Paletes izmērs
G x P x A (mm)

Celtspēja/
Palešu skaits

Iekārtas izmēri
G x P x A (mm)

170001

1200x800x150

500 kg/ 15

1490x1360x2360*

170002

1200x1000x150

500 kg/ 15

1490x1560x2360*

170101

1200x800x150

700 kg/ 25

1490x1360x3865**

170102

1200x1000x150

700 kg/ 25

1490x1560x3865**

Izstrād

Vadības bloks: Siemens S7-1200
Elektropārveidotājs: Linak
Barošana: 220-240V AC, 50 Hz

PALOMAT® ½ Pallets

Izstrād
ājuma Nr.

150060

Paletes izmērs
G x P x A (mm)

Celtspēja/
Palešu skaits

Iekārtas izmēri
G x P x A (mm)

1200x800x150 /
1200x1000x150

500 kg/ 15

1520x1550x2350*

Pneimatiskā ierīce: SMC
Vadības bloks: Siemens S7-1200
Barošana: 6-7 bāri + 100-240V AC, 50-60Hz

PALOMAT® Double Up

Paletes izmērs
G x P x A (mm)

Celtspēja/
Palešu skaits

Iekārtas izmēri
G x P x A (mm)

Izstrād
ājuma Nr.

Paletes izmērs
G x P x A (mm)

Celtspēja

ājuma Nr.

Palešu
skaits

Iekārtas izmēri
G x P x A (mm)

150050

600x800x150

500 kg/ 15

935x1450x2350*

152501

2x1200x800x150

2x500 kg

2x15

2720x1340x2350*

152050

600x800x150

500 kg/ 15

935x1450x2350*

Izstrād

150050 - Flexomatic:
Pneimatiskā ierīce: SMC
Vadības bloks: Siemens S7-1200
Barošana: 6-7 bāri + 100-240V AC, 50-60Hz

Vadības bloks: Siemens S7-1200
Elektropārveidotājs: Linak
Barošana: 220-240V AC, 50Hz

152050 - Greenline:
Vadības bloks: Siemens S7-1200
Elektropārveidotājs: Linak
Barošana: 220-240V AC, 50Hz

** Iesk. drošības karkasu 25 paletēm ar vārtiņiem, lai ievietotu vairāk
nekā 15 paletes.

3750 - 3865 mm

Iesk. drošības karkasu 15 paletēm – uzstādāms papildus
Piezīme: PALOMAT® ½ Pallets, PALOMAT® 5, PALOMAT® Double
Up un PALOMAT® Adjustable vienmēr tiek piegādāti ar drošības
karkasu 15 paletēm.

2350 - 2360 mm
955 mm

Iepazīstieties ar modeļiem, iespējām, video, aprakstiem
u.c. mūsu tīmekļa vietnē www.palomat.com
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