Utdragsenheter
Sparar utrymme och tid
I lagerutrymme är det alltid
viktigt att använda den
tillgängliga platsen så effektivt
som möjligt, vilket kan vara en
utmaning för plockprocessen.

Utdragsenheter ger en effektiv förvaring och
är idealiska om din verksamhet innebär att
personal plockar produkter direkt från pall.
Vi designar och tillverkar tre alternativ av
utdragsenheter, samtliga modeller har samma
viktiga grundläggande fördelar:
• Enkel åtkomst till tre sidor av pallen, vilket
möjliggör ett snabbt och effektivt produktval
• Minskad belastning på anställdas rygg och
axlar, med enheter som glider in och ut
• Brett urval av modeller och tillbehör för att
passa olika behov vad gäller last och kapacitet
• Effektiv användning av tillgängligt utrymme,
maximerar lagringskapaciteten
• Ekonomiska fördelar av det ökade antalet
plockplatser.
Vi har egna utvecklings- och designfaciliteter och
tillverkar enheterna med en modern maskinpark.
Vilket betyder att vi kan anpassa och utveckla
våra produkter för att uppfylla kraven.

Manuella Utdragsenheter för golv- / balkmontering
Manuella Utdragsenheter för golv- och balkmontering är idealiska när du behöver ha fler pallplatser i ett
vanligt pallställ med flera pallar i en sektion. Du kan säkert dra ut golv- / balkenheterna samtidigt utan
risk att ställaget välter.

Modeller
Teknisk
information
Lastkapacitet:

Enhet med utdragskapacitet
på 62–70% eller 100% av
pallens lastyta

Enhet med 2-vägs utdrag, kan
dras ut både framåt och bakåt

300 – 1000 kg /
Utdragsenhet
200 – 300 kg / bricka och
hyllplan
Utdragskapacitet:
62 - 100%
Höjd och bredd varierar
beroende på modell

Enhet med integrerat
ergonomiskt handtag på sidan
om lastytan

Utdragshyllplan för montering
på ställagets balkar

Utdragbar vagnenhet för
golvmodell

Fristående golvenhet med
handtag och stödhjul fram

Tillgängliga tillbehör för samtliga modeller

Handtag monterat på sidan
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Säkerhetslås för balkmodell.
Säkerställer att endast en
enhet kan dras ut åt gången

Rasplåt, monteras på bakre
kant av enheten

Gitter hyllplan

Utdragsenheter

Manuella Utdragsenheter för stolpmontering
Manuella utdragsenheter för montering direkt på ställagets stolpar ger den fördelen att du kan
maximera antal enheter eftersom dom monteras med lägre avståndshöjd, vilket ger en
ökad lagringskapacitet.

Modeller
Teknisk
information
Lastkapacitet:

Enhet med utdragskapacitet
på 62–70% eller 100% av
pallens lastyta

Enhet med 2-vägs utdrag, kan
dras ut både framåt och bakåt

500 - 1000 kg /
Utdragsenhet
200 - 300 kg / bricka och
hyllplan
Utdragskapacitet:
62 - 100%
Höjd och bredd varierar
beroende på modell

Enhet med integrerad
stabiliseringsbalk på sidan

Enhet med stödhjul och
kullager i framkant

Dubbel eller enkel utdragshylla.
Endast 6 mm bygghöjd, hyllans
kanthöjd 60 mm

Utdragshyllor i kombination
med pallkrage

Positioneringsenhet
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Olika modeller av handtag

Gastryckfjäder, utdragstöd för
enheter med tung last

Valsenhet
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Elektriska Utdragsenheter
Elektriska utdragsenheter är perfekta om du lagrar tyngre varor och vill skydda din personal från
belastningsskador på rygg och axlar.
Våra elektriska och batteridrivna utdragsenheter klarar belastningar på upp till 1000 kg / enhet.

Modeller
Teknisk
information

Elektrisk enhet med 70%
utdragskapacitet för
balkmontering

Elektrisk fristående
golvmodell med 70%
utdragskapacitet

Elektrisk enhet med 100%
utdragskapacitet för
stolpmontering

Elektrisk fristående golvmodell
med 100% utdragskapacitet
och stödhjul fram

•

Lastkapacitet:
max 1000 kg
(utbredd last)

•

Utdragskapacitet:
840 / 1100 mm

•

Lastytans
dimensioner (WxB):
830 x 1240 mm, total
bredd: 880 mm

•

7–12 sekunder för
in- / utmatningstid
(automatisk med
stoppfunktion)

•

Avkänning
skyddsstopp:
intelligent kontroll av
moment för påkörning

•

Anslutning:
230 VAC 10 A
(stickpropp)
Alternativ:
18V batteri
(lättåtkomligt för byte)
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