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Altius pallmagasin ger dig många fördelar:
 - ergonomisk och säker pallhantering
 - minskad sjukfrånvaro; inga besvärliga ryggskador eller klämskador 
   på händer och fötter
 - ordning och reda på arbetsplatsen
 - ökad effektivitet
 - optimerat pallflöde
 - 100 % eldrivet, inget behov av tryckluft
 - lätt att placera och enkelt att flytta om behoven ändrar

Altius pallmagasin ger bästa möjliga trygghet och säkerhet vid hante-
ring av pallar och är en naturlig del i ett 5S-system. Användningen är 
enkel och kräver inga fysiska ansträngningar. Insättning och uttagning 
av pall sker på golvnivå med pallvagn, staplare eller truck.

Altius pallmagasin tillverkas i Finland och håller samma höga kvalitet 
som övriga Altius produkter.

Ergonomisk 
pallhantering

Pallmagasin

Med rätt utrustning ökar du effektiviteten 
och höjer trivseln på din arbetsplats.



Pallmagasin
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Överbyggnad med nivågivare förhindrar överlastning och håller pallstapeln rak och snygg.

Härdade lyfttappar med tillhörande kulholk-
styrning ger maximal livslängd. Dubbla givare i 
framkanten säkerställer funktionen.

Enkel manövrering med tydlig pekskärm.
Sätt din egen prägel på Altius pallmagasin med en 
belyst skylt av företagets logo!

Altius pallmagasin i olika utföranden.

Altius pallmagasin är en miljövänlig produkt som drivs enbart med el. Allt 
som behövs är ett helt vanligt eluttag på 230 V. Detta innebär att du kan 
placera pallmagasinet nästan var som helst, även i kalla utrymmen eller ut-
omhus under tak. Om behoven ändrar är det enkelt att flytta maskinen till en 
annan plats. Manövreringen sker enkelt via en pekskärm med tydliga ikoner.

Det är även viktigt att pallmagasinet passar in i dina utrymmen rent estetiskt. 
Vi vill gärna höra dina önskemål om egna anpassningar för att du ska få en 
slutprodukt som du är nöjd med i många år framöver.

Altius pallmagasin rymmer 15 eller 25 pallar beroende på modell.

Teknisk specifikation
Styrning Siemens
Ställdon Linak
Ytbehandling RAL 2011, pulverlackerad
Strömförsörjning 230 VAC, 10 A
Nominell effekt 0,96 kW

Pallmått, L x B x H Kapacitet Maskinens mått, L x B x H

EUR-pall 1200 x 800 x 150 15 st / 500 kg 1400 x 1420 x 2350
FIN-pall  1200 x 1000 x 150 15 st / 500 kg 1400 x 1620 x 2350
EUR-pall 1200 x 800 x 150 25 st / 700 kg 1400 x 1420 x 3750
FIN-pall  1200 x 1000 x 150 25 st / 700 kg 1400 x 1620 x 3750


