utdragsenheter

utdragsenheter för pallställ

Effektivare lagerhantering

Utdragsenheten underlättar arbetet vid hantering
av plockgods på pall. Det blir lättare att komma
åt artiklarna på pallen samtidigt som funktionen
spar lagerutrymme.
Utdragsenheten finns som standard i balk- respektive golvutförande. Balkmodellen är avsedd
för montering på de horisontella bärbalkarna i
pallstället. I golvutförande förses utdragsenheten
med fyra stödben för att göra truckhantering
möjlig. Golvmodellens upphöjda handtag underlättar utdrag och ger en bekväm arbetsställning.
Minskade belastningsskador

Weland Utdragsenheter
n Utdragskapacitet: 70 %.
n Lågbyggd konstruktion.
n Passar de flesta fabrikat av pallställ.
n Utbredd last: 600 kg per pall (standard).
n Utdragsdelen frigörs med ett enkelt handgrepp
och låses automatiskt i bottenläge.
n Lättmanövrerad, klämskyddad låsanordning.
n Kan beställas som plockhylla med täckt plan
eller med plåtlåda anpassad för pallkrage.
n Levereras färdigmonterad, bara att lyfta på
bärbalken.
n Påkörningsskyddad konstruktion – inga detaljer
sticker ut.

Med enkla åtgärder kan många förslitnings- och
belastningsskador som ofta förekommer vid materialhantering undvikas. Med lättåtkomligt gods
och rätt hjälpmedel får arbetsplatsen en ergonomiskt riktig utformning.
Ökad produktivitet

Utdragsenheterna innebär flera fördelar i lagerhanteringen. Arbetet med plockning blir lättare
samtidigt som produktiviteten ökar. Utdragsfunktionen medför att avståndet mellan hyllplanen kan vara mindre, vilket innebär effektivare
utnyttjande av lagerlokalens totala volym.
Bilden visar Balkmodell 600 med tillbehöret plåtlåda för pallkrage.
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Utdragskapacitet / max last

Balkmodell 600

842 x 1 200 x 102

70 % utdrag / 600 kg

Balkmodell 1 000

890 x 1 200 x 113

70 % utdrag / 1 000 kg

Golvmodell 600

864 x 1 200 x 250

70 % utdrag / 600 kg

Golvmodell 1 000

890 x 1 200 x 195

70 % utdrag / 1 000 kg

Hyllplan

800 x 1 200

Se utdragsenheter

Plåtlåda

800 x 1 200 x 50

Se utdragsenheter

Tillbehör
Golvsats standard, 4 fötter samt handtag, komplett

Standardfärg blå RAL 5002. Önskas andra färger och utföranden, begär offert.
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Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Anderstorpsvägen 24, 332 36 Gislaved
Telefon 0371-52 30 40 | Fax 0371-328 85 | E-post info@welandlagersystem.se

welandlagersystem.se

