Multipallastare
Högpresterande lager-pallastare

Multi produkt och multi produktionslinje palleteringslösning
DAN-Palletiser har designat en lösning som hanterar produkter från upp till 12 linjer till en enda palleteringsenhet. Effektiv stapling av multi SKU eller
produkter från flera produktionslinjer på olika pallar.
Processerna i ett pallhanteringssystem är inmatning av tomma pallar, utmatning av fulla pallar, samt utbyte av pallar. Produkterna byggs på pall sida vid
sida.

Från 4 till 12 produktionslinjer

Multipallastare för multiproduktionslinjer
DAN-Palletiser utvecklar och tillverkar interna transportlösningar och palleteringssystem i världsklass. Vi
tar fram lösningar till några av världens största tillverkare och distributörer inom livsmedelsindustrin,
grafisk och kemisk industri, samt djurmatsindustrin.
Vi har sålt mer än 1000 pallastare runt hela världen. Vår portfölj sträcker sig från standard
enkelmodullösningar till stora multi-linje kundspecifika lösningar och mer än 80 % säljs på export.
DAN-Palletiser A/S ägs av Consolidated Holdings A/S, vars helägda bolag har en omsättning på mer än 3,5
miljarder euro.

MK3 multipallastare

Kostnads-affektiv lösning

Lådor och backer
Kapacitet: Upp till 6 lager/min
Ackmulering av produkter
Produkterna byggs på pall sida vid sida
Kartonger, lådor, backar, väskor eller brickor på pall samtidigt

MK8/2 multipallastare, från 2 till 4 linjer
Kapacitet: Upp till 6 lager/min
Direktmatning av varje linje in i separata nivåer ökar hastigheten, och minskar buffertbehovet.
Modern design och elektronisk styrning gör dessa "Duplex" (flernivå-maskiner) mycket tillförlitliga och underhållsvänliga.
Tillgängligheten är mycket bra och effektiviteten på våra pallastare överstiger 98% OEE (Overall Equipment Efficiency)

OEE UP-time: 98%

Kompakt och flexibel layout

När du vill göra det mesta av ditt utrymme, öka din produktivitet och minska
arbetskostnaderna finns det inget bättre val än en pallastare från DAN-Palletiser.
En multipallastare kan vara det rätta valet vid måttliga produktionsflöden och flera linjer.
Du kan palletera upp till 12 linjer med en maskin och få en utrymmes- och
kostnads-effektiv lösning.

Produkterna byggs på pall sida vid sida

Den grundläggande principen i multipalletering är förmågan att mata från
mer än 1 produktionslinje till en enda pallastare.
Systemet är baserat på en kort ackumulering av produkter, vilket motsvarar
ett lager och när det är klart placeras produkter av samma typ på rätt pall.

Processerna i ett pallhanteringssystem är inmatning av tomma pallar,
utmatning av fulla pallar, samt utbyte av pallar. Produkterna byggs på pall
sida vid sida.

Medel eller hög hastighed- från 4 till 12 produktionslinjer

Överraskande enkel att hantera

Kapaciteten är upp till sex lager/min. Direktmatning av varje linje in i separata
nivåer ökar hastigheten, och minskar buffertbehovet.
Modern design och elektronisk styrning gör dessa "Duplex" (flernivå-maskiner)
mycket tillförlitliga och underhållsvänliga.

Upp till 8 pallar samtidigt

Multipallastarer till tre olika linjer samtidigt
Et svenskt mejeri har nyligen en multipallastare installerats för att palletera från tre olika
produktionslinjer samtidigt. Maskinen sorterar de olika produkterna från de enskilda linjerna och
placerar dem på rätt pall.

Kommentarer från ledningen: "Det är ett lysande koncept, en lysande maskin och det känns
riktigt bra att vi har lyckats med ett projekt som alla i vårt företag är nöjda med"

En nyligen installerad maskin vid en brittisk tillverkare av frukostflingor hanterar fyra olika
produkter till fyra pallar samtidigt, upp till 72 lådor per minut.

Installationen av en multipallastare kommer att ger Ert företag en enorm minskning av
kostnader, förbättrad effektivitet och ekonomi.

Maskinen klararockså ej perfekta, utbuktande förpackningar och enskilda produkter, eftersom
varje lager är varsamt återcentrerat när det placeras på pallen.
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