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Palletiseerder
Installatiegegevens

De voordelen van een LETS palletiseerder 

• Uitgevoerd met opduw cilinder hierdoor is bufferen mogelijk; waardoor er geen onderbrekingen in het proces ontstaan
• Meerdere uitvoeringen mogelijk
• Eenvoudig systeem; betrouwbaar en minimum aan slijtage; hierdoor bespaart u op onderhoud
• Uiterst veilige unit; uitgerust met veiligheidskooi en inloopbeveiliging voor volledige bewaking
• Robuste en solide unit; volledig uitgevoerd in RVS omhuizing

Palletiseerder
Type: PTS2250-K

                                                                                                                  PTS2250-K PTS2250-KH

Elektra* Elektrische aansluiting stapelaar**:
Spanning stapelaar** :
Afzekering stapelaar**:
Elektrische aansluiting palletontstapelaar**:
Spanning palletontstapelaar**:
Afzekering palletontstapelaar**:
Elektrische aansluiting palletiseerder**:
Spanning palletiseerder**:
Afzekering palletiseerder**:

16 A-CEE, 5-polig
400 V / 50 Hz
16 A
16 A-CEE, 5-polig
400 V / 50 Hz
16 A
16 A-CEE, 5-polig
400 V / 50 Hz
16 A

16 A-CEE, 5-polig
400 V / 50 hz
16 A
16 A-CEE, 5-polig
400 V / 50 Hz
16 A
16 A-CEE, 5-polig
400 V / 50 Hz
16 A

Perslucht Min. toevoer perslucht stapelaar**:
Min. toevoerdruk perslucht stapelaar**:
Min. toevoer perslucht palletonstapelaar**:
Min. toevoerdruk perslucht palletontstapelaar**: 
Min. toevoer perslucht palletiseerder**:
Min. toevoerdruk perslucht palletiseerder**:

100 l/min
7 bar
200 l/min
7 bar
100 l/min
7 bar

100 l/min
7 bar
200 l/min
7 bar
100 l/min
7 bar

*Indien er een aardlekschakelaar wordt toegepast dient deze geschikt te zijn voor frequentieomvormers.
**Voor de unit zijn 3 aparte aansluiting nodig voor voorzieningen elektra en perslucht. Installatie

De unit kan door 
LETS bv ge-
plaatst,
aangesloten en 
in bedrijf gesteld
worden. Deze 
installatie is 
exclusief
de aanleg van 
toe- en afvoer-
leidingen voor 
perslucht en 
voorzieningen 
elektra. Deze 
voorzieningen 
dienen vlakbij de 
unit (binnen 0,5 
meter) aanwezig 
te zijn. De ma-
chines worden 
geleverd met een 
EG-Verklaring 
volgens richtlijn 
2006/42/EG, bij-
lage II onder 1a.

*Modelwijzigingen voorbehouden
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Palletiseerder
Type: PTS2250-K

PTS2250-K PTS2250-KH

Aantal Pallets per uur: 45 45

Geschikte kratmaat (LxB): 600 x 400 mm
400 x 300 mm

600 x 400 mm
400 x 300 mm

Geschikte palletmaat (LxB): 1200 x 800 mm 1200 x 800 mm

Type pallet: Kunststof Kunststof / Hout

Lengte: 7300 mm 7300 mm

Breedte: 4100 mm 4100 mm

Hoogte: 3500 mm 3500 mm

Technische gegevens

Dit product is uit te breiden met:

PTS2250-K
Deze palletiseerder is een unit die achter de stapelaar wordt ge-
plaatst. De unit is degelijk opgebouwd en volledig uitgevoerd in een 
RVS behuizing.
De palletiseerder bestaat uit de volgende hoofdcomponenten:
• Een overschuifplaat
• Een pallet-transporteur
• Een uitwerpunit
• Een schakelkast.

De palletiseerder maakt gebruik van de uitwerpunit van de stapelaar. 
De stapels worden op een vlakke plaat geschoven, deze wordt tussen 
de pallet en de stapels weg getrokken. Waarna de gestapelde pallet 
wordt uitgepulst op vloerhoogte. De lege pallet wordt ingevoerd met 
ontstapelaar voor pallets. Door de eenvoud is de unit betrouwbaar 
en kent het een minimum aan slijtdelen. De besturing is eenvoudig. 
Grote uurcapaciteit: tot 45 pallets per uur. Meerdere hoogte maat-
voeringen zijn standaard mogelijk bij kratten 600 x 400mm (LxB). De 
palletiseerder is alleen geschikt voor EURO pallets (1200x800mm). 

De stapels schone kratten worden in de lengte (600x400 mm) en in de 
breedte (400x300 mm) gepalletiseerd.

Veiligheidskooi/inloopbeveiliging
Uitgevoerd in RVS304 materiaal. 
Voorzien van draadgaas om een beter overzicht over de werkplek te 
bewaren. Uitgerust met inloopbeveiliging voor volledige bewaking.
 
Opduw cilinder max. 3 pallets
Is in staat om tot maximaal 3 pallets met kratten opzij te duwen. Hier-
door kan er gebufferd worden. De unit is volledig uitgevoerd in een 
RVS behuizing en bestaat uit de volgende hoofdcomponenten:
• Uitpuls cilinder
• Een enkele geleiding voor pallets

Optie Houten Pallets
Tevens is het mogelijk om de unit als optie geschikt te maken voor het  
palletiseren op houten pallets.

AfblaasunitKrattenwasinstallatie

Banenwerk
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