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ZBIJARKI DO PALET

Automat do zbijania palet SMPA 500 firmy STÖRI MANTEL jest nowoczesną konstrukcją, oferowaną jako ciężkie hydrauliczne urządzenie
wyposażone w 26 jednostek zbijających, umożliwiający zbijanie palet drewnianych różnego typu.
SMPA500 stanowi wygodne rozwiązanie wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba dokładnego i szybkiego zbijania palet z dużą wydajnością
oraz zachowaniem powtarzalności schematu połączeń. Koncepcja konstrukcji oraz cena kierowane są głównie do średnich producentów
z produkcją na poziomie ok. 500 palet na zmianę.
Maszyna jest przelotowa tzn., że wkładanie elementów odbywa się po jednej stronie a gotowa paleta odbierana jest po drugiej, zaś spody automatycznie powracają na stanowisko nakładania materiału. Gotowe palety mogą być odbierane ręcznie lub automatycznie. Pod względem
bezpieczeństwa automat SMPA spełnia wszystkie wymogi oraz normy Unii Europejskiej. Automat SMPA 500 jest zaprojektowany z myślą
o pracy jako maszyna solo lub w ciągu technologicznym.

W skład kompletniej linii do produkcji palet wchodzi:
l automat SMPA 500;
l linia do wykańczania palet SMOP;
l automatyczna sztaplarka SMPS.

Dane techniczne

Jm

Szablon

SMPA500
uniwersalny (opcja sztywny dla pal. EURO)

Ilość zasobników

szt.

3 ( opcja max 4)

Ilości pistoletów

szt.

26 ( opcja max 44)

Minimalny rozstaw

mm

27

min. / maks. szerokość

mm

700 / 1350

min. / maks. długość

mm

700 / 1500 ( opcja 2300)

Stosowane gwoździe luźno sypane

mm

27 ÷ 90

Moc silnika agregatu hydraulicznego

kW

7,5

Moc zainstalowana

kW

13

m/min

4 ÷ 40

mm

0,1

szt./7 h

500 ÷ 550

Wymiary maszyny (DxSxH)

mm

4000x2500x2700

Maksymalna masa maszyny

kg

3600

Rozmiary palet

Zakres płynnej regulacji posuwu
Tolerancja pozycjonowania
Wydajność
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