Dstacker GS

Sistema Organizador e Distribuidor de Paletes

Revolucionário Sistema de Distribuição
de Paletes que funciona sem energia
elétrica, pneumática ou hidráulica.
Solução totalmente ecológica por ser
uma tecnologia inovadora que reduz a
emissão de carbono.

Características Técnicas
Distribui mais de 4 paletes por minuto.
Reduz espaço necessário de armazenamento dos
paletes.
Método mais seguro para manusear os paletes, pois
apresenta ergonomia superior, melhora o ambiente
de trabalho e ajuda a diminuir o preço de seguros.
Elimina os danos aos paletes e possíveis ferimentos
às mãos e costas.
Elimina custos com consumo de energia elétrica, pois
utiliza energia solar que alimenta bateria de 12V.
Flexível para o armazenamento de diversos paletes,
acomodando paletes de 2 ou 4 entradas, com
dimensões de 76 x 91 cm até 1,21 x 1,32 m.
Tem capacidade para empilhar cerca de 30 a 40
paletes.
Fácil operação, ocupando mínimo espaço de apenas
3,25 m² de área.
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The Bomber

Sistema Selecionador e Empilhador de Camadas
Elimina a montagem manual de paletes,
evitando danos às mercadorias e lesões
ao operador.
Seleciona 2.000 caixas em uma hora
de operação. Divide camadas em 60
segundos.
Utiliza empilhadeiras convencionais sem
necessidade de adaptações.
Características Técnicas
Capacidade para repartição do palete em 60 segundos e
seleção de camada adicional em 30 segundos.
Movimenta em uma hora cerca de 1.920 caixas de garrafas
e 2.352 caixas de latas.

Divisão do palete.

Acomodação flexível de palete variando de 76,2 x 91,4 cm
até 1,27 x 1,32 m com conversão em apenas 20 segundos.

Substituição do produto danificado.

Dispensa o uso de um equipamento dedicado.
Requer 4,55 m² de área x 3,96 m de altura, alimentação
conforme a rede elétrica existente e 60 PSI de suprimento de ar.
Instalação ou recolocação em menos de duas horas.
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Aplicações

Retorno de investimento em um período de 3 a 18 meses.

Seleção de camadas

Troca rápida do palete.
Montagem de paletes para carregamento em
contêiners.
Adapta-se à diferentes modelos de paletes e
montagens de camadas para melhor atender as
redes varejistas.

Montagem de paletes para aproveitamento de
toda a altura útil do contêiner ou caminhão baú

Troca rápida de palete
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