PALMAG pneumatisk pallemagasin
...... nem stabling og håndtering af paller

PALMAG fra MAWI giver dig mange fordele:
✓
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✓
✓

Nem stabling og håndtering af EUR-paller
Bedre arbejdsmiljø - ingen tunge og skæve løft
Lav investering
Uovertruffen driftssikkerhed
Ingen brandfare
Nem og ukompliceret betjening

Prisbillig kvalitetspallemagasin

Med PALMAG får du et prisbilligt kvalitetspallemagasin, der kan stable din EUR-paller præcist og i en højde
på 15 paller. Du undgår dermed klemte fingre, splinter i hånden og skæve vrid og løft, og du får en utrolig
driftssikker maskine, der kan fungere i årtier.
PALMAG kan fremstilles i lige nøjagtig den farve, du ønsker, som f.eks. farven på dit logo.

PALMAG - markedets mest driftsikre

PALMAG kan stable og afstable paller fra bunden, og du kan hente en enkelt palle eller hele stakken af
paller. Betjeningen er enkel og logisk og sker ved hjælp af ganske få knapper.
Pallemagasinet har været på markedet i mere end 30 år og er gennemprøvet og super solidt.
PALMAG er kort og godt markedets bedste pneumatiske pallemagasin.
PALMAG anvender udelukkende luft som brændstof, og er dermed en sikker konstruktion, der også kan stå i
brandfarlige omgivelser. Den er flytbar, da gulvmontering ikke er nødvendig, men mulig.
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Mål og tilslutning
Udvendige mål		
Længde:
			Bredde:
			Højde:

H

Tilslutning, trykluft
Min.:
			Maks.:
Farve som standard:

Referencer

1.440 mm
1.080 mm
905 mm
6 bar
8 bar

Antrasit grå

MAWI har leveret PALMAG i årevis og har referencer som: Unoform, Montana Møbler, Schur Packaging System A/S,
Johnson Controls Denmark, Siemens Wind Power A/S, Vestas, Stryhns, Løvens kemiske og mange flere.

MAWI Stål og Rustfri ApS

Sofienlystvej 5 | 8340 Malling
86 93 06 99 | mads@mawi.dk | www.mawi.dk

PALMAG pneumatisk pallemagasin
...... nem stabling og håndtering af paller

Indsætte en palle
• Skiftekontakt står på enkel
• Tryk på stabling
• Pallen bliver opsamlet i stakken

Udlevering af palle
• Skiftekontakt står på enkel
• Tryk på udlevering
• Pallen bliver stillet på gulvet

Udlevering af stak eller indsætte stak
• Skiftekontakt står på stak
• Tryk på stabling
• Pallen bliver opsamlet i stakken

Betjeningspanel
• stabling
• udlevering
• nødstop

•
•
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