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Hatékony raklap áramlás
- raklapok kézi emelése nélkül

Az automatizálás a hatékonyság növelésének egyik kulcs-
szava. A PALOMAT® raklaptár automatizálja a raklapkezelést,
növeli a raklap egymásra helyezése és levétele alatt a ha-
tékonyságot, és megszabadítja az alkalmazottakat a nehéz 
raklapok kézi emelésének fárasztó munkájától.

A PALOMAT® természetes része lehet a munkafolyamatnak,
pl. a termelés, raktározás vagy a boltok csomagolási osztá-
lyának működtetéséhez – röviden bárhol az üzleti működés 
során, ahol raklapok egymásra helyezésére és levételére van 
szükség a padló szintjén.

Innovatív gyártóként, nagy hangsúlyt fektetünk a folyama-
tos termékfejlesztésre. Miközben igyekszünk megfelelni a 
piac ergonómiai igényeinek, a lean folyamatok és jó mun-
kakörnyezetek, valamint a termékek biztonságos használa-
ta a legfontosabbak.

Globális, „zöld” és környezetbarát befektetések egyre kiemel-
tebb figyelemben részesülnek. Mindannyiunk számára elsőd-

leges szempont a különböző típusú káros környezeti hatások 
csökkentése és teljes megszüntetése.

Teljes mértékben kiállunk eme „zöld” törekvés mellett. Ez 
az oka annak, hogy termékeink nagy része 100%-os mér-
tékben elektromos hálózatról működik. Mindösszesen 
egy szabványos 230 V-os aljzat segítségével azonnal egy 
sokkal hatékonyabb és felhasználóbarát raklapmozgatási 
módra válthat. Olyan egyszerű mint egy „plug and play”.

A PALOMAT® raklaptár dán termék, amely Dániában készül
1992 óta.

A PALOMAT® CE jelöléssel ellátott termék, amely garancia
arra, hogy a készülék szigorú biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírásoknak felel meg.

A PALOMAT® készülékeket forgalmazóinkon keresztül értékesít-
jük a legtöbb európai országban, az Egyesült Államokban és 
Ausztráliában. 

A PALOMAT® előnye az Ön számára
•	 Helytakarékosság	és	rendezett	munkaterület
•	 Optimalizált	raklap	áramlás
•	 Fejlett	munkakörnyezet
•	 Csökkentett	raklappal	kapcsolatos	költségek
•	 Megnövelt	hatékonyság
•	 Nincs	kézi	raklapmozgatás

•	 Kevesebb	betegség	miatti	hiányzás
•	 Kevesebb	raklapra	fordított	idő
•	 Kevesebb	hátsérülés,	beakadt	ujj	és	lábfej
•	 Kevesebb	targoncavezetéssel	töltött	idő
•	 Leaner	–	megnövelt	hatékonyság	kevesebb

erőforrás	felhasználásával



Olvassa be ezt a QR kódot a PALOMAT®

működésének megtekintéséhez

Vásároljon egy PALOMAT® készüléket 
kipróbálás céljából - és élvezze a számos előnyt

RENDEZETTEBB MUNKATERÜLET  ·  FEJLETTEBB MUNKAKÖRNYEZET 
· MEGNÖVELT BEVÉTELEK

A	 PALOMAT®	 üres	 raklapokat	 rak	
egyenként	egymásra	és	vesz	le.	Min-
den	raklapot	a	padló	szintjén	mozgat.

Lehetőség	 van	 egy	 teljes	 rak-
laprakat	 berakására	 (15	 vagy	 25	
raklap)	vagy	kivételére	a	PALOMAT®

– targonca	használata	nélkül.

A	PALOMAT®	automatikusan	felemeli/
leengedi	a	teljes	raklaprakatot,	ami	ál-
tal	könnyen	berakhat	egy	új	raklapot	a	
padlószinten,	pl.	egy	kézi	raklapemelő-
vel.	Egy	érintőpanellel	működtetheti	a	
gépet.	

Többet megtudhat a különböző típusokról, opciókról, videókról, esettanulmányokról, stb. a cégünk honlapján: www.novotransz.hu
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PALOMAT® Greenline
Teljesen	automatikus	betárolás	és	kitárolás

PALOMAT® 001
Teljesen	automatikus	betárolás	vagy	kitárolás

A PALOMAT® Greenline termékek teljes mértékben elektromos hálózatról működnek.

Válasszon egy PALOMAT® Greenline terméket, ha egyesével akar raklapot ra-
katolni és rakatból leszedni elektromos áram segítségével. A PALOMAT® Greenline
használatával lehetőség nyílik raklapok mozgatására alacsony hőmérsékletű helyisé-
gekben –25°C-ig.

Bárhol működtethető, ahol 230 V-os csatlakozóaljzat található. Ezáltal hatékony és 
sokkal rugalmasabb raklapkezelésre nyílik lehetősége – ha a raklapáramlás módosul, 
akkor könnyen áthelyezhető a PALOMAT® Greenline egy másik helyre.

A raklapokat kézi raklapemelővel, elektromos rakodótargoncával vagy nagy méretű 
villás targoncával behelyezheti és felemelheti. Minden raklapot a padló szintjén 
mozgat.

A PALOMAT®001 sűrített levegővel működik és a gép vezérléséhez elektromos
áramra van szükség.

Válasszon egy PALOMAT® 001 terméket, ha kizárólag raklapok egyenkénti
rakatolására és rakatlerakására van szüksége sűrített levegő és elektromos áram 
használatával.

A PALOMAT® 001 kétféle változatban érhető el – az egyikkel csak rakatolni lehet, míg
a másikkal rakat leszedésére van csak lehetőség. A többi típussal szemben, nincs 
lehetőség rakatolás és rakatlerakás közötti váltásra. 

A raklapokat kézi raklapemelővel, elektromos rakodótargoncával vagy nagy méretű 
villás targoncával behelyezheti és felemelheti. Minden raklapot a padló szintjén 
mozgat.

PALOMAT®Flexomatic sűrített levegővel működik és a gép vezérléséhez elektromos
áramra van szükség. 

Válasszon egy PALOMAT® Flexomatic terméket, ha egyesével akar raklapot
rakatolni és rakatból leszedni sűrített levegő és elektromos áram működtetésével.

A raklapokat kézi raklapemelővel, elektromos rakodótargoncával vagy nagy méretű 
villás targoncával behelyezheti és felemelheti. Minden raklapot a padló szintjén 
mozgat.

PALOMAT® Flexomatic
Teljesen	automatikus	betárolás	és	kitárolás
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PALOMAT® ½ Pallets
Teljesen	automatikus	betárolás	és	kitárolás
A PALOMAT®½ raklapok rendelkezésre áll a Greenline (elektromos hálózatról
működő) és a Flexomatic (sűrített levegővel és elektromos hálózatról működő) 
változatoknál egyaránt.

Válasszon egy PALOMAT® ½ Raklapok funkciót, ha ½ raklapok egyesével való
rakatolására és rakatból való leszedésére van szüksége. A Greenline változattal 
hideg helyiségekben van lehetősége raklapok mozgatására – 25°C-ig.

A raklapokat kézi raklapemelővel, elektromos rakodótargoncával vagy nagy méretű 
villás targoncával behelyezheti és felemelheti. Minden raklapot a padló szintjén 
mozgat.

A PALOMAT® 5 termékek teljes mértékben az elektromos hálózatról működnek.

Válasszon egy PALOMAT® 5, terméket, ha egyszerre több raklap – legfeljebb
5 db – rakatolására és rakatból való leszedésére van szüksége elektromos áram 
használatával. A PALOMAT® 5 használatával lehetőség nyílik raklapok mozgatására
alacsony hőmérsékletű helyiségekben –25°C-ig.

Bárhol működtethető, ahol 230 V-os csatlakozóaljzat található. Ezáltal hatékony és 
sokkal rugalmasabb raklapkezelésre nyílik lehetősége – ha a raklapáramlás módosul, 
akkor könnyen áthelyezhető a PALOMAT® egy másik helyre. 

A raklapokat kézi raklapemelővel, elektromos rakodótargoncával vagy nagy méretű 
villás targoncával behelyezheti és felemelheti. Minden raklapot a padló szintjén 
mozgat.

PALOMAT® Double Up
Teljesen	automatikus	betárolás	és	kitárolás
A PALOMAT® Double Up termékek teljes mértékben az elektromos hálózatról
működnek. 

Válasszon egy PALOMAT® Double Up terméket, ha egymással egy vonalban
1+1 raklapot akar rakatolni és rakatból leszedni elektromos áram működtetésével. 
A PALOMAT® Double Up használatával lehetőség nyílik raklapok mozgatására
alacsony hőmérsékletű helyiségekben –25°C-ig.

Bárhol működtethető, ahol 230 V-os csatlakozóaljzat található. Ezáltal hatékony és 
sokkal rugalmasabb raklapkezelésre nyílik lehetősége – ha a raklapáramlás módosul, 
akkor könnyen áthelyezhető a PALOMAT® egy másik helyre. 

A raklapokat kézi raklapemelővel, elektromos rakodótargoncával vagy nagy méretű 
villás targoncával behelyezheti és felemelheti. Minden raklapot a padló szintjén 
mozgat.

PALOMAT® 5
Félautomatikus	betárolás	és	kitárolás

Többet megtudhat a különböző típusokról, opciókról, videókról, esettanulmányokról, stb. a cégünk honlapján: www.novotransz.hu
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Opciók 
- teljes mértékben megfelelnek az Ön igényeinek

Biztonsági keret 15 raklapnak

Biztonsági keret kapuval 
15 raklaphoz

Jelzőtorony 
maximumjelzővel

Maximumjelző

Raklapmozgatás hideg környezet-
ben – 25°C-ig

Targoncavédelem

Pneumatikus izolátor

Ütköző blokkok

Hálózati főkapcsoló

Különböző szabványos színek

RAL
5002

RAL
7032

RAL
7035

RAL
3002

(Csak az elektromos hálózatról működő modellek esetében)

(csak a sűrített levegővel működő modellek esetében)

-25



Többet megtudhat a különböző típusokról, opciókról, videókról, esettanulmányokról, stb. a cégünk honlapján: www.novotransz.hu

Személyre szabott megoldások
- teljes mértékben megfelelnek az Ön raklap méretének
A PALOMAT®egy moduláris megoldás, amely lehetővé
teszi a személyre szabhatóságot, alkalmazkodva a piacon 
megtalálható különböző méretű raklapok széles köréhez. A 
raklaptárak tervezésében és gyártásában szerzett több mint 
20 éves tapasztalatunknak köszönhetően, személyre szab-

hatjuk a PALOMAT® termékeinket, hogy teljes mértékben
illeszkedjenek az Ön által használt raklapok méretéhez.
A PALOMAT® termékek képesek a négyszögletű fa, műanyag
és fém raklapok mozgatására, azok szélességétől, hoss-
zúságától és magasságától függetlenül.

Olvassa be a QR kódot  
és küldje el online az ajánlatkérését 

Olyan vállalatok, mint a Grundfos, Carlsberg, Coca-Cola, Volvo, Nestlé, Chanel, Haribo, Pfizer, Siemens és
Miele telepítettek PALOMAT® tárakat, amelyek által a raklapáramlási folyamataik hatékonyabbá váltak.

   - Lehet az Ön vállalkozása a következő?

Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazójával	és	kérjen	egy	olyan	
PALOMAT®	megoldást,	amely	megfelel	a raklapáramlási folyamatához

Személyre	szabva	a	2015x900x137	mm-es	rakla-
pokhoz

Személyre	szabva	a	2400x1200x160	
mm-es	platformokhoz

Személyre	szabva	a	1060x750x175	mm-es	
raklapokhoz	



PALOMAT® Greenline

Cikkszám	 Raklap	mérete
H	x	Sz	x	M	(mm)

Emelési	kapacitás/
raklapok	száma

Gép	méretei
H	x	Sz	x	M	(mm)

152001 1200x800x150 500 kg/ 15 1520x1340x955/2350*

152002 1200x1000x150 500 kg/ 15 1520x1540x955/2350*

152101 1200x800x150 700 kg/ 25 1520x1340x3750**

152102 1200x1000x150 700 kg/ 25 1520x1540x3750**

*	A	15	raklaphoz	való	biztonsági	kerettel	együtt	–	opció	
Megjegyzés: a PALOMAT® ½ Raklapok, PALOMAT® 5 és PALOMAT® Double Up    
termékekhez mindig mellékelünk egy 15 raklaphoz való biztonsági keretet. 

**	A	25	raklaphoz	való	biztonsági	kerettel	és	kapuval	a	több	mint	15			
					raklaphoz.

Technikai információ
PALOMAT® Flexomatic

Cikkszám		 Raklap	mérete
H	x	Sz	x	M	(mm)

Emelési	kapacitás/
raklapok	száma

Gép	méretei
H	x	Sz	x	M	(mm)

150001 1200x800x150 500 kg/ 15 1520x1340x955/2350*

150002 1200x1000x150 500 kg/ 15 1520x1540x955/2350*

150101 1200x800x150 800 kg/ 25 1520x1340x3750**

150102 1200x1000x150 800 kg/ 25 1520x1540x3750**

Vezérlés:	Siemens	S7-1200
Mozgatókar:	Linak
Energiaforrás: 220-240V	AC,	50Hz

Pneumatika:	SMC
Vezérlés:	Siemens	S7-1200
Energiaforrás:	6-7	bar	+	100-240V	AC,	50-60Hz

PALOMAT® 001

Cikkszám		 Raklap	mérete
H	x	Sz	x	M	(mm)

Emelési	kapacitás/
raklapok	száma

Gép	méretei
H	x	Sz	x	M	(mm)

15 100x 1200x800x150 500 kg/ 15 1520x1340x955/2350*

15 100x 1200x1000x150 500 kg/ 15 1520x1540x955/2350*

15 110x 1200x800x150 800 kg/ 25 1520x1340x3750**

15 110x 1200x1000x150 800 kg/ 25 1520x1540x3750**

PALOMAT® 5
Cikkszám	 Raklap	mérete

H	x	Sz	x	M	(mm)
Emelési	kapacitás/
raklapok	száma

Gép	méretei
H	x	Sz	x	M	(mm)

170001 1200x800x150 500 kg/ 15 1490x1360x2360*

170002 1200x1000x150 500 kg/ 15 1490x1560x2360*

170101 1200x800x150 700 kg/ 25 1490x1360x3865**

170102 1200x1000x150 700 kg/ 25 1490x1560x3865**

Pneumatika:	SMC
Vezérlés:	Siemens	S7-1200
Energiaforrás:	6-7	bar	+	100-240V	AC,	50-60Hz

Vezérlés:	Siemens	S7-1200
Mozgatókar:	Linak
Energiaforrás:	220-240V	AC,	50	Hz

PALOMAT® ½ Pallets

Cikkszám		 Raklap	mérete
H	x	Sz	x	M	(mm)

Emelési	kapacitás/
raklapok	száma

Gép	méretei
H	x	Sz	x	M	(mm)

150050 600x800x150 500 kg/ 15 935x1450x2350*

152050 600x800x150 500 kg/ 15 935x1450x2350*

PALOMAT® Double Up

Cikkszám	 Raklap	mérete
H	x	Sz	x	M	(mm)

Emelési	
kapacitás

Raklapok	
száma	

Gép	méretei	
H	x	Sz	x	M	(mm)

152501 2x1200x800x150 2x500 kg 2x15 2720x1340x2350*

150050	-	Flexomatic:
Pneumatika:	SMC
Vezérlés:	Siemens	S7-1200
Energiaforrás:	6-7	bar	+	100-240V	AC,	50-60Hz 

Vezérlés:	Siemens	S7-1200
Mozgatókar:	Linak
Energiaforrás:	220-240V	AC,	50Hz

152050	-	Greenline:
Vezérlés:	Siemens	S7-1200
Mozgatókar:	Linak
Energiaforrás:	220-240V	AC,	50Hz 

Többet	megtudhat	a	különböző	típusokról,	opciókról,	
videókról,	esettanulmányokról,	stb.	a	cégünk	honlapján:	

www.novotransz.hu
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