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ÖKAD PRODUKTIVITET
BÄTTRE ARBETSMILJÖ
		REDUCERADE PALLKOSTNADER

Effektivt pallflöde
- ingen manuell hantering av pallar
Dina fördelar med en EdmoLift PALLET BUDDY
•
•
•
•
•

Optimerad pallhantering
LEAN - högre effektivitet med mindre resurser
Reducerade pallkostnader
Mindre truckkörning
Färre ryggskador, klämda fingrar och fötter

•
•
•
•
•

Mindre sjukfrånvaro per medarbetare
Förbättrad arbetsmiljö
Ingen manuell pallhantering
Reducerad tidsåtgång per pall
Ordning och utrymmesbesparing

Automatisering är ett av nyckelorden för att uppnå
ökad effektivitet. Pallmagasinet EdmoLift PALLET BUDDY
automatiserar pallhanteringen. Vilket effektiviserar arbetet
med att stapla upp och ner pallar, samtidigt som det skonar
dina medarbetare från det olämpliga arbetet med tunga,
manuella pallyft.

möter marknadens krav på ergonomi, effektivitet och god
arbetsmiljö.

PALLET BUDDY kan ingå som en naturlig del i arbetsflödet,
t.ex. i produktionen, på lagret, i paketeringen eller ute i
butikerna – kort sagt på alla platser i en verksamhet där det
finns ett behov att stapla upp och stapla ner pallar.

Vi stödjer denna ”gröna” trend fullt ut. Därför är vår produkt
100 % eldriven. Allt du behöver är ett vanligt 230V eluttag
– koppla bara in maskinen så får du direkt en effektiv och
användarvänlig pallhantering.

Vi lägger stor vikt på att vara en innovativ tillverkare
med fortlöpande produktutveckling. Säkerheten vid
användning av våra produkter har högsta prioritet när vi

PALLET BUDDY är CE-märkt, vilket är din garanti för att
maskinen möter kraven på säkerhet, hälsa och miljö.

Globalt sett fokuserar man i allt större grad på ”gröna” och
miljömedvetna investeringar. Det är en prioritet att reducera
eller helt eliminera olika typer av miljöbelastningar.
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Testa EdmoLift PALLET BUDDY som demo
- och upplev alla dess fördelar

PALLET BUDDY staplar upp och
staplar ner tompallar en åt gången.
All hantering sker på golvnivå.

PALLET BUDDY lyfter/sänker hela
stapeln så man enkelt kan plocka ut
eller sätta in en pall på golvnivå med
exempelvis en pallvagn. Manövrering
sker via en manöverpanel.

Man kan sätta in en hel pallstapel (15
eller 25 pallar) eller ta ut en stapel från
PALLET BUDDY – utan användning av
en truck.

ÖKAD PRODUKTIVITET · BÄTTRE ARBETSMILJÖ · REDUCERADE PALLKOSTNADER
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EdmoLift PALLET BUDDY
- Helautomatisk upp- och nedstapling
PALLET BUDDY är helt eldriven och enkel att installera.
Välj en PALLET BUDDY, om du vill stapla upp och stapla ner en pall
åt gången på ett effektivt och säkert sätt. PALLET BUDDY kan även
användas för pallhantering i frysrum med temperaturer ner till –25 °C
(tillbehör).

Kulörer
I standardutförande levereras PALLET BUDDY med RAL 5002
(mörkblå), du kan kostnadsfritt välja en annan kulör enligt nedan.

RAL
5002

RAL
3002

RAL
7032

RAL
7035

Du kan placera den var som helst där det finns ett 230V eluttag. Du
får omedelbart en effektiv och flexibel pallhantering – om pallflödet
förändras, kan du enkelt flytta din PALLET BUDDY till en ny plats.
Du kan sätta in eller ta ut pallar med hjälp av en pallvagn, staplare
eller vanlig truck. All hantering sker på golvnivå.
Det är även möjligt att sätta in eller ta ut en hel pallstapel direkt från
PALLET BUDDY – utan användning av en truck.

Teknisk information

environmental friendly lifting solutions

Art.nr

Modell

Pallmått

Lyftkapacitet

Antal pallar

88100

Pallmagasin Pallet Buddy

1200x800x150

500 kg

15

Beskrivning

Pallmått

Lyftkapacitet

Antal pallar

Anpassning för sjöpall

1200x1000x150
700 kg

25

Not

Alternativ
25 palls magasin

Not

Styrning: Siemens S7-1200
Ställdon: Linak
Strömförsörjning: 220–240 V AC, 50 Hz

PALLET BUDDY 15 pallar
PALLET BUDDY 25 pallar
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Tillbehör
Påkörningsskydd
Påkörningsskyddet är i 10 mm stål och används som ett extra skydd för pallmagasinet.
Påkörningsskyddet levereras parvis och bultas i golvet framför maskinen. Den här lösningen
rekommenderas i verksamheter där pallarna ofta hanteras med truck.
Art.nr.: 88064

Rasskydd för pallmagasin med 15 pallar
Rasskyddet monteras på pallmagasinets skyddsöverbyggnad för extra säkerhet.
Pallmagasinet kan enbart manövreras när rasskyddet är stängt och låst med en
säkerhetsbrytare. Rasskyddet täcker framsidan på den högra delen av pallmagasinet och når
från toppen av skyddsöverbyggnaden till nivå med den andra pallen räknat från golvnivå.
Rasskyddet är av samma typ som sitter monterad på pallmagasin för 25 pallar.
Art.nr.: 88063

Stoppblock
Stoppblock är ett perfekt tillbehör när pallmagasinet ska hantera pallar där pallaens underliggare är tvärställd i förhållande till pallvagnen. När pallvagnen dras ut håller stoppblocken kvar
pallen i pallmagasinet.
Stoppblocken monteras framför sensorerna i pallmagasinets framkant, en på varje sida.

Art.nr.: 88068

Pallhantering i kalla utrymmen
Pallmagasinet anpassas med ställdon som är anpassade för temperaturer ner till -25°C.

-25

Art.nr.: 88067
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Tillbehör
Maxindikator
En sensor som känner av när pallmagasinet är lastat till en förinställd nivå.
Om pallmagasinet behöver stanna vid en viss nivå t.ex. vid 12 pallar, monteras en
maxindikator på skyddsöverbyggnaden. När maxindikatorn aktiveras ställs hela stapeln med
pallar ner på golvet automatiskt. Pallstapeln är sedan redo för upphämtning med t.ex. en
pallvagn eller truck. Operationen kan även skötas manuellt från manöverpanelen.
Art.nr.: 88065

Ljustorn med maxindikator
Ljustornet inkluderar en sensor som känner av när pallmagasinet är lastat till en förinställd
nivå. Om pallmagasinet behöver stanna vid en viss nivå t.ex. vid 12 pallar, kan ett ljustorn
med maxindikator monteras på skyddsöverbyggnaden. När maxindikatorn aktiveras börjar
lampan lysa och hela pallstapeln ställs ner på golvet automatiskt. Pallstapeln är sedan redo
för upphämtning med t.ex. en pallvagn eller truck. Operationen kan även skötas manuellt
från manöverpanelen.
Art.nr.: 88066

Huvudbrytare
Med en huvudbrytare är det möjligt att bryta strömtillförseln direkt på pallmagasinet.
Du har även möjlighet att låsa huvudbrytaren för extra säkerhet vid t.ex. servicearbeten.
Brytaren monteras vid pallmagasinets anslutningskabel.
Art.nr.: 88069

Tillbehör måste beställas innan pallmagasinet levereras.
Enbart tillbehöret påkörningsskydd kan eftermonteras.
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Kundanpassade lösningar
- anpassad exakt för din palltyp
PALLET BUDDY är moduluppbyggd, vilket gör det möjligt
att anpassa den till de många olika palltyper och mått
som finns på marknaden. Med mer än 20 års erfarenhet
inom konstruktion och produktion av pallmagasin, kan vi
ändra PALLET BUDDY så att den passar exakt till den pall
du använder.

PALLET BUDDY kan hantera alla 4-vägs pallar i trä, plast
och stål med varierande längd, bredd och höjd.

Kontakta EdmoLift och be dem ta fram en PALLET BUDDY som
passar just ditt pallflöde

Anpassad för pallar:
2015×900×137 mm

Anpassad för plattformar:
2400×1200×160 mm

Anpassad för pallar:
1060×750×175 mm

7

2016

A BRAND BY EDMOLIFT

Leveransomfattning

Emballage information

Produkterna levereras provkörda, komplett med handbok.

Emballage är inkluderat i priset, produkterna kan ej staplas.

CE-MÄRKNING
- märket på EdmoLifts produkter anger att produkten
är i överensstämmelse med tilllämpliga EG-direktiv.

PALLET BUDDY

Leveransvillkor

Priser anges exklusive moms och gäller fritt fabrik
(EXW enligt Incoterms 2010).
GILTIGHET:
EdmoLift reserverar sig för eventuella tryckfel.
BETALNINGSVILLKOR:
20 dagar netto om inget annat avtalats. Från förfallodagen debiteras
dröjsmålsränta med 12 %. Vid påminnelse tillkommer lagstadgad avgift.
Priserna avser Sverige och gäller svenska kronor, mervärdesskatt tillkommer.

Pallet Buddy
Modell

Mått på emballage
L × B × H (mm)

Vikt inkl.
emballage

PB 15

1540x1500x2500

391 kg

PB 15S

1540x1900x2500

405 kg

PB 25

1540x1500x2500

516 kg

PB 25S

1540x1900x2500

530 kg

INSTALLATION:
Installatör och arbetsgivare måste se till att klämrisk ej uppstår och att
lyftutrustningen används på sådant sätt den är avsedd för.

3750 mm

H**

2350 mm

H*

®

955 mm
134
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Inkl. 15 pallars skyddsöverbyggnad

** Inkl. 25 pallars skyddsöverbyggnad med rasskydd

PALLET BUDDY® är ett registrerat varumärke som tillhör EdmoLift AB

EdmoLift AB
Jägaregatan 11, SE-871 42 Härnösand, Sverige
Tel +46 (0)611-837 80, Fax +46 (0)611-51 15 80
E-post: b2b@edmolift.se

www.pallet-buddy.se
Org.nr. 556241-1222
EU VAT no. SE556241122201

environmental friendly lifting solutions

EdmoLift GoGreen är en serie med
utvalda produkter som är designade
för en mindre miljöpåverkan.

