DIN VEJ TIL EN MERE
EFFEKTIV OG DRIFTSSIKKER
PALLETERING

DU FÅR PALLEVIS
AF FORDELE, NÅR
DU VÆLGER PALCUT
Der er mange gode grunde til at vælge Palcut. Vores fuldautomatiske arkdispenser og skridsikre mellemlægsark giver
dig store besparelser og afgørende konkurrencefordele.
I forhold til traditionelle løsninger med løse ark på en palle
sikrer Palcut dig en mere effektiv og driftssikker palletering.
Systemet skærer nemlig arkene direkte fra en rulle. Det øger
ikke blot din oppetid og effektivitet – du reducerer samtidig
omkostninger, miljøbelastning og behov for lagerplads.
Passer Palcut til din virksomhed?
Palcut er det ideelle valg for dig, hvis du benytter automatisk
palletering og mellemlægsark, bruger mere end 100 mellemlægsark om dagen til manuel palletering eller oplever
problemer med stabiliteten på paller.

VI HAR ØGET
PRODUKTIVITETEN
MED MINIMUM 15 % MED
PALCUTS AUTOMATISKE
ARKDISPENSER-LØSNING
Kim Bøgh
PTU-chef / Arla

DRIFT

Arbejd hurtigere,
reducer nedetid
og øg din
produktivitet
•
•
•

Robotten løfter altid kun ét ark ad gangen,
da der altid kun er ét ark klar til opsamling
Løft foregår altid i den samme højde
Arkstørrelsen kan ændres på få sekunder

FORSYNING

Simplificer dine
arbejdsprocesser
og skift ruller
på et splitsekund
•
•
•

Antallet af opfyldninger er reduceret med op til 90 %
Automatisk skift mellem op til 6 arkstørrelser
Rullerne kan skiftes løbende – uden for sikkerhedszoner

LAGER

Optimer dine
kvadratmeter med
mindre behov for
lagerplads
•
•
•

Hver rulle rummer op til 3.000 - 4.000 ark
Op til 90 % mindre behov for lagerplads
Op til 6 arkstørrelser fra samme rulle

TRANSPORT

Øg kundernes
tilfredshed
og din sikkerhed
under transport
•
•
•
•

Pallen kan tiltes op til 50 grader
Færre transportskader, da færre paller falder sammen
Lever op til standarder for transportsikkerhed (DIN 12195-1)
Søjlestabling er mulig, da arkene binder lagene sammen

50°

INSTALLATION

Spar penge
fra dag ét
med plug and play
installation
•
•
•

Let at installere – kræver blot 230 V strømforsyning
Nem integration med palleteringssystemets styring
Hurtig indkøring af robotten, da kun ét ark skal opsamles ad
gangen

MILJØ

Formindsk dit
papirforbrug
og din påvirkning
på miljøet
•
•
•
•

Tyndere mellemlægsark reducerer dit papirforbrug
Ingen spild på grund af tabte ark
100 % genanvendelig papir
Reduceret forbrug af film takket være de skridsikre ark

VI SIKRER DIG
‘NON-STOP STACKING’
Hos Palcut er vores mål at forløse dit fulde potentiale
ved at optimere din oppetid, øge din effektivitet og
reducere dine omkostninger.
Bag os har vi mere end 10 års erfaring og 500 installerede systemer i Europa. Det gør os til eksperter i
stabil palletering. Hver dag omsætter vi vores viden
og knowhow til skræddersyede løsninger for virksomheder som IKEA, Lantmännen, Sofidel, Aqua D’or,
Kellogg’s, Mondelēz og Arla Foods.
Med vores fuldautomatiske dispenser og skridsikre
mellemlægsark sætter vi helt nye standarder for
palletering. Den banebrydende arkdispenser sikrer
lynhurtige arbejdsgange og mindre nedetid ved at
skære arkene i en forprogrammeret længde direkte
fra rullen – klar til palletering.
Din produktivitet er vores mission.
Hver dag. Non-stop.
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