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EAB - Maxipacker
EAB:n Maxipacker on ainulaatuinen, patentoitu hyllyjärjestelmä,
joka mahdollistaa järkevän ja
taloudellisen lavavarastoinnin koko
varaston tilavuudelta sekä normaalilämpötilassa että pakkasessa.
RS1500 on neljännen sukupolven
Maxipacker, kaikki turvamääräykset
täyttävä, tehokas ja helposti
käsiteltävä.
Turvallisuus
Varoitusvalot ja äänisignaalit lisäävät
henkilöturvallisuutta yhdessä sisäänrakennetun laserskannerin kanssa.
Skannaus teknologialla havaitaan
mahdollinen este ja joka tarvittaessa
pysäyttää Maxipackerin.
Liukueste Maxipackerin pohjassa lisää
trukin käsittelyturvallisuutta.
Maxipackeria käsitellään trukilla

Maxipacker vie halutun lavan hyllystön
sisään tai hakee sen hyllystöstä.
Perinteisessä syväkuormaushyllystössä välikköön ajetaan sisään trukilla,
kun taas Maxipacker siirtää lavan
hyllystön sisällä.
Tehokkuus
Maxipacker RS1500 siirtää lavoja
hyllystön sisällä sähkömoottoreiden
avulla, nopeasti toimivat nosto- ja
ajomoottorit ovat tehokkaita jolloin
vältytään turhalta odottamiselta.
Langaton ohjaus
Maxipackeria ohjataan trukkiin
asennettavalla radiolähettimellä.
Maxipackerin näyttö kertoo mm.
liikkumissuunnan, lavojen määrän
tasolla. Valokennot varmistavat
Maxipackerin oikean aseman tasolla.
Yhdellä radiopäätteelä voidaan ohjata
useampaa Maxipackeria.
Vähemmän vahinkoja – taloudellinen käsittely
Maxipackerin käsitellessä lavoja sekä
tuotteille että hyllystöille aiheutuvat
vahingot pystytään minimoimaan.
Tuloksena varaston taloudellinen
toiminta.

Maxipacker hoitaa lavojen siirron hyllystön sisällä.

Laajat mahdollisuudet
Maxipacker voidaan käyttää FILO - tai
FIFO –periaatteella ja siihen voidaan
yhdistää keräilyvarasto, kts sivu 3.
Combi –malli mahdollistaa kahden
lavakoon esim. 1200*800 ja
1200*1000 mm käsittelyn samalla
Maxipackerilla. Maxipacker valitsee
automaattisesti kumpi lavakoko on
kyseessä.

EAB - Maxipacker

Näyttö

Maxipackerin liikkuu ladattavien akut
avulla. Erillisissä koteloissa olevien
akkujen lataaminen on yksinkertaista.

Trukkihaarukkatilat

Sisäänrakennettu laserskanner

Maxipower latausasema
Sisältää latauspaikat kahdelle akkusarjalle (2*2 akkukoteloa). Etupuolella olevat
näytöt osoittavat latauksen tason.

Maxipacker yhdistettynä keräilyyn

Suojakansi
Suojaa akkukoteloita

Maxipackerin nostotekniikka yhdessä
isojen vulkolan pyörien kanssa mahdollistaa jopa 1500 kg:n lavojen käsittelyn.

Radiolähetin
Asennetaan trukkiin erilliseen koteloon.
Näyttö kertoo käytettävän Maxipackerin
numeron.

Maxipacker teräsrakenteiden päällä

Fakta
Turvallisuusvaatimukset
EAB :n Maxipacker –hyllyjärjestelmä
täyttää kaikki eurooppalaisen kuormalavahyllystandardien SFS-EN 15512,
15620, 15629 ja 15635 vaatimukset.
Maxipacker on luonnollisesti CE
hyväksytty. Lisäksi se täyttää ASME
–vaatimukset.

Tekniset tiedot

Hyllstö

A Välikköleveys
B Kannatinkiskojen vapaa väli
C Pylväsleveys (mm)
D Korkeus, lattiataso (mm)
E Lavakorkeus
F Pienin etäisyys tavaran ja ylemmän lavan välillä (mm)

1350,1400,1450,1500
922
90, 110
300
300

Tekniset tiedot

Latausasema

Korkeus (mm)
Syvyys (mm)
Leveys (mm)
Paino (ilman akkuja ja latureita) kg
Syöttövirta V/A

1100
475
605
74
230/10

Tekniset tiedot

Maxipacker RS1500-1,5 t

Paino ilman akkuja
Lavakoko 1200x800 mm
Lavakoko 1200x1000 mm
Lavakoko 1200x1000/800 mm
Mitat
H2 Nostokorkeus (mm)
H1 Laitteen korkeus (mm)
B1 Leveys (mm)
B2 Haarukkatilan leveys (mm
L1 Laitteen pituus
Lavakoko 1200x800 mm
Lavakoko 1200x1000 mm
Lavakoko 1200x1000/800 mm
Moottori
Malli
Kapasiteetti kg
Nopeus ilman kuormaa m/s
Nopeus kuorman kanssa m/s
Ajomoottori, kW
Nostomoottori, kW
Akkutyyppi
Tyyppi
Kapasiteetti V/Ah
Latausaika h
Paino kg
Akkulaturi
Syöttövirta V/Ah
Radiolähetin
Taajuus MHz
Syöttövirta V/mA
Paristo

Toimitukset
Kaikki Maxipacker –hyllyjärjestelmät
suunitellaan ja CAD-piirretään tehtaalla.
Asennustyöhön suosittelemme
ammattitaitoisia asentajiamme.
Kaikkien toimitusten mukana tulevat
käyttö- ja huolto-ohjeet sekä infokyltti.
Pakkasvarastot
Maxipacker soveltuu myös pakkasvarastoihin.
Mitat ja kuormitukset
(kts viereinen taulukko)

170
200
200
22
208
1022
300
900
1100
1100
Sähkö, akkukäyttöinen
1500 kg
max 1,1 m/s (1,0 standardi)
0,7
0,23
0,23
geeli, lyijyakku
24/50
<8
2x24
230/10
433
12-24 DC/100
9V typ: 6LR61
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+

Tuotanto ja tuotekehitys samassa paikassa

+

Arvokas know-how lukuisista projekteista

+

Testatut tuotteet – oma testausosasto

+

Laaja vakiotuotteiden valikoima

+

Asiakaskohtaiset erikoisratkaisut

+

5 vuoden takuu

+

Idea, tarjous, konstruktio ja asennus

+

Yksi yhteyshenkilö koko projektin ajan

+

Jatkuva kehittäminen yrityksessä ja asiakassuhteissa

