
BANC MOTORIZAT PENTRU DEZMEMBRAT PALETI DIN LEMN
Structura de susținere cu picioarele deauto-nivelare și fixarea  IN podea
Dispozitiv de tensionare a panzei cu ajustare de 100 mm (posibilitatea utilizării panzelor  
sudate)
Grosime panza: 0,72 mm
Planuri  de lucru ajustabile în înălțime de până la 160 mm;
Apăsare pârghie pneumatică laterală;
Actionare  cu picior prin pedala
Carter deschis
Grile de protecție din spate și de sus
Dimensiunile paletului:
Lățimea maximă: 1300 mm
Lungimea maximă: la discreție
Înălțimea maximă: 180 mm
Muncitori recomandati:
Un singur muncitor  pentru paleti pana la max.1500 mmlungime
Doi muncitori  pentru  palet mai mare de 1500 mm
Conexiune electrică 5kw 380v 50Hz
Compresor de aer recomandat de 100 L / min
BANC DE LUCRU  PENTRU REPARAREA PALETELOR
PENTRU 1 MUNCITOR CU ALIMENTARE MANUALA
Descriere
Masa adecvata pentru paleți EPAL 800 x1200 mm
Balancer pentru 2 pistoale pnumatice  pentru fixarea manuala in cuie
Incluse 2 pistoale pneumatice:
Pentru cuie  până la 45 mm
Pentru cuie  până la 90 mm
Încărcarea și extragerea manuală a paletului
OPȚIONAL
Sistem  de indoire cuie prin disparitie. Cadru cu gratare mari pentru mișcarea a celor  2 
plăcute de nituire a cuielor  (dreapta / stânga).
Adecvat pentru repararea partii superioare a paletilor

 

 

 

 



WORKBENCH MOTORIZED FOR DISMANTLING THE WOOD PALLETS 

Supporting structure with self-auto levelling feet and floor fixing   
Blade tensioner with 100 mm adjustment (possibility of using re-   
welded blades) 
Blade thick: 0.72mm    
Worktable adjustable in height up to 160 mm;   
Lateral pneumatic lever pusher;   
Foot operated 
Carter openable  
Rear and top protection grilles   
Pallet dimensions:   
Maximum width: 1300mm 
Maximum Length: at discretion 
Maximum height: 180 mm 
Suggested Operators:   
Single operator for pallets up to max. 1500 lenght 
Two Operators per pallet greater than 1500 
Electrical connection 5kw 380v 50hz   
Recommended air compressor of 100 L / min   

WORKING BANK FOR REPAIR OF PALLETS  

FOR 1 OPERATORS. MANUAL LOADING PALLET  
Descriptions   
Table suitable for pallet EPAL 800x1200 mm    
Balancer for 2 gun for fixing wood in manual   
Including 2 pneumatic nails guns: 
For nails up to 45 mm   
For nails up to 90 mm 
Manual loading and extraction    
OPTIONAL    
Bend nails system with disappearance. Frame with high rakes for the 
movement of 2 plates of nail riveting (right / left).  
Suitable when you repair upper tables. 


