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Condições envolventes:

Observações especiais:

Componentes do campo:

Proteção de segurança:

Proteção de segurança porta:

Operacional:

Desenho:

Sim / Não

Sim / Não

Sim / Não

......................... /  ..................... |  ....................  /  .....................
Hora  /  Dia                        Dias  /  Semana

Altura admissão do produto:

Altura saída do produto: ........................................................................................mm.

Correia transportadora com rolos / Correia transportadora 

Correia transportadora com rolos / Correia transportadora 

Dimensões do produto:

Capacidade:

Peso do produto:

Orientação do produto na admissão: Pelo lado curto / comprido

Orientação do produto na saída: Pelo lado curto / comprido

........................... x  ...................................  x  .............................. mm.

SUBIR DESCER

FU
N

D
O

TO
P

O

max.  ..................... p/hora.min.  ...................... p/hora.

max.  ..................... kg.min.  ...................... kg.

Pedido de orçamento
PRORUNNER® Mk9: Elevador de paletes fiável a um preço competitivo.

O PRORUNNER® Mk9 é um elevador de paletes robusto que todos os dias, durante anos, desempenha a sua função: subir 
ou descer paletes sem que tenha de se preocupar. É a solução perfeita para uma capacidade máxima de 60 paletes/hora. 
Com a sua pegada extremamente reduzida, este elevador integra-se em praticamente qualquer layout. A unidade com-
pacta integra-se com facilidade no seu sistema de transporte e pode ser equipada com uma correia transportadora com ou 
sem rolos de acordo com a sua preferência. Porque foi construída com componentes extremamente fiáveis, esta máquina 
mal requer manutenção. Em resumo: um elevador de paletes de fácil integração a um preço competitivo.

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules
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Admissão:

Saída:

Cliente:

E-mail:

Produto:

........................................................................................mm.
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