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Mobila
Pallställ,
ett
enkelt
sätt
att
öka
lagervolymen
Visit www.constructor.se/Produkter/Pallsystem/Mobila-Pallstall-MOVO/ for the latest information.
Mobila Pallställ MOVO is a product in
the category

Förvaring av gods på pall är den vanligaste metoden vid
lagerhantering.
Pallställ är den mest effektiva metoden för lagring av lastpallar men
förståelse för vilken typ av pallsystem som är mest optimalt kan
ibland vara förvirrande.

Pallställ & Pallsystem
Pallställ P90
Mobila Pallställ MOVO
Pallställ med entresolplan
Utdragsenheter
Djupstapling
Shuttle
Push Back
Rullfack
Smalgångslager
Pallställ RACK83
Matris Pallhantering

För att underlätta valet av pallsystem rekommenderar vi sidan
"Välj Pallsystem". Här presenterar vi en jämförelsetabell
innehållande; investering, kapacitet, volym, hantering och
egenskaper per pallsystem.

Vad är FIFO, LIFO och FILO?
Please visit www.constructor.se to see our other
products.
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Beskrivning
Behöver du mer lagringsutrymme eller vill öka nyttjandet av
befintliga lokaler kan Mobila pallställ MOVO vara en lösning.

Mobila Pallställ MOVO är ett av Europas mest förekommande. Bara i
Sverige finns uppemot 100 installationer i både konventionell
lagermiljö och i frysmiljö. En MOVO, består av pallställ monterade på
rälsgående, elektriskt drivna vagnar. Systemen byggs i block med ett
antal vagnar och ofta med ett fasta ställage vid väggar. I varje sådant
block kan en truckgång öppnas, ev. med fjärrstyrning.
Det elektroniskt styrda MOVO-systemet går på räls i golvet och klarar
laster på upp till 24 ton per vagnsektion. När enskilda gångar står öppna,
säkerställer avancerad sensorteknik och olika styrfunktioner smidig
manövrering och absolut säkerhet garanteras.
Tack vare ett brett utbud av tillbehör är MOVO lämpligt för alla typer av
lagergods och med en garanterad driftsäkerhet vid temperaturer ner till
– 30 °C är förvaringssystemet MOVO idealiskt för användning i fryshus.
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– 30 °C är förvaringssystemet MOVO idealiskt för användning i fryshus.
Klicka här för Offertförfrågan »

Produktfakta
Med Mobila pallställ får du ett förvaringssystem som maximalt
utnyttjar golvytan. Förvaringssystemet kan anpassas efter dina
specifika behov och krav på lastkapacitet.
Förutom styrsystem i grundutförande erbjuder vi ett utbud av valfria
styrmetoder vilka bland annat kan ge snabbare drift eller säkerställa
tillförlitlig lagersaldon. En MOVO anläggning kan skräddarsys efter alla
behov, från enkel radiostyrning på gaffeltrucken till fullt integration med
bolaget affärssystem.

Kontroll- och styrfunktioner som kan integreras i
förvaringssystemet:
Ljusstyrning – bara den öppna gången är belyst
Befogenhetsläge – öppnar förvalda gångar
Nattläge – förbättrar luftcirkulationen
Sprinklerläge – för brandskydd
Brandläge – separerar en drabbad vagn
WMS- & ERP integration
Fjärrkontroll – diagnostik och underhåll av experter
Specialutrustning för kalla lokaler.

Fördelar:

Spara upp till 40-50 % av det utrymme som konventionella pallställage
behöver.
Öka lagringskapaciteten med upp till 80 %.
God fyllnadsgrad bidrar till att minska energikostnaderna i fryshus.
100 % individuell pallåtkomst.
Modulär konstruktion för alla behov
Säkerhet enligt det europeiska direktivet 2006/42/EG och DIN EN 15095
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Specifikationer

3/5

constructor.se
+46 31 771 96 00

Specifikationer

Pallställ & Pallsystem › Mobila Pallställ MOVO

Constructors Mobila Pallställ MOVO är en robust mekanisk
konstruktion med det senaste inom el- och styrning för att ge en
så effektiv och underhållsfri anläggning som möjligt.
MOVO-systemets modulära konstruktion gör det enkelt att utforma den
mest effektiva och ekonomiska installationen för varje situation. Räls,
bottenplattor och styrsystem väljs ut för att på bästa sätt uppfylla
företagets och lokalens krav.

Mått:
Höjd: upp till 12m
Vagnslängder: upp till 90m
Sektionsbredd: upp till 5000mm

Lastkapacitet:
Sektionsbelastning: beroende på systemkonfiguration, upp till 24 ton
Vagnsbelastning: upp till 800 ton/vagn

Ytbehandling:
Vagnsunderreden levereras i galvaniserat utförande.

Drift:
Elmotordrift direkt mot drivaxel utan kedjeöverföring.
Varje drivaxel driver 1-2 hjulbalksenheter.
Vagn styrs genom flänshjul på de yttre hjulbalksenheterna.

Säkerhet:
Fotocell
Siren
Blinkande varningsljus
Nödstop
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Tillbehör Mobila Pallställ MOVO
Genomskjutningsskydd

Säkerhetsräcke

Fyrkantsrör. Längd 2900mm. Färg
signalgul. Fäste för
genomskjutningsskydd med låsbricka
och skruv.

Kan användas
som påkörningsskydd/stötskydd för
väggar, kontor, maskiner,
transportbanor mm

Nätram - Ryggnät

Näthyllplan

Eliminerar gods från att falla ner och
orsaka personskador.
Fästes med konsol och låsbeslag. Mer
information om nätväggar>>

Eliminerar gods från att falla
igenom bärplan och krav vid
sprinklerinstallationer. Mer
information om näthyllplan>>

Mellanvägg/avdelare

Skylt- & Märksystem

Mellanvägg/hyllavdelare för pallställ.

Etiketthållare, självhäftande eller
magnetskyltar för olika typer av
gavlar, hyllor och balkar. Mer
information om märksystem>>

Utdragsenhet - Balkmonterad

Utdragsenhet - Med hjul

Dubbelverkande för balkmontering kan
dras ut åt båda hållen.
Lastkapacitet 600 kg

Golvmodell m stödhjul.
Lastkapacitet 1000 kg

Skyltar

Insats för oljefat

Skyltar för belastnings-, bruks- och
montageanvisning.

För oljefat eller annat cylinderformat
gods. 2 storlekar. Innermåt 360
eller 548 mm. Maxlast 1000 resp
1200 kg.

Halvpallsinsatser
Halvpallsinsatser för mindre pallar.
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