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EAB - Maxipacker

EABs Maxipacker är ett unikt och 
patenterat lagerhanteringssystem, 
som möjliggör en rationell och 
ekonomisk hantering av pallar, där 
hela lagervolymen utnyttjas. 
Maxipacker fungerar lika bra i 
varma utrymmen som i kyl- och 
frysrum.

RS1500 den fjärde generationen 
Maxipacker, erbjuder hög säkerhet, 
prestanda och tillgänglighet.

Säkerhet
Varningslampor och ljudsignaler på 
Maxipacker RS1500 innebär en hög 
personsäkerhet, detta förstärks 
ytterligare av ett säkerhetssystem 
med inbyggda laserscanners. En 
teknik som används för att upptäcka 
eventuella hinder och som om nödvän-
digt stoppar Maxipackern.
Gaffelkanaler på undersidan ger en 
säker transport med en vanlig truck

Prestanda
Maxipacker RS1500 arbetar snabbt i 
ställaget med hjälp av elektriska 
motorer, en snabb lyft-och sänksek-
vens tillsammans med en snabb 
drivmotor ger en hög prestanda som 
gör att man slipper onödiga vänteti-
der.

Trådlös styrning
Maxipackern arbetar trådlöst och 
styrs med hjälp av en radiosändare via 
trucken. En display på Maxipackern 
visar tydlig information om drifttid, 
antal pallar i en kanal med mera.
Fotoceller garanterar att den alltid går 
tillrätt läge i kanalen. Flera maskiner 
kan styras med en och samma 
radiosändare.

Färre skador – bättre ekonomi
Maxipacker tar hand om all pallhante-
ring inne i ställaget, vilket gör att 
antalet skador på både gods och 
ställage reducerastill ett minimum. 
resultatet blir en ovanligt positiv 
totalekonomi.

Brett användningsområde
Maxipacker kan användas för Filo-, 
plock och Fifo-hantering. Den finns 
även i combiutförande, där det ges 
möjlighet att hantera två olika
mått på pallar, t ex pallmått 800x1200 
och 1000x1200 mm. Givetvis känner
maskinen vilken storlek på pall som 
skall hämtas eller lämnas.

Maxipacker hanteras med en vanlig truck

Maxipacker tar hand om all pallhantering inne i ställaget
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Maxipackern drivs av uppladdningsbara
batterier som klarar lång drifttid. Ladd-
ningsproceduren är enkel då batterierna
ligger i lätt åtkomliga kassetter

Lyftkonstruktion som tillsammans med
stora hjul i vulkolan gör att systemet kan
hantera pallar med vikt upp till 1500 kg

Uttag för truckens gafflar

Laddningsstation
I varje laddningstation finns plats för två 
uppsättningar batterier (4 st. batterikas-
setter). På fronten finns display som visar 
status på batterierna.

Radiosändare
Maxipackern arbetar trådlöst och styrs
med hjälp av en radiosändare via trucken.
I displayen visas vilken maskin som styrs.

Skyddslock
På Maxipacker finns ett lock som skyddar 
batterikassetterna.

Maxipacker med plocktunnel Maxipacker på entresol

Inbyggd laserscanner

Display med tydlig information



Fakta

Säkerhetskrav
System Maxipacker uppfyller den 
europeiska standarden för pallställ, med 
beteckning: SS-EN 15512, SS-EN 
15620, SS-EN 15629, SS-EN 15635.
Maxipacker-systemet är givetvis CE-
märkt .

Leveranser
Samtliga maxipackeranläggningar
projekteras och CAD-ritas av vår pro-
jektavdelning. När det gäller montage 
rekommenderar vi att våra duktiga 
montörer utför det jobbet.
   Med alla leveranser följer även en 
anläggningsskylt som skall monteras
väl synligt.

Kyl och frys
Maxipacker är anpassad även för
kyl- och frysmiljöer.

Mått och belastning
(Se måttskiss här bredvid.)

 Tekniska data Ställage
 A  Sektionsmått mm 1350,1400,1450,1500
 B  Fritt mått mellan löpskenor mm 922
 C  Stolpbredd mm 90, 110
 D  Lägsta nivå över golv mm 300
 E  Pallhöjd
 F  Minsta avstånd mellan gods och pall mm 300

 Tekniska data Laddningsstation
 Höjd mm 1100
 Djup mm 475
 Bredd mm 605
 Vikt (exkl.batterier och laddare) kg 74
 Strömförsörjning V/A 230/10

 Tekniska data Maxipacker RS1500-1,5 t
 Vikt utan batterier kg
 Pallstorlek 1200x800 mm 170
 Pallstorlek 1200x1000 mm 200
 Pallstorlek 1200x1000/800 mm 200
 Dimensioner mm
 Lyfthöjd 22
 Höjd chassi 208
 Bredd chassi 1022
 Bredd mellan gafflar 300
 Längd chassi 
 Pallstorlek 1200x800 mm 900
 Pallstorlek 1200x1000 mm 1100
 Pallstorlek 1200x1000/800 mm 1100
 Motor
 Typ Elektrisk, batteri
 Lyftkapacitet  kg 1500 kg
 Hastighet utan last  m/s upp till 1,1m/s (1,0 standard)
 Hastighet med last  m/s 0,7
 Drivmotor kW 0,23
 Lyftmotor, kW 0,23
 Batterityp
 Typ gele-syra blybatteri
 Kapacitet  V/Ah 24/50
 Laddtid h <8
 Vikt kg 2x24
 Batteriladdare
 Strömförsning V/Ah 230/10
 Radiosändare
 Frekvens MHz 433
 Strömförsörjning 12-24 DC/100
 Batteri 9V typ: 6LR61 

+ Brett sortiment av standardprodukter

+ 5 års garanti

+ Idé, projektledning, konstruktion och montage

+ Beprövade produkter

+ En projektledare = en kontaktperson genom hela projektet

+ Produktion och produktutveckling på samma ställe

+ Närheten till och gedigen kunskap kring Stålkonstruktioner 

    (värdefull know-how i många lagerinredningsprojekt)

+ Alla rätt i tid. Vi ställer alla nödvändiga frågor innan offert 

 för att undvika onödiga merkostnader

+ Egen test- och provavdelning

+ Långsiktighet i företaget och i kundrelationer
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