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Artikelnummer: 14012001 Pallet rechtzetter Europallet  

 

  

Omschrijving: 

 

De pallet rechtzetter is een oplossing voor een veel voorkomend probleem in de opslag en 

logistieke ruimten: Ongelijke pallet stapels door transport of onnauwkeurig stapelen. 

Er kunnen maximaal 15 europallets worden geplaatst in de pallet rechtzetter met een 

vorkheftruck. Vervolgens druk de pallet rechtzetter de stapel met pallets tot een rechte strakke 

stapel en kan de stapel uit de pallet rechtzetter gehaald worden. Deze pallet rechtzetter kan 30 

stapels per uur verwerken. De APA is ontworpen als een “plug & play” oplossing. 

 

Technische gegevens:  

 

Afmeting: 1600 x 1700 x 2500 mm 

Klemwand: elektrisch aangedreven 

laden en lossen van de APA kan met elektrische pallettruck of heftruck 

Voeding: 16 A 230/400 V 

 

Pallet gegevens  

 

Afmeting: 800x1200 mm 

Maximale stapelhoogte: 2160 mm (15 Euro pallets)  

Maximale stapelgewicht: 375 kg (15 Euro pallets)  

Materiaal: hout, plastic, aluminium  
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Artikelnummer: 14012002 Pallet rechtzetter  pallet 1000 x 1200 mm  

 

  

Omschrijving: 

 

De pallet rechtzetter is een oplossing voor een veel voorkomend probleem in de opslag en 

logistieke ruimten: Ongelijke pallet stapels door transport of onnauwkeurig stapelen. 

Er kunnen maximaal 15 pallets worden geplaatst in de pallet rechtzetter met een vorkheftruck. 

Vervolgens druk de pallet rechtzetter de stapel met pallets tot een rechte strakke stapel en kan 

de stapel uit de pallet rechtzetter gehaald worden. Deze pallet rechtzetter kan 30 stapels per uur 

verwerken. De APA is ontworpen als een “plug & play” oplossing. 

 

Technische gegevens:  

 

Afmeting: 1600 x 1700 x 2500 mm 

Klemwand: elektrisch aangedreven 

laden en lossen van de APA kan met elektrische pallettruck of heftruck 

Voeding: 16 A 230/400 V 

 

Pallet gegevens  

 

Afmeting: 1000x1200 mm 

Maximale stapelhoogte: 2160 mm  

Maximale stapelgewicht: 375 kg  

Materiaal: hout, plastic, aluminium  

 

 

 

 


