
Fjäderlastare justerar 
automatiskt höjden när 
lasten ökar eller minskar. 
Det gör att plockhöjden 
hålls på en bestämd 
höjd. Med rätt höjd på 
godset där användaren 
inte behöver böja eller 
sträcka sig undviks 
risken för belastnings- 
skador. Dessutom går  
arbetet snabbt och  
enkelt med en riktig 
arbetshöjd. Risken för 
skador blir minimal.  
En inbyggd vändskiva 
gör att pallen lätt kan 
roteras. Användaren  
kan därför stå på samma 
plats under hela last-
ningsprocessen utan  
att behöva förflytta  
sig i sidled. 

Fjädermanövrerad  pallastare: PalletPal 360™ 

Ett snabbare, säkrare och  
enklare sätt att lasta  
och lossa pallar

Jämförelse manuell  
lastning och PalletPal

YouTube:  
http://bit.ly/2zBGeoj 
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Säkerhet och ergonomi
 Godsets höjd och vikt används för att kalibrera bordets fjädrar, därefter anpassar sig höjden  

automatiskt till ergonomisk arbetshöjd.  På- och avlastning sker nära bordet, användaren kan gå  
runt bordet utan risk för att snubbla eller falla. Arbetet utförs i given position. Inbyggda dämpare 
skapar mjuk och försiktig rörelse i höjdled då gods lastas. Den mjuka rörelsen minimerar risken att 
gods ska falla av eller skadas. Nivelleringsfötter skapar en ergonomiskt anpassad arbetshöjd där det 
är möjligt att arbeta nära godset. Ryggen hålls rak och den speciellt skadliga böjningen bakåt undviks 
tack vare vändskivan. PalletPAL skapar en säker arbetsplats med 40% högre effektivitet. 

Enkel installation och underhål
 PalletPal är en fristående lösning som enkelt kan förflyttas med handtruck. Produkten kan användas 

direkt utan anslutning av t ex tryckluft eller elektricitet. Inställningar och underhåll går enkelt att ut-
föra. Fjädrarna kalibreras på några sekunder varför ställtiden för olika typer av gods kan hållas mycket 
kort. Nivelleringsfötter (extra tillbehör) skapar en säker arbetsplats även på lutande eller ojämna golv. 
Gaffelfickorna är utformade så att de bidrar till extra stabilitet.  

Legal anpassning 
 Produkten är CE-märkt och alla tillämpliga delar av standard EN 1570-1:2011 har beaktats.

Omfattande tillbehörsprogram 
 Ett omfattande tillbehörsprogram skapar stor flexibilitet. Produkten kan enkelt anpassas  

för en lång rad specifika applikationer och användningsområden.  

 1 Hjulunderrede

 2 Nivelleringsfötter 

 3 Bälg

 4 Solid platta, cirkulär

 5 Solid platta, kvadratisk

 6 Fotsteg

Typ PalletPal 360™

Kapacitet 180-2000 kg

Min höjd 241 mm

Max höjd 711 mm

Vändskiva diameter 1108 mm

Basmått 915 x 915 mm

Vikt, frakt 186 kg

PalletPal 360™ - fjädermanövrerad pallastare

HYMO AB
Risängsgatan 15A
SE-602 28 Norrköping
Tel +46 11-36 87 00
www.hymo.com

Trygghet och säkerhet ligger i 
kärnan av vår verksamhet. Det 
har det alltid gjort och kom-
mer alltid att göra. Allt utgår 
från detta – hållbarheten i 
våra produkter som ger dig 
år av trygg, problemfri drift; 
flexibiliteten i våra lösningar 
och tjänster som låter dig 
ha fokus på din verksamhet; 
kraften till innovation och 
förnyelse som hela tiden leder 
oss vidare. Hela vårt produkt-
program är skapat för att se 
till att ditt arbete går snabbt 
och problemfritt och att dina 
medarbetare ska vara trygga 
och aktiva. 

Justerar sig automatiskt  
i höjdled när gods lastas  
på eller av

Robust stålkonstruktion för 
laster upp till 2000 kg 

Kraftiga fjädrar kalibrerade 
för att skapa ideal arbets- 
höjd

Utvecklad för att bibehålla 
jämn nivå även vid ojämn 
belastning

Inbyggda dämpare skapar 
en mjuk rörelse och mini-
merar risken för stötar  
eller studsar

Kullagerförsedd vändskiva 
tillåter ergonomisk på- och 
avlastning tätt intill bordet 

Extremt stabil grundkon-
struktion – ingen golvmon-
tering är nödvändig

Integrerade gaffelfickor gör 
det enkelt att flytta bordet

Ev fjäderbyte utförs verk- 
tygslöst, snabbt och enkelt 


