Skala Flexistacker

– kompakt og fleksibel modul for kartongpalletering

En enklere palleteringsløsning

– robotisert “pick and place” palletering

Skala Flexistacker er et kompakt og plasseringsvennlig alternativ til tradisjonelle palleteringsløsninger. Den tar
ikke mer plass enn at den kan plasseres direkte i en produksjons-/tappelinje. Modulen baserer seg på en
standard, velutprøvd industrirobot – noe som gir høy fleksibilitet, samtidig som du sikres høy driftssikkerhet, enkel
betjening og rasjonelt vedlikehold.
Stor fleksibilitet – enkel betjening
Med Skala Flexistacker får du industrirobotens fleksibilitet når det gjelder å håndtere ulike pakningstørrelser, palleteringsmønster og palledimensjoner. Omstilling mellom
ulike pakningsdimensjoner og -typer gjøres av operatør,
og riktig palleteringsmønster baseres på dette. Du kan
veksle direkte mellom ulike pakningstørrelser og -mønster og uten omstilling. Stor fleksibilitet gjør at du kan
lage avanserte pakkemønstre for å sikre best mulig utnyttelse av pallen. Moderne industriroboter har et enkelt og
intuitivt brukergrensesnitt – noe som gjør det enkelt å
betjene modulen.
Beskjedne plasskrav – kapasitet for de fleste behov
Den kompakte utformingen (340x285x240 cm (lxbxh))
frigir verdifullt produksjonsareal samtidig som modulen
blir enklere å plassere der du ønsker. Skala Flexistacker
kan håndtere opp til 1 000 enheter pr time – ved 12-pack
gir dette 12 000 stk/time.

Utstyr for mellomlagsark og pallehåndtering
Palletering med gripeverktøy fører nøvdendigvis til
at forpakningene ikke står helt inntil hverandre etter
plassering med verktøyet. Derfor er Skala Flexistacker
utstyrt med en komprimator som justerer og retter opp
hvert lag før nytt lag påbegynnes. Modulen kan også
utstyres med pallemagasin og utstyr for automatisk
pålegging av mellomlagsark for å stabilisere pallen
ytterligere. Påfylling av mellomlagsark kan gjøres mens
maskinen er i drift.
Standardiserte komponenter - mange muligheter
Løsningen baserer seg på en standard industrirobot og
velkjente komponenter. Dette gjør vedlikehold og reservedelshold enkelt. Erfaringer fra praktisk drift har vist at
Skala Flexistacker er en robust og driftssikker enhet.
Samtidig er det enkelt å tilpasse enheten til ulike behov –
som variasjoner i pallestørrelse, pakkemønstre, metoder
for pålegging av mellomlagsark og i kombinasjon med
flere linjer.

Systemet er beregnet for å kunne kompletteres med utstyr for å detektere ulike pakningsdimensjoner og -typer og velge riktig
palleteringsmønster basert på dette. Bildet er
fra NEN produkter AS.
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Skala Flexistacker er utstyrt med en kompri-

Ved NEN Produkter AS benyttes Skala Flexistacker til å palletere drikkevarekartonger. Den

mator som justerer og retter opp hvert lag før

kompakte utformingen (340x285x240 cm (lxbxh)) gjør at den kan plasseres direkte i en pro-

nytt lag påbegynnes.

duksjons-/tappelinje. Skala Flexistacker kan håndtere opp til 1 000 enheter pr time – dette er
tilstrekkelig kapasitet for de fleste pakkelinjer.

Skala Flexistacker kan leveres med:
• Tompallmagasin
• Automatisk innlegg mellomlegg
• 1/2 pall funksjon
• 1/2 pall brett m/bretting og liming

Du kan veksle direkte mellom ulike pakningstørrelser og -mønster, og gripeverktøyet kan veksle mellom ulike pakningsstørrelser med minimal
omstilling. Stor fleksibilitet gjør at du kan lage avanserte pakkemønstre for å sikre best mulig utnyttelse av pallen.

Tekniske data
Dimensjoner: 3400 x 2850 x 2400 (lxbxh)
(Dimensjoner uten pallemagasin)
Vekt 900 kg
Strøm: 3x230/400V
Luft: 100 NL/min
Kapasitet: Maks 1000 cykl/time
Produktvekt: Maks 14 kg

Fagmiljø med stor spisskompetanse

Skala Robotech er en norsk spesialbedrift som prosjekterer og leverer robotiserings- og materialhåndteringsutstyr til næringsmiddelindustrien og øvrig industri. Skala
Robotech har lang erfaring og betydelig spisskompetanse
innen robotisering og materialhåndtering. Selskapet har
det norske agenturet for MOTOMAN – verdens største
produsent av roboter.

Del av et spennende nettverk

Skala Robotech er en del av Skala gruppen, morselskapet
Skala Prosessteknikk er Norges ledende leverandør av
prosess- og automasjonsløsninger til næringsmiddelindustrien i Norge. I Skala gruppen inngår også selskapene
Skala Fabrikk, Skala Maskon, Skala Foodtech og Forberg.

ISO 9001 sertifisert

Skala Robotech AS er ISO 9001 sertifisert av Det Norske
Veritas for;
Salg, produktutvikling, konstruksjon, montasje, service og
support av maskiner og roboter til industrien.
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www.skalarobotech.no

