
Omgeving condities:

Speciale opmerkingen:

Geschikt voor

• Trays • Bakken • Banden • Boeken • Kartonnen dozen • Folie pakketten • (Zachte) Pakketten • Tijdschriften

• Krantbundels • Diepvriesproducten • Dienbladen • Verpakte flessen • Dozen • Zakgoed • Kratten

Veldcomponenten:

Veiligheidsafscherming:

Veiligheidsafscherming deur:

Operationeel:

Layout:

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

......................... /  ..................... |  ....................  /  .....................
  Uur / Dag                       Dagen / Week

Product invoerhoogte:

Product uitvoerhoogte:

Invoer:

Uitvoer:

......................................................................................................mm.

......................................................................................................mm.

Aangedreven / Zwaartekracht

Aangedreven / Zwaartekracht

Klant:

E-mail:

Product:

Product afmetingen:

Capaciteit:

Product gewicht:

Product oriëntatie invoer:  Short / Long Side Leading

Product oriëntatie uitvoer: Short / Long Side Leading

........................... x  ...................................  x  .............................. mm.

STIJGEN DALEN
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max.  ..................... p/min.min.  ...................... p/min.

max.  .....................Kg.min.  ......................Kg.

Offerte aanvraag PRORUNNER® Mk1: Betrouwbare en betaalbare productlift.

De PRORUNNER® Mk1 is een solide productlift die dag in dag uit, jaar in jaar uit doet wat het doen moet: producten omhoog 
of omlaag brengen zonder dat u daar omkijken naar heeft. Het is de perfecte oplossing in capaciteiten tot maximaal 500 
producten/uur. Vanwege de extreem kleine footprint is deze lift in vrijwel elke lay-out in te passen. De compacte unit is zeer 
eenvoudig te integreren in uw transportsysteem en naar keuze uit te rusten met rollenbaan of bandtransporteur. Dankzij het 
ontwerp met uiterst betrouwbare componenten vergt de machine nauwelijks onderhoud. Kortom: een eenvoudig te integr-
eren productlift die betaalbaar blijft.

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules • Stretch Wrappers
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