
 

 

 

Technische specificatie XPA 80 

 

 

De dubbel palletiser verwerkt gelijktijdig 2 verschillende produktstromen van 2 produklijnen.  
 

Produkten Losse bundels 
Omsnoerde /in folie verpakte bundels 

 

De bundel moet van goede kwaliteit zijn.  
Draadgehechte dunne produkten moeten op z’n minst dubbel de hoogte van de draad zijn en 
moeten zuiver op de rug afgeperst zijn. 
De bundels lopen met de smalle zijde naar voren de palletiser binnen. 
Produktbreedte 140 - 300 mm 

 

Produktlengte 200 - 430mm,  

Bundelhoogte 50 - 300 mm 

Bundelgewicht max. 18 kg 

Palletafmeting 800 x 1200 mm De pallets moeten van goede kwaliteit zijn. 
Er kan gelijktijdig slechts 1 palletafmeting op 
beide lijnen ingezet worden.  

Pallethoogte max. 1600 mm inclusief pallet 

Hoogte lege pallet min. 130 mm – max. 150 mm 

Gewicht volle pallet max. 1500 kg 

Gewicht per laag max. 280 kg 

Bundelverzet max.  80 mm Verzet is mogelijk met omsnoerde of in folie 
verpakte bundels, echter met losse bundels 
alleen tot een bepaalde limiet. 

tussenlegvel  Onbewerkt ruw papier, luchtdicht 200 g/m2 
70 cm x 100 cm 

Snelheid complete systeem max. 50 takt/min. voor DIN A5 produkten (29 bundels/laag) 
32 takt/min. voor DIN A4 produkten (13 bundels/laag) 
14 takt/min.voor DIN A3 produkten (6 bundels/laag) 

 max. 45 takt/min. voor losse bundels, afhankelijk van het 
aantal bundels per laag en snelheid van de 
produktielijn.  
 

Aantal pallets max. 30 pallets/uur 

Inloophoogte palletiser  870 mm 

Uitloophoogte palletiser   ca. 320 mm 

  



Machineconstructie  Modulaire aluminium profiel bouwwijze 

Aandrijving  19 asyncron- and Servo motoren 

totaal 8,5 kW 1/3 fase (met nulleider± 5%) 
Voltage  400 V / NPE, 50 Hz 

Zekering  3 x 20 A, traag 

Luchtdruk 
Luchtverbruik 

min. 
max. 

6 bar 
0,35 Nm3/min, ongeoliede droge lucht 

Besturing  Centraal bedienpaneel voor automatische en 
handmatige bediening incl. nood-stop 

Palletiseerprogramma  Computer PalAdmin Pro met toetsenbord en monitor 
voor eenvoudig te bedienen programmering incl.  

 laagbeeldgenerator 
 produktiecontrole 
 standaard ERP/MIS interfaces 

   

 

 

 


