
AS SEEN ON

Unikátní vlastnosti, které šetří náklady: 
• Bezdrátový provoz (žádný externí zdroj).
• Uložení 40 palet.
• 6000 cyklů bez výměny baterie 
(12V/18A).
• Vhodný pro manuální a elektrické palet-
ové vozíky.
• Vyložení palety během 10 sekund.
• Ve standardu tříletá záruční doba.
• Palety lze naložit / vyložit, aniž by řidič 
opustil vysokozdvižný vozík.

Zásadní výhody systému DStacker EU40:
• Nulové poškození palet.
• Uspořádaný prostor ve skladu.
• Vyšší výkonnost.
• Systém: dokonalý přehled o skladu.
• Stabilní úložný prostor na palety.
• Bezpečné stohování se snadným 
přístupem.

DStacker je revoluční systém pro mechanickou manipulaci s paletami, který funguje 
bez elektrického, pneumatického, či hydraulického pohonu.

„Pokud jde o provoz skladu, určitě lze nalézt zařízení a nástroje, která nemáme, a nástroje pro paletovou manipul-
aci, kterými disponujeme, mají jistá omezení. Nicméně jednotky DStacker jsou to nejlepší, co za 15 let mé praxe 
prošlo budovami PepsiCO, a sotva si dokážu představit, že by je něco v blízké budoucnosti dokázalo překonat,“  
říká Dave Matthews, koordinátor dodavatelského řetězce PepsiCo.
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Standardní výbava

 - Bezpečnostní zábrana
 - Vodiče zábrany
 - Adaptér pro dobíjení baterie
 - Počítadlo cyklů na zadní straně

Model Nosnost D
(mm)

V
(mm)

Š
(mm)

Zdroj Hmotnost
(kg)

Čas vykládky

DStacker EU40 40 palet 2464 5702 1562 12V/18A baterie 2000 10 sekund

Model Nosnost D
(Inch)

V
(Inch)

Š
(Inch)

Zdroj Hmotnost
(Lbs)

Čas vykládky

DStacker EU40 40 palet 97 224½ 61½ 12V/18A baterie 4400 10 sekund

Parametry v palcích

Metrické parametry

/ Pohled z boku

/ Pohled shora
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