
SMPS stohovač palet

linka na opracování palet 

SMOP 



Linka na opracování palet SMOP a stohovač palet SMPS jsou dvě plně 
automatické zařízení, které slouží k opracování palet a jejich stohování. 

Oba stroje můžou pracovat samostatně, nebo můžou být zařazeny do 
výrobní linie za sbíjecí automat SMPA 500.2 ED.

SMOP slouží k vypalování znaků  ořezu rohů a frézování palet o 
rozměrech v šířkách od 700 mm do 1200 mm a délkách od 600 mm do 
1500 mm. Kapacita linky je 500 palet za směnu

Sestava linky na opracování palet SMOP

1. Vstupní pásový dopravník
• ocelová konstrukce 
• hnaný systém s manuálním zakládáním palety nebo plně 

automatickým režimem vstupu palety ze sbíjecího stroje.

2. Vypalovací zařízení pro značení palet

• pneumatický přítlak palety v konstrukci
• pneumatický posun vypalovacích znaků
• elektrické odporové vyhřívání šablon
• příkon vypalovací šablony 1,25 kW – celkem 7,5kW
• regulovatelný časový spínač doby vypalování 
• otvor pro odvod spalin průměru 100 mm

3. Zařízení pro zařezání rohů palet

• 4 ks kotoučových pil
• samostatné posuvné motorové jednotky
• odsávací hrdlo 4 x 100 mm
• příkon jednotky 2,2 kW – celkem 8,8 kW

4. Průběžný frézovací agregát

• automatický posuv palety
• samostatné výklopné motorové jednotky s kopírovacím

frézovacím zařízením
• horní přítlačná kola
• jištění proti zpětnému vrhu
• příkon jednotky 1,1 kW – celkem 6,6 kW

5. Výstupní válečkový dopravník

Sestava stohovače palet SMPS

Stohovací zařízení SMPS umožňuje prosté stohování palety nebo 
stohování zámkováním o rozměrech v šířkách od 700 mm do 
1200 mm a délkách od 600 mm do 1500 mm. 

1. Vstupní dopravník otáčení o 90°
2. Převraceč o 180° (pro zámkování palet)
3. Stohovač palet
4. Výstupní dopravník s volitelnou délkou od 3 do 5 m

Stroje splňují přísné požadavky na bezpečnost práce, vyplývající 
z příslušných nařízení a směrnic ES.

Linka na opracování palet SMOP  
Stohovač palet SMPS

více informací o SMOP a SMPS na www.stoerimantel.com
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