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 Inovativní řešení, na které
se dá spolehnout

1/ Systém zatláčení hřebíků

2/ Přenastavitelná kladiva

3/ Box na volně sypané hřebíky (OPCE)

Sbíjecí automat používá pro spolehlivé zatláčení volně sypaných hřebíků 
dva aktuátory, které mají tichý chod, vysokou přesnost polohování a jsou 
provozně spolehlivé. Aktuátory se roztáčí pouze při posuvu zatláčecího 
mostu, tzn. neběží stále a energetická úspora je tím pádem značná, 
oproti hydraulice až 90 %. Jsou energeticky výrazně úspornější a také 
ekologičtější.

Standardní výbavou stroje jsou sbíjecí kladiva pro volně sypané hřebíky. 
Lze je jednoduše přenastavit na požadovaný unikátní sbíjecí vzor pro 
vyráběnou paletu. V horní části je rychloupínací spojka pro možnost 
rychlého rozpojení naváděcích hadic pro okamžitou výměnu hřebíků 
z boxu za nový typ. 

Standardně je stroj vybaven 3 zásobníky na volně sypané hřebíky s 10 
vývody, tzn. že na stroji mohou být použity hřebíky třech různých typů 
a délek. Stroj pracuje se všemi dostupnými volně sypanými hřebíky 
(l = 27-90 mm) včetně hřebíku EPAL. V případě, že je potřeba pro výrobu 
palet až čtyř různých typů a délek hřebíků, je možné stroj doplnit o 4. 
zásobník. Požadavek na více kladiv se stejnou délkou hřebíků je také možno 
vyřešit výměnou zásobníku s 10 vývody za zásobník s 12 vývody (Opce).
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4/ Šablony na palety 

5/ Hlídač průletů hřebíků (Opce)  

Na předním stole jsou umístěny dvě šablony – na nohy v levé části stolu 
a na dokončení palety v pravé části stolu. Šablony mohou být univerzální 
nebo fixní (pouze pro jeden typ palet – např. palety EUR). 

Prostřednictvím univerzálně přestavitelné šablony umožňuje SMPA zhotovit 
různé typy a rozměry palet např. (čtyřcestné, dvoucestné).

Pro 100 % kontrolu dávkování hřebíků ke sbíjecím kladivům mohou být 
naváděcí hadice opatřeny indukčními senzory průletů hřebíků.

Tato opce informuje obsluhu stroje o chybějícím hřebíku v paletě. Pokud 
tento stav nastane, je signalizován obsluze prostřednictvím světelné a 
akustické signalizace. 

Systém takto zajišťuje výstupní kontrolu kvality sbité palety. 
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Užitečné informace

 Ve všech směrech přizpůsobená 
vašim požadavkům
Modulární řešení nabízí dokonalé přizpůsobením vašim potřebám, aby vám poskytla budoucí 

flexibilitu pro vaši expanzi. Sbíjecí automat SMPA 500.2 ED je správnou 

volbou všude tam, kde vyrábíte palety ve velkém 

množství. Můžete vyrábět daleko větší počet 

palet s vyšší produktivitou než ručním 

sbíjením, a to efektivněji bez 

námahy a hlavně BEZPEČNĚ!

Díky efektivnímu řešení konstrukce jednotlivých 
obráběcích sekcí v celé lince je linka často přirovnána 
ke stavebnici LEGO. Sbíjecí automat SMPA 500.2 
ED, tak může být doplněn o automatickou linku 
opracování SMOP (vypalování znaků, ořez rohů, 
frézování náběhů hran) a SMPS (stohování palet). 
Tímto způsobem zvyšujete produktivitu a snižujete 
náklady na obsluhu. 

Přirozený vývoj nám ukázal cestu, jak 
uspořit lidský potenciál, navýšit výrobní 
kapacitu a zajistit bezpečnost. S ohledem 
na dispozici vaší výrobní haly je možné 
výrobní linku uspořádat do různých 
zástavbových tvarů (přímá linka nebo ve 
tvaru L ,U).

Vyšší produktivita
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Máte již naši technologii a potřebujete současně 
navýšit výrobní kapacitu palet? Díky LEGO 
modulárnímu řešení máte nezbytnou svobodu 
pro maximalizaci kapacity své výroby, a to 
navýšit až na 1 000 ks palet za pracovní směnu.

Rychlost a dynamiku elektro-mechanických aktuátorů 
je možné nastavit na dotykovém display ovládacího 
softwaru stroje. Obsluha zadává potřebné příkazy 
pomocí dotykové obrazovky. Ovládací program 
v domácím jazyce napomáhá obsluze, jak správně 
postupovat při jednotlivých úkonech. Řídicí systém 
stroje umožňuje v základní výbavě uložit až 40 
programů pro sbíjení palet.

Maximální flexibilita

Pracujte efektivně

 Vstupte do světa
automatizace výroby palet

Díky jedinečnému řešení konstrukce stroje je možné mít 
prodloužený vstupní stůl pro zakládání materiálu pro 

palety v délce až 3 m.

SMPA 500.2 ED
jednoduše bezkonkurenční
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 Sbíjecí automat umožňuje 
širokou škálu operací
Většina současných výrobců palet nevyrábí pouze jeden typ palety, ale jejich škála výrobků je daleko 

širší. Poptávka na trhu se neustále mění a nutí výrobce pružně reagovat. Navíc možnost pozdější úpravy 

šablony podle typu nové palety, a tím automatizování celého výrobního procesu, staví tuto technologii 

do ekonomicky zajímavé roviny. Pokud vyrábíte velké množství palet, potřebujete být při realizaci svých 

zakázek flexibilní a disponovat při výrobě vysokou produkcí a bezpečným provozem, pak tento sbíjecí 

automat bude pro Vás představovat efektivního pomocníka s rychlou ekonomickou návratností.

Univerzální sbíjecí automat nachází své uplatnění 
všude tam, kde je potřeba kvalitně, rychle, 
bezpečně a flexibilně sbíjet 
palety s důrazem na vysokou 
produktivitu práce a dosažení 
vysoké přesnosti schématu 
hřebíkových spojů. 
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Patentovaná technologie je na sbíjecím automatu na první pohled dobře 

vidět. Díky dvěma speciálně vyvinutým lineárním aktuátorům je sbíjecí 

automat pro výrobu palet efektivnější s nejnižším příkonem ve své třídě 

a to jen (1,2 kW/h). Princip aktuátoru vychází z převodu rotačního pohybu 

na lineární. Lineární pohyb zajišťuje píst ve spojení s kuličkovým šroubem.

Výhody tohoto patentovaného řešení jsou evidentní. Nemusíte si dělat 

starosti s uniklým olejem a následnou ekologickou likvidací. U hydraulického 

systému je nutná častá kontrola tlaků, těsnosti a teploty oleje, přičemž je 

každý rok nutná výměna hydraulického oleje. Hydraulický systém je hlučný, 

neekologický a energeticky náročný, protože při spuštění stále běží motory 

hydraulického agregátu, které mají výkon až 9 kW. Odpadá tak náročná 

údržba a častá výměna olejové náplně.  

ELECTRO DRIVE pro sbíjecí automat SMPA - PATENTOVANÉ 

ŘEŠENÍ oproti konvenčnímu hydraulickému systému.

Benefity

Až 90% energetická úspora

 Nová patentovaná technologie mění 
zažité způsoby výroby palet

PATENTOVÁNO
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 Technické údaje
sbíjecí automat SMPA 500.2 ED

V tabulce jsou uvedeny hlavní technické vlastnosti.
Podrobnější informace vám rád zodpoví odborník STÖRI MANTEL. 

STANDARD

Délka stroje 4 500–8 500 mm

Šířka stroje 2 150 mm

Šířka stroje včetně obslužného schodiště 2 950 mm

Výška stroje 3 100 mm

Hmotnost stroje  2 980-4 000 kg

Rychlost posuvu palety do sbíjecího cyklu  0,6 m/s

Stupeň krytí IP IP 54 / IP 20

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Provozní napětí ~3x400 V / 50 Hz

Jištění 3x32 A pomalá 

Instalační připojení při délce do 10 m 5 x 6 mm2

PNEUMATICKÉ PŘIPOJENÍ

Tlak přívodu stlačeného vzduchu min. 0,6 Mpa

Kapacitní spotřeba vzduchu min. 10 l/min.

POUŽITÍ  HŘEBÍKŮ

Pouze kvalitní hřebíky určené pro strojní sbíjení l min. 27 mm, l max. 90 mm

Používat hřebíky   nezmagnetizované

HLUČNOST

Při chodu naprázdno L
pA0MO

50 dB

Při obrábění L
pAMO

78,9 dB
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 STÖRI MANTEL
...když vám stroje rozumí 

Cílem firmy v současné době není pouze vyvinout jeden konkrétní stroj s jedinečnými technickými 

vlasTnostmi, ale systém unifikovaného a modulárního řešení technologie výroby palet pro zákazníka.

Být stále v kontaktu se zákazníkem i po prodeji stroje. Péče o naše zákazníky zahrnuje nejen montáž 

strojů vzdálenou a online správu ale i správné zaškolení obsluhy. Pro vás to znamená rychlou pomoc 

v místním jazyce na telefonu nebo na místě servisním technikem. 

Naším mottem je vyrábět dřevoobráběcí stroje, které jsou ve všech směrech inovativní dle vašeho přání. 

Tato vize, stejně jako naše odhodlání zlepšovat výrobní technologie v každém směru, je základem pro 

náš vývoj produktů, partnerství i firemní kulturu.

/ dlouholetou 25letou tradici v oblasti výroby dřevozpracující techniky a strojírenské výroby

/ kvalitně odvedenou práci na každém stroji s respektem k tradici i inovaci

/ záruku kvalitních služeb — celý proces od objednávky až po její expedici je zajišťován    
   specialisty s dlouholetou praxí a zkušenostmi

/ kvalitu, která je pro nás prioritou — začínaje informací pro vývojáře po dodávání
   náhradních dílů či použití nejjakostnějších materiálů

Co znamená STÖRI MANTEL pro naše zákazníky?
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Ing. Jaroslav Začal, Ph.D.

tel.: +420 607 104 014
e-mail: j.zacal@stoerimantel.com

Neváhejte nás kontaktovat!

STÖRI MANTEL s.r.o.
U Trati 2620 (Průmyslový areál Tesla)
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Česká republika

 Jsme správná volba,
když potřebujete:

Zefektivnit
produkci

Uspořit
pracovní sílu

Snížit
náklady

https://www.youtube.com/user/stoerimantel/
https://twitter.com/StoriMantel
https://www.linkedin.com/company/stori-mantel/
https://www.facebook.com/stoerimantel/
https://www.instagram.com/stoerimantel_woodmachinery/
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