
  Automatická linka
se systémem kontinuálního

cyklu výroby palet

http://www.stoerimantel.cz


2

3

4

5

6

7
8

Řešení s patentovaným
systémem Electric Drive

Technologie SMPT - stroje na výrobu palet
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1 Vakuový manipulátor

2 Zkracovací pily

3 Řadící dopravník s nakladačem kostek

4 Zásobník ke vkládání příčných a horních desek

5 Sbíjecí automat SMPA-1

6 Obraceč palet o 180°

7 Zásobník ke vkládání spodních desek

8 Sbíjecí automat SMPA-2

http://www.stoerimantel.cz
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Zařízení na vypalování znaků

Obraceč o 180°

Zařízení na ořez rohů

Stohovač palet

Zařízení na frézování spodních náběhů palety

Výstupní řetězový dopravník

Otačeč o 90°
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Technologie SMPT - stroje na výrobu palet
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 Technické parametry

2-cestné 2-cestné

RYCHLOSTOPERÁTOŘI ROZMĚRY
min. 2 operátoři
max. 4 operátoři

max. 5 palet/minuta min. 600 mm x 600 mm
max. 1 500 mm x 1 500 mm

PALETY

4-cestné 4-cestné 4-cestné

 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 zásah servisního technika na místě.

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 více než 27letou 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?

http://www.stoerimantel.cz
http://www.stoerimantel.cz


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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