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TEO Palleskifter 1200 KM

Brukes for eksempel i næringsmiddelindustrien når gods som kommer inn på trepaller skal 
over på plastpaller. Også anvendelig når gods fra et varelager skal over fra standard euro-
paller (fra automatisk pallereolsystem) til engangspaller i forbindelse ved utsendelse til 
kunder.

Fordeler med Teo Palleskifter 1200 KM:

1. Pallene godset kommer inn på kan være utenom standard mål.
2. Godset kan stikke utenom pallen både i side og lengderetning,
3. Godset trenger ikke dekke hele pallen.
4. Er spesielt skånsom da den ikke trykker mot godset ved skifting av palle.
5. Kan brukes enten som halvautomatisk eller helautomatisk med pallemagasin



TEO Pallevender 1200 ATH

TEO pallevender er konstruert for å skifte paller fra standard Euro palle til plastpalle eller andre 
typer 80 x 120 cm paller. Pallevenderen er også beregnet for å snu paller med gods opp-ned 
(på hodet). Eksempel på det er ost som skal vendes i forbindelse med lagring. Et annet eksempel 
er når en sekk i bunn på pallen er skadet, og en vil skifte den ut. Minste høyde som kan vendes er 
30 cm, og største høyde er etter kundens behov.

Pallene kan settes inn og tas ut av pallevenderen med gaffeltruck, støttebenstruck eller 
jekketralle. Ved oppstart må det stå en tom palle øverst. Vendinga aktiveres ved å trykke på 
en bryter og operasjonen går deretter automatisk, da godset som blir snudd legges over 
på den tomme pallen, mens pallen som frigjøres blir ledig for neste vending.

Pallevenderen er skjermet under operasjonen ved hjelp av gitter og lysbom.

Kan også leveres i manuell versjon: Teo Pallevender 1200M.



TEO teknikk

TEO Teknikk har i mange år laget hydrauliske vekter – kranvekter, truckvekter, silovekter 
og vekter til andre formål. Nærmere 17.000  vekter av ulike typer til  landbruk og industri er 
levert siden starten i 1985.

TEO Teknikk har siden 1985 også produsert  mer enn 2000 tippegafl er som blir brukt spe-
sielt til håndtering av potet-, grønnsak- og fi skekasser.

Et nytt produktområde er pallevendere/skiftere for næringsmiddelindustrien.

TEO Teknikk er representert i mer enn 20 land.

Teo Teknikk as

Håvegen 196

NO-4365 NÆRBØ

NORWAY

Tel: +47 51 79 84 00

Fax: +47 51 79 84 01

www.teo.no – teo@teo.no 

Referanser:

Halliburton

Tine Meierier

Gilde Fellesslakteri

Borealis

Prior

Jærkylling 
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