
A Member of the Constructor Group

PALLEUDTRÆK
Lagerløsninger skræddersyet til dine behov
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PALLEUDTRÆK

Du kan opnå ergonomisk pluk ved at 
montere disse universalenheder på 
bjælker eller direkte på gulvet, dermed 
undgår plukker at bøje sig ned hele 
tiden. Ideel til Lean produktion eller miljø 
ved samlebåndsproduktion.  

Optimeret pluk
Takket være palleudtrækket kan du 
håndplukke direkte fra den originale 
palle. 
Ved at åbne sikkerhedskoblingen og 
trække i enhedens håndtag glider 
pallen og dens gods ud af reolen  og 
frem i plukkegangen. Dermed kan du 
håndplukke fra tre sider.
Belastningskapaciteten er op til 1000 
kg, med en udtrækskapacitet på mellem 
55% og 100%, alt efter produkt. 

Mulige valg:
• Gulv- eller bjælkemontering
• Euro eller CHEP paller i begge   
  retninger
• Baser til paller eller løse kartoner
• Skræddersyet design ved       
  forespørgsel
• Standardfarve: Blå RAL 5010, andre 
farver kan leveres på forespørgsel.

 Montering på gulv eller bjælke
 Universalenheder der kan   

 monteres på alle typer bjælker 
 Kan tilpasses paller med   

 specielle dimensioner
 Belastningskapacitet er baseret  

 på jævnt fordelt pallelast
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 Gulvmodel

 Smågods

 Bjælkemodel  Stigebensmodel

 Gulvmodellen står på fødder   
      som er boltet til gulvet. Denne  
    gulvvariant kan spare mellem 10  
    og 15 cm i højden sammenlignet  
     med en løsning hvor den er            
monteret på en bjælke på gulvet. 
Giver sikker pluk fra tunge EURO-
paller. 

 Sikker pluk fra tunge  
 EUR paller

 Maks. pallevægt: 1000 kg
 Udtrækskapacitet: 60-100%

 Bjælkemodellen installeres 
på en bjælke ved at bruge 
klammer. I princippet kan du 
fordoble antal plukkelokationer, 
hvis palleudtrækket monteres i 
gulvniveau samt 1. niveau. Med 
denne konfiguration kan du opnå 
mindst 2 plukkeniveauer, dette 
afhænger af godshøjden.

 Maks. pallevægt:  650 kg
 Udtrækskapacitet: afhængig af  

      model

 Disse udtræksskuffer har en 
belastningskapacitet på 200 kg 
og en udtrækskapacitet på 70 
eller 100%. Ideel til at kombinere 
bufferlagring i pallereol med pluk 
af mindre produkter fra gulvinveau. 
Man kan vælge at udnytte 
taghøjden i rummet.

 Da palleudtrækket er monteret  
 i stigebenet, er der intet behov  
 for bjælker. Dette vil spare         
 plads, så du kan opnå 4+ niveauer,  
 afhængig af godshøjden. 

 Maks. pallevægt: Op til 1000 kg
 Udtrækskapacitet: Op til 100% 

Hvis du har specielle behov eller krav, så kontakt os. Vi kan 
levere mange forskellige konfigurationer.
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Pluk fra palle Pluk fra palleudtræk

"EKSTRA PLADS" med palleudtræk

"EKSTRA PLADS" med palleudtræk

"SPILDPLADS" uden palleudtræk

"SPILDPLADS" uden palleudtræk
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Bedre arbejdsmiljø og øget plukkeffektivitet

Pluk fra palle:

  FARE FOR ULYKKER

  FARE FOR ARBEJDSSKADER

Pluk fra palleudtræk:

 Med palleudtræk opnår du et   
      godt arbejdsmiljø og forebygger     
      ulykker og arbejdsskader

 Godt arbejdsmiljø øger   
 plukkeffektiviteten
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Øget antal pallelokationer med palleudtræk

Øget antal pallelokationer med palleudtræk

Uden palleudtræk:
- Plukkelokationer:  3
- Pallelokationer:   6

Uden palleudtræk:
- Plukkelokationer:  6
- Pallelokationer:   6

Med palleudtræk:
- Plukkelokationer:  3
- Pallelokationer:   9

Med palleudtræk:
- Plukkelokationer:  9
- Pallelokationer:   6
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Spar tid og gåafstand med palleudtræk

Uden palleudtræk:

FORDELE

 ▪ Pluk fra 3 sider
 ▪  Sparer plads
 ▪  Øget plukkehastighed
 ▪  Sparer tid på grund 

af hurtigere og lettere 
pluk

 ▪  Korrekt arbejdsstilling 
giver bedre arbejds-
miljø og reducerer 
rygproblemer/-skader

Spar tid

Spar plads

Spar penge

Med palleudtræk:

~ 9 METER

9 PLUKKELOKATIONER

~ 3 METER

9 PLUKKELOKATIONER
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A Member of the Constructor Group

Constructor Danmark A/S
Rorupvej 1, Rorup
4320 Lejre
Tlf. +45 46 32 80 08
coda@constructor.dk
www.constructor.dk

Referenser
Harald Nyborg Odense 
Constructor Danmark har leveret palleudtræk til plukke-
lageret i 4 nybyggede samt 2 eksisterende lagerhaller hos 
Harald Nyborg.
Det nye lager i Odense rummer ikke mindre end 13 
haller, fordelt på 20 000 m2. Fra centrallageret i Odense 
servicerer Harald Nyborg 27 danske butikker, den danske 
webshop samt 10 butikker i Sverige. Der plukkes hver dag 
i gennemsnit 32 ordrer med hver 750 – 1000 varelinier. 

Ponsse Finland 
Ponsse er en af verdens førende producenter af maskiner 
til skovbrug. Servicecentret hos Ponsse anvender 
palleudtræk i pallereol til opbevaring af reservedeler og 
smådele. 

Med installation af palleudtræk har Ponsse effektiviseret 
plukkeprocessen.

Meneta Advanced Shims Odense
Constructor har designet en speciel udtrækshylde uden 
kanter til håndtering af det tunge værktøj der ikke kan 
løftes med kran.

Værktøjet egner sig ikke til løft med kran, men skal derimod 
skubbes fra reolens hylde over på værktøjsvognen. Derfor 
har Constructor designet en specialhylde uden kanter.

www.constructor.dk

www.constructor.dk

www.constructor.dk


