
Onze modulaire oplossingen
 passen in ieder bedrijf

Palletiseren

Met de palletisermodules van Taks Handling Systems kiest u voor 

efficiency en topkwaliteit. Wij zijn gespecialiseerd in intern transport en 

palletiseren van dozen en kratten van elk formaat. Oplossingen die in 

eigen beheer worden ontwikkeld én gebouwd. Door gebruik te maken 

van SEW motoren, Omron PLC’s en andere hoogwaardige componenten 

kan vanuit 3 basismodules de beste optie worden gecreëerd mét een 

gegarandeerd lange levensduur en lage downtime.

Met onze 3 modulaire palletisers staan uw producten 
klaar voor transport in een handomdraai

Klem-palletiser
MPS
Speciaal ontwikkeld voor verpakkingslijnen waarbij geen hoge capaciteit noodzakelijk is. 

De dozen of kisten worden opgepakt door pneumatische klemmen. Uitbreidbaar met 

een 90 graden draaiplateau of keerneus waardoor diverse stapelpatronen kunnen 

worden gevormd. Ideaal voor kleinpaklijnen en pakstations.

Plaat-palletisers
MPL (compact) 
Type MPL is een compact gebouwde palletiser en breed inzetbaar voor zowel dozen als 

kratten. Er kan tot twee lagen hoog worden ingevoerd tot een hoogte van 2500 mm via 

een zij- of achter invoer. Heeft diverse opties zoals het automatisch leggen van een 

tussenvel op iedere gewenste laag.

MPE (highspeed)
Speciaal ontwikkeld om een hoge capaciteit te bereiken. Voorstapelaar maakt het 

mogelijk drie of vier hoog in te voeren en een hoogte van 5000 mm ineens te stapelen.

Is geschikt voor hogere gewichten per laag. De diverse instellingen zoals fust- en 

palletsoort en stapelpatroon kunnen eenvoudig worden gewijzigd. 

Uw totaaloplossing
De modulaire palletisers zijn 
met opties en maatwerk aan te 
passen aan specifieke omstan-
digheden of gebruikerswensen. 
Met een breed gamma aan
opties zoals palletmagazijnen, 
pallet traverse banen, pallet 
transportbanen, hoeklatten-
machines en wikkelmachines 
kunnen we een  totaaloplossing 
bieden voor het palletiseren en 
verwerken van al uw producten.

Voorbeeldopstelling 
klem-palletiser MPS

Voorbeeldopstelling 
plaat-palletiser MPE
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