
NATE - marketing, a.s. Chotěboř
BALÍCÍ A MANIPULAČNÍ TECHNIKA + KEG LINKYHOTEBOR

NMD - depaletizační stanice

POUŽITÍ
ź slouží k depaletování přepravek, plechovek, 

lahví a KEG sudů

HLAVNÍ ČÁSTI STROJŮ

centrážní rám

shrnovací rám

rozřazovací stůl

dopravník lahví

sloup s výtahem

vodorovné rameno

ź

ź

ź

ź

ź
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Stroje řady NMD  jsou poloautomatické, anebo 
plně automatické a jsou vyráběny ve 
standardním ocelovém provedení s povrchovou 
úpravou KOMAXIT v kombinaci s plasty              
a nerezovými díly.  

Do systému depaletizace jsou integrovány 
spolehlivé jedno nebo dvouosé moduly vlastní 
výroby.  

NMD 1000 P
Al Ain AAMW Company, SAE

DRUHY DEPALETIZACE

depaletizace nových lahví

ź poloautomat

ź automat

depaletizace přepravek

ź automat

depaletizace KEG sudů

ź automat

ź

ź

ź



NATE - marketing, a.s. Chotěboř
BALÍCÍ A MANIPULAČNÍ TECHNIKA + KEG LINKYHOTEBOR

NMD - depaletizační stanice

VÝKONOVÝ ROZSAH - DEPALETIZACE NOVÝCH LAHVÍ

Typ Výkon Provedení stroje

NMD 1000 P 10 000

lahví / plechovek
 za hodinu

poloautomat

NMD 1000 12 000

automatNMD 1500 20 000

NMD 2000 30 000

VYBRANÉ REFERENCE

Al Ain AAMW Company, SAE

Perła – Browary Lubelskie S.A., Polsko

Gambrinus Iževsk, Rusko

Pivovar Protivín, a.s., ČR
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NMD 1000 P

NMD 1000

NMD 1000

NMD 2000

POPIS FUNKCE DEPALETIZACE NOVÝCH LAHVÍ
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obsluha naveze paletu s lahvemi na válečkový dopravník, anebo 
přímo pod centrální rám depaletizace

obsluha odstraní fixační folii a na ovládacím panelu nastartuje 
cyklus depaletování

shrnovací rám automaticky najede nad paletu do úrovně poslední 
vrstvy

centrážní rám sevře vrstvu lahví a přesune ji na mezidesku

centrážní rám se uvolní, mezideska odjede od palety a najede na 
úroveň rozřazovacího stolu

shrnovací rám přesune vrstvu lahví včetně proložky z mezidesky na 
rozřazovací stůl

obsluha ručně odstraní kartonovou proložku z vrstvy lahví 
(poloautomat)

manipulátor proložek odstraní kartonovou proložku z vrstvy lahví 
(automat)

po depaletování všech vrstev lahví obsluha odstraní prázdnou paletu 
(poloautomat)

prázdná paleta automaticky vyjíždí na válečkový dopravník, odkud 
ji obsluha odstraní (automat)

NMD 1000 -  Gambrinus Iževsk, Rusko

NMD 1000
Perła – Browary Lubelskie S.A., Polsko

NMD 2000 -  Pivovar Protivín, a.s., ČR
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