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Většina současných výrobců palet nevyrábí pouze jeden typ palety, ale škála jejich výroby 

je daleko širší. Jak tedy vybrat to nejlepší pro vaši výrobu? Poptávka trhu se neustále mění 

a nutí výrobce paletových strojů pružně reagovat. 

Je třeba si proto dopředu stanovit kritéria:

V této době je často diskutovaným aspektem nutnost používání páskovaných hřebíků, které 

jsou samozřejmě dražší než hřebíky volně sypané,   přibližně o 30 %. 

Je nutné si ovšem uvědomit, že pro velmi efektivní technologie současného sbíjení palet je 

používání volně sypaných hřebíků  nejúspornější řešením.

Důkazem toho faktu je i rostoucí poptávka po těchto strojích, která ukazuje, že 

automatizace při výrobě palet je cesta správným směrem.

možnost pozdějšího nastavení 
stroje podle typu nové palety1

2 doplnění o další zařízení 
(vypalování, ořez, frézování, stohovač)

3 navýšení automatizace 
celého výrobního procesu 

4 ekonomicky zajímavá rovina 
s pohledem do budoucna 

To nejlepší
pro vaši výrobu
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Všechny výše zmíněné aspekty splňuje i naše oblíbená „sbíječka“ 

SMPA 500.2 ED. Nemyslete si, že tato linka je vhodná pouze pro 

skutečně velké provozy, které vyrábějí 20.000 palet měsíčně 

a více.

Díky tomu, že stroj využívá volně sypané hřebíky si nachází 

své místo zejména u menších a středně velkých výrobců 

produkujících palety různých velikostí a typů. Samotný 

sbíjecí automat SMPA je vhodný jak pro palety typu 

EUR, tak pro jednocestné, tzv. ztrátové palety či 

dvoucestné, čtyřcestné palety. Pro tento stroj hovoří 

hned několik důvodů, resp. výhod. 

SMPA 500.2 ED

Univerzálnost stroje a možnost rychle změnit 
šablonu na jiný typ palety. 

Flexibilní řešení.

Obsluha dvěma pracovníky uspoří
pracovní sílu a zvyšuje kapacitu výroby.

Možnost obsluhy i jedním
zručným pracovníkem.
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První řadu sbíjecích automatů s označením SMPA 500 jsme začali vyrábět již od roku 2005 a 

jednalo se v té době o sbíjecí automat s hydraulickým agregátem. Nikdo se tehdy nepozastavil na 

energetické náročnosti, či výměně olejové náplně filtrů, které jsou důležité k provozu stroje. Protože 

ale hydraulický agregát používá i veškerá dostupná světová konkurence, bylo potřeba se nějak 

odlišit a být o technologický krok napřed před konkurencí. Před 15 lety přišel jednoduchý nápad, 

který se díky našemu vývoji realizoval a sen se stal skutečností.

Hydraulický agregát byl překonán naší patentovanou technologií sbíjecího automatu na 

palety SMPA 500.2 Electric Drive, který využívá unikátní myšlenku lineárních aktuátorů

jako elektromechanického systému pohonu.

Vždy se snažíme
být o krok napřed

ELECTRIC DRIVE
Nový systém pohonu přináší nejen bezproblémový provoz, ale také  výraznou energetickou úsporu   ,  

čímž se přímo dotýká možnosti   navýšení zisku na paletě.  K výhodám tohoto stroje z naší produkce 

patří nejen   nízká spotřeba 1,2 kWh   (proti 10,2 kWh u hydraulického systému), ale při tomto systému 

pohonu odpadají další servisní náklady, jako je údržba hydrauliky, tj. výměna oleje, filtrů, úniky oleje atd.

Sbíjecí automat splňuje také ekologické požadavky (odpadá likvidace oleje), je bezpečný a v plném 

rozsahu splňuje evropské normy. Nezanedbatelnou výhodou je i jeho nízká hlučnost.

Těžko na trhu najdete úspornější řešení pro automatizaci výroby palet. 

Se sbíjecími automaty SMPA vyrobíte certifikované palety 
typu EUR/EPAL + (CP1, ...) a samozřejmě i další palety dle přání zákazníka  - 

zeptejte se svého obchodního poradce.
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http://www.stoerimantel.cz


Investujte do budoucnosti, 
nenechte růst cen energií 

zastavit vaši výrobu!

Benefity

Šetříme vaši peněženku 

i pracovní sílu. Sbíjecí 

automat SMPA 500. 2 ED 

(Electric Drive) průměrně 

vyrobí 500 ks palet za 

pracovní směnu (8 hodin).

Naši sbíječku lze doplnit 

dalšími navazujícími stroji a vytvořit celou paletovou linku. Linky jsou řešeny jako modulární 

stavebnice, které je možné případně rozšiřovat nebo doplňovat různými dalšími sekcemi opracování 

palet dle přání zákazníka. 

ELECTRIC DRIVE pro sbíjecí automat SMPA - PATENTOVANÉ ŘEŠENÍ 

oproti konvenčnímu hydraulickému systému.

Až 90% energetická úspora
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SMPA 500.2 ED

SMPA 500.2 ED

SBÍJECÍ AUTOMAT

2-OPERAČNÍ SBÍJECÍ AUTOMAT

Standardní sbíjecí automat na výrobu běžných 
typů palet EURO/EPAL palet. Dvoucestných 
i čtyřcestných palet.

Výhodou této koncepce je její variabilita. Ta umožňuje 
sbíjení jak běžných typů palet EURO/EPAL, tak i dvou 
operačních palet: uzavřených, dvoucestných, 
čtyřcestných a jiných speciálních typů, které na 
klasických sbíjecích automatech 
nelze vyrábět.

Díky komplexnímu vybavení je stroj 
základním stavebním kamenem pro 

každého paletáře. 

Každý, kdo se zabývá výrobou 

palet, přijde časem na to, že se bez 
automatizace výroby neobejde!
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STÖRI MANTEL s.r.o.
U Trati 2620 (Průmyslový areál Tesla)
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Česká republika

Zefektivnit
produkci

Uspořit
pracovní sílu

Snížit
náklady

 Jsme správná volba,
když potřebujete:

Ing. Jaroslav Začal, Ph.D.

tel.: +420 607 104 014
e-mail: j.zacal@stoerimantel.com

Neváhejte nás kontaktovat!

https://www.instagram.com/stoerimantel_woodmachinery/
https://www.facebook.com/stoerimantel/
https://www.linkedin.com/company/stori-mantel/
https://twitter.com/StoriMantel
https://www.youtube.com/user/stoerimantel/
http://www.stoerimantel.cz
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