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Optimal  
palletering
De flesta tillverkare med höga produktflöden hanterar i regel sina  
produkter på pall, i lager och distribution. Det gör palletering till  
en kritisk fråga.

Utrustningen ska vara lätt att sätta upp och enkel att anpassa när 
förutsättningarna ändras. I övrigt ska den helst bara märkas genom 
att fungera, år ut och år in och med ett minimum av service, underhåll 
och reparationer.

Detta är lika sant i dag som för 25 år sedan, när vi bestämde oss för 
att en gång för alla skapa den perfekta pallastaren. Redan från början 
satsade vi på den internationella marknaden och i synnerhet på livs-
medelsindustrin, eftersom det är där som utmaningarna är som störst.

I dag är InterSystems kompakta, moduluppbyggda pallastare en själv-
klar del av yteffektiva, användarvänliga och driftsäkra palleterings- 
system i hela världen. Hittills har vi levererat fler än 500 enheter till 
kunder på tre kontinenter. Alla har de det gemensamt att de ser  
InterSystem som en trygg partner, som erbjuder projektering från för-
packningsmaskin till lager, effektiv tillverkning med korta ledtider, snabb 
installation och drifttagning, samt utbildning av kundens personal.

Systemen byggs upp och integreras med våra egna transportlösningar 
och styrsystem, vilket ger kunden en samlad kontaktyta för framtida  
förändringar och service.
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Evighetsmaskinen
EVIGHET: OÄNDLIGT LÅNG TID (OFTA BILDLIGT); NÅGOT SOM VARAR FÖR EVIGT.

25 år på den internationella arenan har gett oss tusentals idéer och 
impulser till utveckling och förbättringar från verksamheter i många olika 
länder. Det är erfarenheter som ständigt dyker upp i våra produkter 
och system och som bidrar till ökad affärsnytta hos både gamla och 
nya kunder. 
 
Den allra första leveransen av pallastare gick till den norska choklad- 
tillverkaren Freia 1989, och sedan följde i rask takt flera kunder i  
Tyskland. Pallastaren utgår fortfarande från samma modulmått och 
samma grundfunktioner som vid premiären. 
 
Det här konceptet gör det lätt att utveckla, förbättra och uppgradera 
systemet efter hand. Modulerna gör det också enkelt att kombinera 
nya maskiner med gamla och till exempel ha gemensam tompalls- och 
fullpallshantering – en populär konfiguration som ger linjeoberoende 
palletering. 
 
Många av de allra första pallastarna är fortfarande i full drift, och  
maskin nummer 500 levererades 2014 till mejerikoncernen Lactogal  
i Portugal.

5 VÄGAR TILL EVIGT LIV FÖR DIN PALLASTARE

• Lätt att utöka kapaciteten

• Stor förmåga att hantera nya typer av emballage

• Intelligent mjukvara som ständigt utvecklas

• Effektivt operatörsgränssnitt

• Enkel att underhålla och serva
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Universalmaskinen
UNIVERSAL: ALLOMFATTANDE, TOTAL, MED ALLSIDIG ANVÄNDBARHET

Ett modernt palleteringssystem klarar hela flödet, från förpackningslinje till lager.  
Det innebär att pallastaren enkelt kan anpassas och ställas om för både korta och 
långa serier och klara nya förpackningsmaterial, nya förpackningslösningar, nya behov  
och förändrade flöden.

InterSystems pallastare är konstruerad för att klara flera olika typer av förpackningar. 
Lösningen är bland annat att vi inte lyfter produkterna och att konstruktionen tillåter 
stora avvikelser i produkternas mått och form. Pallastaren kan därför palettera radikalt 
olika typer av förpackningar helt utan omställningar eller verktygsbyten – och du kan 
göra produktbyten i en befintlig anläggning  utan några manuella omställningar.
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SINGEL
Fristående maskin som oftast hanterar ett enstaka pro-
duktflöde. Komplett enhet: pallmagasin, produktbuffert, 
lastenhet samt pallplatser för färdig pall. 

INLINE
Flera singelmaskiner integreras med gemensamt bansystem för tompalls-  
och fullpallshantering. Detta möjliggör gemensam utrustning för pallmärkning  
och sträckfilmning till flera produktlinjer. En flexibel lösning som är enkel att  
bygga ut med ytterligare produktlinjer. 

FYRA UPPSTÄLLNINGAR – OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

DRÖM: ÖNSKAN, NÅGOT MAN HOPPAS SKA GÅ I UPPFYLLELSE

Drömmaskinen
Konceptet bakom pallastaren är smart, flexibelt och mångsidigt och klarar de flesta av de palleterings- 
utmaningar som du kommer att möta i en verksamhet med konsumentprodukter. 

Pallastaren utgår från standardiserade modulmått, vilket gör att den är enkel att kombinera till nya koncept 
och lösningar. Även om du börjar med en fristående maskin, har du därför möjlighet att i framtiden förändra 
och komplettera när du behöver gå över till flera linjer med ett inline- eller multikoncept. Flexibilitet och  
yteffektivitet är fortfarande nyckelfaktorer.
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MULTI
Samma tekniklösning som singelmaskinen men med integrerat 
pallväxlingssystem för palletering av två till fyra produktlinjer i 
en gemensam maskin. En kostnadseffektiv lösning om man kan 
acceptera att en maskin täcker flera linjer.

HIGH SPEED
En vidareutveckling av basmaskinen men med kontinuerlig  
vändning av produkterna och dubbla inmatningsbanor som  
möjliggör höga kapaciteter. Fortfarande en yteffektiv lösning. 
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Pengamaskinen
PENGAR: DEG, FLIS (SLANG), BETALNINGSMEDEL SOM ANVÄNDS FÖR ATT ACKUMULERA EKONOMISKT VÄRDE

Tid är pengar, och kortare ledtider är oftast den rakaste vägen till ökad 
lönsamhet. Den modulära uppbyggnaden av InterSystems pallastare 
gör att vi snabbt och enkelt kan ta fram unika lösningar för dina unika 
behov, tack vare standardiserade, beprövade moduler.
 Konstruktionen gör pallastaren yteffektiv och lätt att serva, under-
hålla och reparera. Det är också enkelt att göra eventuella anpass-
ningar för att på nytt optimera anläggningen när omständigheterna 
förändras.
 Tack vare ett egentillverkat transportsystem för lättgods och pall-
hantering kan vi också erbjuda en komplett leverans med gemensamt 
styrsystem, vilket underlättar service och kompletteringar i framtiden. 
  En annan viktig aspekt för lönsamheten är operatörsvänlighet. 
Operatörspanelen erbjuder ett lättanvänt användargränssnitt till det 
avancerade styr- och programmeringssystemet och gör det möjligt att 
snabbt och enkelt anpassa och förändra driften till nya förutsättningar. 
Tack vare en transparent skyddskapsling och öppningsbara dörrar är 
pallastaren enkel att överblicka och serva.

TIO ENKLA SÄTT ATT TJÄNA PENGAR MED INTERSYSTEM

• Låga drifts- och underhållskostnader

• Synlig teknik som underlättar felsökning

• Lätt åtkomst vid eventuell åtgärd, maskinstativ utgör skyddskapsling

• Beprövade komponenter från erkända leverantörer

• Enkel inlärning vid byte av personal

• En leverantör för hela systemet, underlättar vid service/förändringsarbete

• Begränsade krav vid infästning i golv

• Yteffektiv

• Enkel att anpassa till nya förutsättningar

• Modulariserad, enkel att anpassa i trånga layouter
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Trygghetsmaskinen
Oplanerade driftstopp kan kosta stora pengar i form av produktionsbortfall, reparationer  
och i värsta fall skador på människor. Ett serviceavtal minimerar risken för obehagliga 
överraskningar, och skulle olyckan ändå vara framme kan du vara säker på att få snabb 
och korrekt service och på så sätt begränsa effekterna av ett driftstopp.

Våra servicetekniker är de bästa i branschen. Självklart arbetar de uteslutande med att 
serva, installera och bygga om våra egna produkter.

INTERSERVICE BASIC
Löpande service och underhåll
InterService Basic är grunden för alla avtalstjänster och innebär att vi förebygger plötsliga 
driftstopp genom förebyggande underhåll med tonvikt på säkerhet. På plats hos dig 
kontrollerar vi att alla funktioner i anläggningen är tillförlitliga och att risken för olyckor 
och skador är minimal. Du får även förtur vid akut behov av service eller reparationer och 
betalar ett förmånligare pris på reservdelar.

Utifrån vårt Basicavtal kan du göra olika tillval:

INTERSERVICE OPTIMERING
Trimning av nuvarande utrustning.

Optimerar kapaciteten och ökar tillgängligheten i er anläggning genom  
ombyggnad eller programoptimering. 

INTERSERVICE UPPGRADERING
Ombyggnader och ny teknik.

Ökar produktivitet och lönsamhet i er anläggning med hjälp av ny teknik.  

En uppgradering kan anpassa befintlig maskinpark för att klara framtida krav.

INTERSERVICE UTBILDNING
Säkerställer hög kompetensnivå.

Tillsammans med dig går vi igenom behovet av kompetensförstärkning och lägger därefter  
upp utbildning för operatörspersonal, underhållsavdelning, elektriker och programmerare.

TRYGGHET: INRE LUGN, KOMFORT, VÄLMÅENDE, SÄKERHET. BRA FÖR NATTSÖMNEN
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Tidsmaskinen

LACTOGAL, PORTUGAL, 2010-2014
Vår första High Speed pallastare.  2014 var det 
dags för maskin nummer 500. Inte dåligt för ett 
teknikföretag från Ängelholm, Sweden.

DISCOVERY, BIRMINGHAM, 2010
Nybakade fajitas från Santa Marias eget bageri. Mums  
på löpande band med tre av våra pallastare i centrum.

FREJA A/S, NORGE, 1989
Det allra första exemplaret av Das Maskin.
Lång och trogen tjänst i flera layouter.

TIDSMASKIN: ANVÄNDS FÖR SNABB FÖRFLYTTNING TILL FRAMTIDEN, VANLIGT FÖREKOMMANDE FARKOST INOM SCIENCE-FICTION

SPANGLER CANDY, OHIO, 2012
Fyra multilastare i en avancerad funktion.
Lollipops och candy canes i långa banor.

Sedan starten 1989 har vi levererat och 
installerat fler än 500 pallastare. Vi har löst 
kundspecifika problem inom många olika 
branscher på tre kontinenter. Många av 
våra kunder är återkommande och vi har 
följt dem internationellt i takt med deras 
framgångar. Alltid med samma motto;  
Optimal palletering.
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ARLA FOODS, LINKÖPING, 2001
Totalt tolv maskiner, ombyggda och tillbyggda genom 
åren. Uppdrag åt Arla Foods även i Stockholm och 
Sundsvall samt Vojens, Esbjerg och Høgelund i Danmark 
gör dem till en stor och återkommande kund. Vi tackar 
för förtroendet!

COCA-COLA
Ett av världens starkaste varumärken. Palletering av 
Festis och andra juicedrycker på anläggningar i Sverige, 
Polen, Ukraina och Kazakhstan. Always Coca-Cola!

KLUTH, HAMBURG, 2000
Nötter, nötter, nötter i handelsstaden Hamburg.
Fem pallastare garanterar ett smidigt produktflöde  
på väg till det helautomatiska höglagret.

KIVIKS MUSTERI, 1992
Ett äkta familjeföretag mitt i Äppelriket. Här har vi suc-
cessivt byggt på från två till sex pallastare för att hantera 
Årets skörd, Varm & Kall och andra drycker baserade på 
nyskördade svenska äpplen och päron.

MULTON, MOSKVA, 2004
Vår största Inline-installation hittills; 18 linjer med  
gemensamt system för tompall och fullpall direkt till 
lager. Det blir mycket juice om dagen.

JEDDAH, SAUDIARABIEN, 1999-2014
Flertal leveranser med totalt 20 pallastare  
till juicetillverkaren Binzagr Coro.

DELICA, BASEL, 2006
Kaffe, nötter och torkad svamp i  
en högautomatiserad anläggning.  
Fyra pallastare går som en klocka, 
men så är det ju också i Schweiz.

HERBERT OSPELT, LIECHTENSTEIN, 2009
Vi servar inte bara människor med våra lösningar.
I Furstendömet Liechtenstein har vi specialiserat 
oss på hund- och kattmat. InterSystem – djurens 
bästa vän.
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TYP 128K 128L 121K 121L 128L-MULTI 121L-MULTI 128L-HC 121L-HC

Pallformat, mm

1200x800, 
600x800 (2x), 
600x400 (4x)

1200x800,  
600x800 (2x), 
600x400 (4x)

1200x1000,  
1200x800,  

600x800 (2x),  
600x400 (4x)

1200x1000,  
1200x800,  

600x800 (2x),  
600x400 (4x)

1200x800,  
600x800 (2x),  
600x400 (4x)

1200x1000,  
1200x800,  

600x800 (2x),  
600x400 (4x)

1200x800,  
600x800 (2x), 
600x400 (4x)

1200x1000, 
1200x800,  

600x800 (2x), 
600x400 (4x)

Kapacitet, max antal/min 20-25 25-35 20-25 25-35 15-20 15-20 40-60 40-60

Produktlängd, max mm 800 1200 1000 1200 1200 1200 1200 1200

Produktbredd, max mm 600 600 600 600 600 600 600 600

Produkthöjd, max mm 340 340 340 340 340 340 340 340

Pallhöjd, max mm 2200 2200 2200 2200 1800 1800 2200 2200

Maskinens footprint, m2 4,6 4,8 6 6,1 7,9 9 8,6 9

Förbrukning media vid max kapacitet (kraft/luft) ca 1,3 kwh/650 NL/h ca 1,3 kwh/650 NL/h ca 1,3 kwh/650 NL/h ca 1,3 kwh/650 NL/h ca 1,3 kwh/650 NL/h ca 1,3 kwh/650 NL/h ca 3,9 kwh/1200 NL/h ca 3,9 kwh/1200 NL/h

Möjlighet till hög produktinmatning X X X X X X X X

Möjlighet till låg produktinmatning X X X X

Produktvändare

Armvändare (90°-vändning, 15-20 produkter/min) X X X X X X X X

Korsvändare (90°/180°/270°-vändning, 12-15 produkter/min) X X X X X X

Flödesvändare (90°-vändning, 20-30 produkter/min) X X X X X X X X

Optioner

Arkläggare X X X X X X X X

Härdat glas X X X X X X X X

Pallyft X X X X Standard Standard

OP på arm X X X X X X X X

Rostfritt utförande X X X X X X X X

InterCreate (möjlighet att skapa egna pallmönster) X X X X X X

Maskinfakta
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TYP 128K 128L 121K 121L 128L-MULTI 121L-MULTI 128L-HC 121L-HC

Pallformat, mm

1200x800, 
600x800 (2x), 
600x400 (4x)

1200x800,  
600x800 (2x), 
600x400 (4x)

1200x1000,  
1200x800,  

600x800 (2x),  
600x400 (4x)

1200x1000,  
1200x800,  

600x800 (2x),  
600x400 (4x)

1200x800,  
600x800 (2x),  
600x400 (4x)

1200x1000,  
1200x800,  

600x800 (2x),  
600x400 (4x)

1200x800,  
600x800 (2x), 
600x400 (4x)

1200x1000, 
1200x800,  

600x800 (2x), 
600x400 (4x)

Kapacitet, max antal/min 20-25 25-35 20-25 25-35 15-20 15-20 40-60 40-60

Produktlängd, max mm 800 1200 1000 1200 1200 1200 1200 1200

Produktbredd, max mm 600 600 600 600 600 600 600 600

Produkthöjd, max mm 340 340 340 340 340 340 340 340

Pallhöjd, max mm 2200 2200 2200 2200 1800 1800 2200 2200

Maskinens footprint, m2 4,6 4,8 6 6,1 7,9 9 8,6 9

Förbrukning media vid max kapacitet (kraft/luft) ca 1,3 kwh/650 NL/h ca 1,3 kwh/650 NL/h ca 1,3 kwh/650 NL/h ca 1,3 kwh/650 NL/h ca 1,3 kwh/650 NL/h ca 1,3 kwh/650 NL/h ca 3,9 kwh/1200 NL/h ca 3,9 kwh/1200 NL/h

Möjlighet till hög produktinmatning X X X X X X X X

Möjlighet till låg produktinmatning X X X X

Produktvändare

Armvändare (90°-vändning, 15-20 produkter/min) X X X X X X X X

Korsvändare (90°/180°/270°-vändning, 12-15 produkter/min) X X X X X X

Flödesvändare (90°-vändning, 20-30 produkter/min) X X X X X X X X

Optioner

Arkläggare X X X X X X X X

Härdat glas X X X X X X X X

Pallyft X X X X Standard Standard

OP på arm X X X X X X X X

Rostfritt utförande X X X X X X X X

InterCreate (möjlighet att skapa egna pallmönster) X X X X X X

AUTOMATION – KOMPONENTVAL
 
PLC Siemens
Operatörspanel Siemens
Frekvensomriktare Schneider-Electric
Pneumatik Festo
Motorer SEW
Säkerhets-PLC Sick
Fotoceller Sick
Induktiva givare Sick
Kommunikation externt Profinet
 Standard I/O
 Profibus
 
Andra fabrikat eller kommunikationssätt finns som option 
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TRANSPORTÖRER ALUMINIUM/STÅL

IMPULZ 50/80
Flexibelt transportörsystem i aluminium/stål

Tillbehör och optioner (exempel)

Rullbana 50
Bandtransportör 50
Modulbandtransportör 50
EL: 320/420/520/620 mm
TL: 600-10000 mm
T: 50/75/100 mm

Vertikaltransportör 50
Kontinuerlig alternativt reverserande drift
Kapacitet: max 30/min
Produktstorlek: max 600x600 mm

Lamellkedjetransportör 50
KB: 62/83/140/220 mm

Rullbana 80
EL: 950/1150 mm
T: 150/200 mm
Kedjetransportör 80
c/c: 1050 mm
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TRANSPORTÖRER ROSTFRITT STÅL

CLINO 50/80
Flexibelt transportörsystem rostfritt stål

Rullbana 50
Bandtransportör 50

Modulbandtransportör 50
EL: 320/420/520/620 mm

TL: 600-10000 mm
T: 50/75/100 mm

Vertikaltransportör 50
Kontinuerlig alternativt reverserande drift

Kapacitet: max 30/min
Produktstorlek: max 600x600 mm

Lamellkedjetransportör 50
KB: 62/83/140/220 mm

Rullbana 80
EL: 950/1150 mm

T: 150/200 mm
Kedjetransportör 80

c/c: 1050 mm

Komplett produktkatalog hittar du på intersystem.se



InterSystem AB • Brandsvigsgatan 3 • SE-262 73 Ängelholm, Sverige • Tel +46 431-44 91 00 • info@intersystem.se

OPTIMAL PALLETERING. VI SA JU DET!

Vi har ägnat de senaste 25 åren åt palletering. Det är en smal nisch, 
men också en faktor som kan vara skillnaden mellan succé och fiasko 
på vägen mellan er och era kunder. Av erfarenhet vet vi ju att varje 
störning i flödet riskerar att drabba er lönsamhet, sänka kundnöjd- 
heten och skada det förtroende hos era kunder som ni arbetar så  
hårt varje dag för att stärka.

Den insikten har drivit oss under de 25 första årens arbete med att 
utveckla den perfekta pallastaren. Längs vägen har vi identifierat alla 
tänkbara problem och utvecklat lösningar på dem, och pallastaren är 
i dag ett finputsat mästerverk som gör underverk hos företag på tre 
kontinenter. Den är också hjärtat i ett ekosystem av produkter och 
tjänster som gör det möjligt att skräddarsy palletering som löser just 

era utmaningar – och som alltid fungerar. 

Följ mig på Facebook: facebook.com/intersystemab


