
EZ-Loader®  (115 - 1850 kg)

Automatische Pallet Positioner
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De meest geavanceerde 
pallet positioner ter wereld: de EZ-Loader®!
• Geschikt voor gewichten tussen  115 en 1850 kg;
•  Werkhoogte blijft altijd gelijk;
•  Niet meer bukken, dus geen rugblessures meer;
•  Niet meer om de pallet heenlopen om te beladen of 

te ontladen;
•  Niet meer reiken;
•  Door middel van de draaischijf (360°) draait men 

simpel de juiste kant van de pallet naar zich toe;

•  Geen constante persluchtaansluiting nodig;
•  Geen elektriciteit nodig;
•  Te allen tijde eenvoudig verplaatsbaar, omdat de 

EZ-Loader® noch op perslucht noch op elektriciteit 
is aangesloten en ook niet aan de vloer verankerd is.

Ook leverbaar in RVS uitvoering
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De EZ-formule
 

Mocht u de aanschaf van een palletpositioner overwegen dan vindt u hierboven 
een voorbeeld van de besparing die men realiseert.

Met de berekening van de door de Arbeidsinspectie gehanteerde NIOSH-formule
is komen vast te staan dat in vrijwel alle gevallen de Til-index onder de 2 kan worden teruggebracht.

Met de aanschaf van de EZ-Loader® behoren rugproblemen – veroorzaakt door 
het handmatig beladen en/of ontladen van pallets – definitief tot het verleden.

   Conclusie: 

Traditioneel EZ-Loader® Verschil

Beladingstijd één pallet 5 min. 5 sec. 3 min. 15 sec. - 1 min. 50 sec.

Aantal beladen pallets in één uur 12 pallets 19 pallets + 7 pallets

Aantal beladen pallets in één dag 96 pallets 152 pallets + 56 pallets (+ 58%)

Omdat men met behulp van de EZ-Loader® veel meer pallets per dag kan ontladen of 
beladen betaalt de aanschaf van de EZ-Loader® zich in een recordtempo terug.
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WARRANTY:  Bishamon Industries Corp. (“Bishamon”) warrants its products to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial shipment. 
This warranty shall not apply to any misuse, mishandling, accident, shipping, alteration, or unauthorized repair of any Bishamon product or part.

Leverancier:


