
Η επανάσταση στη διακίνηση φορτίων χωρίς

παλέτες



Γιατί διακίνηση χωρίς παλέτες

� ∆ραστική µείωση κόστους διακίνησης
υλικών

� Επιτρέπει 12-15% επιπλέον
εµπορεύµατα στα containers

� Μειώνει τις φθορές στα προϊόντα

� Αποφεύγεται η συντήρηση παλετών

� Αποφεύγεται η διαχείριση
(αποθήκευση) παλετών

� Κοστολογικά συµφέρον

� Κανονισµοί ISPM 15 (International 
Standards for Phytosanitary
Measures). Π.χ. Ειδική επεξεργασία
ξύλου παλέτας



� Ακριβός εξοπλισµός

� Ογκώδης και βαρύς

� Λειτουργεί µε υδραυλικό σύστηµα

� Υψηλό κόστος συντήρησης

� Μειώνει την ορατότητα

� Απαιτείται βαρέως τύπου

περονοφόρο (αντίβαρα)

� Πολλά σηµεία άρθρωσης

� Ενεργοβόρο

Παραδοσιακή λύση για διακίνηση

φορτίων χωρίς παλέτες (Push-Pull)



� Χρονοβόρο

� Επιπλέον κόστη για κοντέινερ

(µεγαλύτερος χρόνος αναµονής)

� Απαιτεί πολλούς ανθρώπους κατά τη

φόρτωση, και µετά τη φόρτωση….;

� Άσχηµες συνθήκες εργασίας

� Πολύ ακριβό όσον αφορά τις

εργατοώρες

Παραδοσιακή λύση για διακίνηση

φορτίων χωρίς παλέτες (µε τα χέρια)



� Ακριβή µονάδα

� Ογκώδης

� Λειτουργεί µε υδραυλικό σύστηµα

� Περιορισµένη ορατότητα

� Απαιτείται βαρέως τύπου

περονοφόρο (αντίβαρα)

� Πολλά σηµεία άρθρωσης

� Ενεργοβόρο

� Προκαλεί φθορές στα αγαθά

� Απαιτεί επιπλέον χώρο µεταξύ των

τοιχωµάτων του container και των

υλικών

Παραδοσιακή λύση για διακίνηση φορτίων

χωρίς παλέτες µε Multi Purpose Clamp



� Σχεδόν το ίδιο βάρος µε τα πιρούνια

των κανονικών περονοφόρων

� Άριστη ορατότητα

� ∆εν απαιτείται περονοφόρο µε

µεγαλύτερη ανυψωτική ικανότητα

� Πρακτικά δεν χρειάζεται συντήρηση

� Μη υδραυλικό σύστηµα

� Εύκολη εφαρµογή

Η Τελευταία Λύση:

RollerForks®



� Χαµηλό κόστος για τον παραλήπτη

των αγαθών

� Εύκολη προσαρµογή σε όλα τα

υπάρχοντα περονοφόρα

� Μεγαλύτερη ταχύτητα

� Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως

κανονικό πιρούνι

� Το περονοφόρα είναι πάντα

διαθέσιµο για όλες τις λειτουργίες

Άλλα πλεονεκτήµατα RollerForks®



� ∆εν µπορεί να διαχωρίσει φορτία

µεταξύ τους

� Εϊναι πιο δύσκολο να φορτώσει υλικά

το ένα πάνω στο άλλο

Μειονεκτήµατα RollerForks®



� Περισσότερος όγκος στα θαλάσσια containers

� Χαµηλό κόστος επένδυσης για αποστολέα / 

παραλήπτη

� Μικρότερος χώρος αποθήκευσης χάρη στα slip-

sheets

� Εύκολη εφαρµογή / ελάχιστη συντήρηση

� Μείωση κόστους διαχείρισης / κόστους παλετών

� Βελτίωση συνθηκών εργασίας

� Αποφυγή µεταφοράς επιστρεφόµενων παλετών

Συνοπτικά



� Παραγωγοί και οι διανοµείς τους
� Αγαθά σε χαρτοκιβώτια

� Big bags (FIBC’s)

� Ποτά

� Μικρά σακιά (25 kg.)

� Κατεψυγµένα αγαθά

� κλπ.

Υφιστάµενοι χρήστες:

� Provimi, Teijn Kasei Europe,

� Flextronics, Walsh Western, 

� Friesland Food Cheese, Exel, 

� Barry Callebout, Joner & Schut

� Dow Chemicals, Mondi packaging,

� κλπ.

Ποιοι οι δυνητικοί πελάτες



� Agristo - Loading containers - Cold store warehouse - Pallet inverter - RF-Pallet – Plastic 

slipsheets – Carton Boxes.

� Kamino – Unloading containers - Standard warehouse – Carton sheets – Carton boxes.

� Provimi – Loading containers – Standard warehouse – RF-Pallets – Plastic Slipsheets –

Small bags 25 kg.

� Teijin Kasei Europe – Unloading containers – Standard warehouse – Plastic slipsheets –

FIBC (bigbags)

Κατάλογος χρηστών



� ∆ιεθνές δίκτυο διανοµής µε 31 

επίσηµους αντιπροσώπους. Σύντοµα

αντιπρόσωποι στις εξής χώρες India, 

Egypt, Argentina, Mexico.

RollerForks στην Κίνα

∆ίκτυο διανοµής



� Συζητήστε την εφαρµογή

� Προσδιορίστε τα κατάλληλα

RollerForks

- Μήκος

- Ανυψωτική ικανότητα

- Κανονικά / Reefer model

� Πάρτε µαζί σας πλαστικά και χάρτινα

slipsheets

� Πιθανότητα επίδειξης πλαστικής ή

ξύλινης RF-Pallet

Κάνοντας παρουσίαση (1)



� Εξετάστε την εφαρµογή πριν τοποθετήσετε τα RollerForks
στο περονοφόρο

� Τοποθετήστε τα RollerForks στο περονοφόρο

� Κεντράρετε τα RollerForks

� Επιδείξατε και εξηγήσατε την αρχή λειτουργίας των
RollerForks

� Εξηγήσατε µε ποιον τρόπο αλλάζουν τα φθαρµένα µέρη

� Explain that the tilting of the mast is important (sharp 
taper)

� Οδηγήσατε τα RollerForks κάτω από ένα κενό slipsheet για
να πείσετε ως προς τη λειτουργικότητα

� Κάντε την πραγµατική δοκιµή

Κάνοντας παρουσίαση (2)



� Κακή µελέτη της εφαρµογής

� Καµιά ιδέα για τον τρόπο λειτουργίας

των RollerForks

� Πρόκληση µεγάλων φθορών

� Πρόκληση µεταφορικού κόστους

� Γελοιοποίηση της εφαρµογής

DD demo (Καταστροφικές επιδείξεις 1)



DD demo (Καταστροφικές επιδείξεις 2)



� Επιπλέον εγκοπές στο άνω τοµέα

βελτιώνουν δραµατικά την ταχύτητα

φόρτωσης χάρη στον επιπλέον χώρο

υποδοχής

� Καθιστά δυνατή τη χρήση φτηνών slip 

sheets (φύλλων ολίσθησης) ή ακόµα και

πεπιεσµένο χαρτοκιβώτιο

� Επένδυση άπαξ

� Από συνθετικό υλικό ή ξύλο

Ειδική παλέτα RollerForks (RF 1)



Επιπλέον κόστος επένδυσης:

Επειδή η Παλέτα-RF χρησιµοποιείται αποκλειστικά
εντός του εργοστασίου, ο χρόνος απόδοσης της
επένδυσης είναι ταχύτατος. Για να καταστήσει κάποιος
µία παλέτα κατάλληλη για RollerForks®, χρειάζονται έξι
ξύλινες σανίδες προς 1,00 € / τεµάχιο. Μετά αυτήν την
τροποποίηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα φύλλο
από πεπιεσµένο χαρτοκιβώτιο προς 0,30ct / τεµάχιο
αντί για συµπαγές χαρτονένιο slipsheet προς 1,30 € / 
τεµάχιο. Για κάθε αποστολή παλέτας, υπάρχει κέρδος
1,00 € σε κάθε slipsheets. Αυτό σηµαίνει ότι µετά την
αποστολή έξι παλετών το άρχικό κόστος επένδυσης
στις σανίδες έχει πλήρως αποσβεστεί.

Ειδική παλέτα RollerForks (RF 2)



Παράδειγµα καινούριας παλέτας-RF.

Κόστος παλέτας-RF ανά τεµάχιο € 21,00

Συνολικό κόστος 150 παλετών € 3150,00

Συνολικό κόστος RollerForks € 4900,00

Συνολικό κόστος επένδυσης € 8050,00

Εργατοώρες ανά άτοµο € 23,00

Τρία άτοµα επί 1,5  ώρα φόρτωσης € 103,00

Με RollerForks 1 άνθρωπος Χ ½ ώρα € 11.50

Όφελος ανά κοντέινερ € 91.50

Μετά από 88 containers = break even point (η επένδυση
έχει αποσβεστεί).

Ειδική παλέτα RollerForks (RF 3)



� 40ft. containers θαλάσσης µπορούν να
φορτωθούν στον µισό χρόνο απ’ ό,τι µε
συσκευή push-pull

� Καλύτερες συνθήκες εργασίας σε
σύγκριση µε τη χειρωνακτική φόρτωση

� Μεγαλύτερη ευελιξία καθώς τα πιρούνια
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για
φορτία χωρίς παλέτες και για
παλετοποιηµένα φορτία

Εφαρµογές (1) Ενσακισµένα αγαθά



� Αύξηση όγκου κατά ± 8% λόγω απουσίας

παλετών

� Ελάττωση κατά 30% του χρόνου

διακίνησης σε σχέση µε το push-pull

� Ελάττωση φθορών στα προϊόντα και

συγκριτική µείωση κόστους µε το push-

pull

Εφαρµογές (2) BigBags (FIBC’s)



� Ταχύτητα εκφόρτωσης κατά 25% 

ταχύτερη σε σχέση µε το push-pull

� Περίπου 60% χαµηλότερο κόστος

επένδυσης σε σχέση µε το push-pull

� Πιο αξιόπιστο σε σχέση µε το push-

pull

Εφαρµογές (3) Ποτοποιία



� Άριστη εφαρµογή σε συνδυασµό µε

παλέτες-RF

� Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε

συνδυασµό µε ανατροπείς παλετών

� Ταχύτατη απόσβεση επένδυσης

� Συνδυασµός τριών RollerForks® εν

σειρά ενίοτε καθιστούν µη αναγκαία

τα slip-sheets όταν τα κιβώτια έχουν

αρκετά ικανό πλάτος

� Ειδικά RollerForks µε µεγάλο πλάτος

είναι διαθέσιµα ειδικά

κατασκευασµένα για τα προφίλ των

ψυγείων στα πλοία ή τα φορτηγά

Εφαρµογές (4) µε ανατροπέα παλετών

/ Παλέτες-RF / Ψυκτικός θάλαµος



� Ταχύτητα εκφόρτωσης ταχύτερη σε
σχέση µε το push-pull

� Ταχύτητα περονοφόρου = ταχύτητα
διακίνησης

� Το περονοφόρο είναι πάντα
διαθέσιµο για τις καθηµερινές στάνταρ
λειτουργίες

� Το κόστος ανά περονοφόρο είναι
µικρότερο σε σχέση µε το push-pull

Εφαρµογές (5) Χαρτοκιβώτια



� Απαγόρευση ύπαρξης ξύλου στον χώρο

παραγωγής λόγω παράσιτων, µυκήτων, ακίδων

κλπ. Λόγου χάριν το HACCP standard.

� Από συνθετικές παλέτες σε ξύλινες παλέτες όταν

ο χώρος παραγωγής και η αποθήκη χωρίζονται

µε πόρτα για παράδειγµα. Κοστολογικά οφέλη

από τον ανατροπέα παλετών και από την

απουσία πλαστικών παλετών στην αποθήκη.

Εφαρµογές (6) Μετακίνηση παλετών



� Αναλόγως της εφαρµογής

� Αναλόγως των slipsheets

� Αναλόγως του δαπέδου

� Αναλόγως των ωρών λειτουργίας

� Όλα τα ρουλεµάν είναι τοποθετηµένα σε
περίβληµα

� Ο πείρος µπορεί να αλλαχτεί εντός
δευτερολέπτων

Veem & Factor (Sugar): Μετά τη φόρτωση

150 containers χρειάστηκε να

παραγγείλουν σε αντικατάσταση

φθαρµένων µερών όπως ρουλεµάν κλπ. 

Επιφάνεια δαπέδου πολύ άσχηµα.

Κόστος συντήρησης

Walsh Weston (DELL): 
Χρησιµοποιούν 3 ζεύγη RollerForks
για τουλάχιστον 4 ώρες την ηµέρα. 
Εδώ και έναν χρόνο δεν έχουν
προµηθευτεί ούτε ένα
ανταλλακτικό. Πολύ λείο δάπεδο.



κέρδος σε χρόνο, χώρο, 

χρήµα.


