
YATAK ÜRETİM 
HATLARI

MATTRESS 
PRODOCTION LINES

AUTO MATTRESS 
STACKING SYSTEM

ET-
STACKER-S

OTOMATİK YATAK İSTİFLEME
SİSTEMİ

ET-STACKER-S is designed to stack mattress, foam and 
bed bases automatically. It eliminates the labor work and 
increases the efficiency for any mattress and foam factories. 
The versatile design allows perfect integration into any 
production line. It has perfect fit to the spots after the glue 
lines, before and after tape edge machines, after packing 
machine, after foam cutting machines, etc.

ET-STACKER-S otomatik yatak, sünger, baza istifleme sistemidir. 
Ham maddenin beslenmesinden ürünün sevkiyatına kadar 
işçiliği azaltarak verimliliği artırmaktadır. Esnek yapısıyla 
üretim hatlarınızın her yerine kolayca adapte edilebilmektedir. 
Yapıştırma hatları sonrası, paketleme sonrası, sünger kesim 
alanı sonrası, vb. alanlarda yüksek verimlilikte çözümler getirir.

Increase human safety and ergonomics

Smart automation for storage and distribution integrated with your 
production management system

Yüksek ergonomi ve iş güvenliği

Üretim yönetim sisteminize adapte edilebilen akıllı 
depolama ve dağıtım yazılımı
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Optional automatic pallet loading and unloading sistem system

Opsiyonel otomatik palet değiştirme sistemi
Gelişmiş tasarımı sayesinde 
yatak, baza, torba yay 
istifleyebilme

Thanks to well-engineered 
versatile design, easily stacks 
mattress, toppers, encapsulated 
units, bases, foam cores, foam 
sheets and pocket spring units.
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TECHNICAL DETAILS  -   TEKNİK DETAYLAR

Capacity / Kapasite 15 seconds per stack  / 15 saniyede bir ürün

Max. Product Size  / Maks. Ürün Ölçüleri 215 cm x 215 cm

Max. Product Height  / Maks. Ürün Yüksekliği 50 cm

Max. Product Weight  / Maks. Ürün Ağırlığı 150 kg

Weight / Ağırlık 2 800 kg

Power Requirement / Güç 5 kW

CE Certificate / CE Sertifikası Yes / Mevcut

Automation for your whole dispatch, storage area with multiple sliding gantry stackers and cells with advanced sorting options. Customize each cell by 
SKU or your order management system

-Smart Automation by Elektroteks

Ability to stack two small mattresses on the 
same floor

Tailor-made stacking/unstacking projects with 
multiple pallets/trolleys

Lifelong mechanical lifting system with triple 
gearbox transmission and double lifting belts, 
capable of lifting up to 150kg product

Able to use different kinds of pallets or trolleys

Easy to adapt any part of any production line

ElektroCare: Online after-sales service

Çoklu palet ve shuttle istifleme sistemiyle farklı yatakları birbirinden otomatik ayırarak istifleyebilme sistemi

Aynı kata iki adet küçük yatak istifleyebilme

Size özel hazırlanan projelerle farklı ürünleri 
farklı noktalara istifleme veya istiften alma

Üçlü redüktör aktarım sistemiyle uzun ömürlü 
kaldırma mekanizması

Farklı palet ve araba kullanabilme imkanı

Herhangi bir üretim hattınında herhangi bir 
noktasında kolayca adaptasyon

ElektroCare: İnternet üzerinden servis imkanı 

ET-STACKER-S

6.4m
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Ask for multiple stacking cell projects 
and custom sizes

56


