
 DUAL PRESS
 DUAL PRESS truck completes the typi-

cal features of all the mobile pharma machines, 
with the possibility to change the pallet by two 
side pressers, runned by oleodynamic cylinders.
This special way of pallet changing can be used 
when working with steady, compact materials 
like boxes or drums. While the side pressers 
hold the load, the lower forks are let come 
down to release the pallet. 

 DUAL PRESS  can be therefore used 
in two different ways (“Dual Mode”):
• 180° load-turning mode, for raw materials  
packed in big bags or sacks as well as bot-
tles, vials.
• Side pressure (“dual press”) for finished 
products, like boxes or drums. 

 DUAL PRESS can lift and turn loads 
up to 1000 kg, with maximum pallet size 800 x
1200 mm, 1000 x 1200 mm (industrial pallet) 
or 44’’ x 47’’ UK pallet (well known as “bottom 
close”). The maximum possible height of the 
load is 1550 mm (pallet included). 

M O B I L E
P A L L E T
C H A N G E R S

ADVANCE PHARMA

MAXI PHARMA

R E T R I E V E R

D U A L  P R E S S

перевертаючи ваш 
світ

Established in Bologna on 1978,  S.r.l. 
began as a producer of machines and trucks for 
the graphic industry. Since then, whenever a good 
application was found, other machines were added 
to the  range, significantly in the phar-
maceutical, food, cosmetic and ceramic fields. 
Constant growth in technology and output has ena-
bled to consolidate its position amongst 
the Italian leaders in the materials handling sec-
tor. The  range has been continuously 
extended and upgraded to satisfy the market  and 
the users’ varied needs.

 can supply pallet turning and pallet 
changing machines, both mobile and stationary, 
also pallet trucks, reel lifting machines and logistic 
systems. The  becomes indispensable 
everywhere the load to handle is placed on a pallet.

VIDEO AVAILABLE

 is continually updating their products
according to market needs.
The technical specifications given here are there-
fore subject to change without prior notice or
liability.

turning your world

srl - Via Muzza Spadetta, 18
40053 Bazzano (BO) Italy

Tel +39 051 833701 - Fax +39 051 834097
info@toppy.it - www.toppy.it
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М О Б І Л Ь Н А
З А М І Н Н А
П І Д Д О Н І В

 RETRIEVER
  Retriever is an electrically powered 

self-propelled lift truck designed to turn and 
move pallets of paper or cardboard weighing up 
to (a maximum of) 1200 kg. Toppy Retriever is 
a specifically designed  wide base machine for 
the pharmaceutical, food and cosmetic indus-
tries.   Retriever can be used to lift 
and turn several kinds of products anywhere 
in the factory.   Retriever is designed 
with specific attention to the GMP.

M O B I L E
P A L L E T
C H A N G E R S

TECHNICAL FEATURES TOPPY DUAL PRESS MAXI TOPPY DUAL PRESS
Pallet size From 800 x 1200 mm to 1000 x 1200 mm From 800 x 1200 mm to 1000 x 1200 mm

Capacity 1000 Kg 1500 Kg

Load max. height 1550 mm (no limit in dual press mode) 1780 (no limit in dual press mode)

Load min. height 750 mm (no limit in dual press mode) 500 mm (no limit in dual press mode)

Performance 30 pallets / hour on dual press mode 28 pallets / hour on dual press mode

UTILITIES
Drive battery 24V - 120 Ah 24V - 210 Ah

Battery charger 24V - 20 Ah 24V – 30 Ah

TECHNICAL FEATURES TOPPY RETRIEVER
Pallet size From 800 x 1200 mm to 1000 x 1200 mm

Capacity 1200 Kg

Load max. height 2000 mm

Load min. height 950 mm

Performance About 28 pallets / hour

Min. ceiling height requested 2850 mm

UTILITIES
Drive battery 24V - 210 Ah

Battery charger 24V – 30 Ah

SPECIAL MODEL AVAILABLE



 DUAL PRESS
 DUAL PRESS доповнює типові 

особливості всіх мобільних фарм. машин, з 
можливістю заміни піддонів двома бічними 
пресами, запускаються динамічними 
циліндрами. Цей спеціальний спосіб зміни 
піддонів може бути використаний при роботі 
з стійкими, компактними матеріалами, 
такими як коробки або барабани. В той час, як 
бічні преси утримують вантаж, нижній вилки 
дозволяють спуститися, щоб звільнити піддон.

 Таким чином, DUAL PRESS може 
використовуватися двома різними способами 
("режим Dual"):

• 180 ° режим навантаження, для сировини, 
упакованої у великі мішки або не великі 
мішечки, а також пляшки, флакони.

• Боковий тиск ("подвійний прес") для 
готових виробів, таких як коробки або 
барабани.

DUAL PRESS може піднімати і 
перевертати вантажі до 1000 кг, з 
максимальним розміром піддона 800 x 1200 
мм, 1000 x 1200 мм (промисловий піддон) або 
44-дюймовим палетом Великобританії (47-
дюймовий) (відомий як "нижній закриття"). 
Максимально можлива висота навантаження 
становить 1550 мм (в комплекті є піддон).

М О Б І Л Ь Н А
З А М І Н Н А

П І Д Д О Н І В
ADVANCE PHARMA

MAXI PHARMA

R E T R I E V E R

D U A L  P R E S S

turning your world

Established in Bologna on 1978,  S.r.l. 
began as a producer of machines and trucks for 
the graphic industry. Since then, whenever a good 
application was found, other machines were added 
to the  range, significantly in the phar-
maceutical, food, cosmetic and ceramic fields. 
Constant growth in technology and output has ena-
bled to consolidate its position amongst 
the Italian leaders in the materials handling sec-
tor. The  range has been continuously 
extended and upgraded to satisfy the market  and 
the users’ varied needs.

 can supply pallet turning and pallet 
changing machines, both mobile and stationary, 
also pallet trucks, reel lifting machines and logistic 
systems. The  becomes indispensable 
everywhere the load to handle is placed on a pallet.

VIDEO AVAILABLE

 is continually updating their products
according to market needs.
The technical specifications given here are there-
fore subject to change without prior notice or
liability.

turning your world

srl - Via Muzza Spadetta, 18
40053 Bazzano (BO) Italy

Tel +39 051 833701 - Fax +39 051 834097
info@toppy.it - www.toppy.it
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M O B I L E
P A L L E T
C H A N G E R S

 RETRIEVER
 Retriever - електроприводний 

самохідний навантажувач, призначений для 
обертання та переміщення палет з паперу або 
картону вагою до (максимум) 1200 кг. Toppy 
Retriever - це спеціально розроблена широка 
базова машина для фармацевтичної, харчової 
та косметичної промисловості. Retriever може 
бути використаний для підйому і 
перевертання декількох видів продукції в 
будь-якій точці заводу. Ретривер розроблений 
з особливою увагою до GMP.

М О Б І Л Ь Н А
З А М І Н Н А

П І Д Д О Н І В

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ TOPPY DUAL PRESS MAXI TOPPY DUAL PRESS
Розмір піддона 800 x 1200 мм / 1000 x 1200 мм

Місткість 1000 Кг 1500 Кг

Максимальна висота вантажу 1550 мм (без обмеж. в режимі подвійного натискання) 1780 мм (без обмеж. в режимі подвійного натискання)

Мінімальна висота вантажу 750 мм (без обмеж. в режимі подвійного натискання) 500 мм (без обмеж. в режимі подвійного натискання)

Продуктивність 30 піддонів / г в режимі подвійного натискання 28 піддонів / г в режимі подвійного натискання

УКОМПЛЕКТОВАНИЙ
Акумулятор 24V - 120 Ah 24V - 210 Ah

Зарядний пристрій 24V - 20 Ah 24V – 30 Ah

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ TOPPY RETRIEVER
Розмір піддона 800 x 1200 мм / 1000 x 1200 мм

Місткість 1200 Кг

Максимальна висота вантажу 2000 мм

Мінімальна висота вантажу 950 мм

Продуктивність Близько 28 палет на годину

Необхідна мінімальна висота стелі 2850 мм

УКОМПЛЕКТОВАНИЙ
Акумулятор 24V - 210 Ah

Зарядний пристрій 24V – 30 Ah

800 x 1200 мм / 1000 x 1200 мм



 ADVANCE PHARMA

 ADVANCE PHARMA - це 
надзвичайно універсальний пристрій, що 
дозволяє здійснювати операції з зміни 
піддонів за рахунок повороту товар. 
Завдяки спеціальній системі, вона не 
вимагає великого тиску на товар; як 
наслідок, заміна палетів може відбуватися 
простим, швидким і безпечним способом.

 ADVANCE PHARMA оснащений 
сенсорним дисплеєм, який дозволяє 
здійснювати будь-яку операцію одним 
дотиком. Таке обладнання, що 
поставляється по всьому світу в тисячах 
одиниць, відповідає вимогам декількох 
областей використання. Насправді це 
підходить для роботи з різними видами 
продукції, типовим станом у 
фармацевтичному, харчовому та 
логістичному секторах. Як і будь-яка 
машина, вона відповідає найсуворішим 
європейським і американським правилам і 
приділяє особливу увагу GMP, з її гладкою 
поверхнею і скошеною формою, що 
забезпечує кращу гігієну і чистоту.
Пристрій обертання включено в раму 
міцного електронного піддону-гнізда, що 
дозволяє переміщати обладнання; таким 
чином, операція заміни піддонів може 
виконуватися в різних місцях установки. 

 ADVANCE PHARMA може 
піднімати і перевертати вантажі до 1000 кг, 
з максимальним розміром палети 800 x 
1200 мм або 1000 x 1200 мм (промисловий 
піддон). Максимально можлива висота 
навантаження становить 1550 мм (в 
комплекті є піддон).

М О Б І Л Ь Н А
З А М І Н Н А  

П І Д Д О Н І В

turning your world

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ TOPPY ADVANCE PHARMA
Розмір піддона 800 x 12000 мм / 1000 х 1200мм

Місткість 1000 Кг

Максимальна висота вантажу 1550 мм

Мінімальна висота вантажу 760 мм

Продуктивність 18 піддонів / год подвійного обертання

Необхідна мінімальна висота стелі 2700 мм

УКОМПЛЕКТОВАНИЙ
Акумулятор 24V - 110 Ah

Зарядний пристрій 24V - 20 Ah

MAXI  ADVANCE PHARMA
MAXI   ADVANCE PHARMA is an 
extremely versatile device, allowing the pallet-
changing operation by load turning. Thanks to 
the special system adopted, it doesn’t require 
big pressure on the load; as a consequence, the 
pallet replacement can take place in a simple, 
quick and safe way. 
This kind of equipment, delivered worldwide 
in thousands of units, fulfils the requirements 
of several fields of use. It is in fact suitable 
to work with different kinds of product, typi-
cal condition within pharmaceutical, food and 
logistic sectors. Like any   machine, 
it complies with the strictest European and 
American rules. 
The rotation device is included in the frame 
of a strong electronic pallet-jack, allowing 
the equipment to move: in this way, the pallet 
replacement operation can be carried out in dif-
ferent places of the plant. 
MAXI  ADVANCE PHARMA can lift 
and turn loads up to 1500 kg, with maximum 
pallet size 800 x 1200 mm or 1000 x 1200
mm (industrial pallet). The maximum possible 
height of the load is 1780 mm (pallet included).

M O B I L E
P A L L E T
C H A N G E R S

TECHNICAL FEATURES MAXI TOPPY ADVANCE PHARMA
Pallet size From 800 x 1200 mm to 1000 x 1200 mm

Capacity 1500 Kg

Load max. height 1780 mm

Load min. height

Performance About 18 pallets / hour double rotation

Min. ceiling height requested 2850 mm

EQUIPMENT
Drive battery 24V - 210 Ah

Battery charger 24V – 30 Ah 

SPECIAL MODELS AVAILABLE

STATIONARY PALLET CHANGER
 INVERTER

600 mm



ADVANCE PHARMA

 ADVANCE PHARMA is an extremely 
versatile device, allowing the pallet-changing 
operation by load turning. Thanks to the spe-
cial system adopted, it doesn’t require big pres-
sure on the load; as a consequence, the pallet 
replacement can take place in a simple, quick 
and safe way. 

 ADVANCE PHARMA pallet changer is 
provided with a touch-screen display enabling 
to run any single operation by just a touch. 
This kind of equipment, delivered worldwide 
in thousands of units, fulfils the requirements 
of several fields of use. It is in fact suitable 
to work with different kinds of product, typi-
cal condition within pharmaceutical, food and 
logistic sectors. Like any  machine, 
it complies with the strictest European and 
American rules and pays special attention to 
the GMPs, with its smooth surface and bevelled 
shape assuring the best hygiene and cleanli-
ness. 
The rotation device is included in the frame 
of a strong electronic pallet-jack, allowing 
the equipment to move; in this way, the pallet 
replacement operation can be carried out in dif-
ferent places of the plant. 

 ADVANCE PHARMA can lift and turn
loads up to 1000 kg, with maximum pallet size 
800 x 1200 mm or 1000 x 1200 mm (industrial 
pallet). The maximum possible height of the 
load is 1550 mm (pallet included).

M O B I L E
P A L L E T
C H A N G E R S

turning your world

TECHNICAL FEATURES TOPPY ADVANCE PHARMA
Pallet size From 800 x 1200 mm to 1000 x 1200 mm

Capacity 1000 Kg

Load max. height 1550 mm

Load min. height 760 mm

Performance About 18 pallets / hour double rotation

Min. ceiling height requested 2700 mm

EQUIPMENT
Drive battery 24V - 110 Ah

Battery charger 24V - 20 Ah

MAXI  ADVANCE PHARMA
MAXI   ADVANCE PHARMA is an 
extremely versatile device, allowing the pallet-
changing operation by load turning. Thanks to 
the special system adopted, it doesn’t require 
big pressure on the load; as a consequence, the 
pallet replacement can take place in a simple, 
quick and safe way. 
This kind of equipment, delivered worldwide 
in thousands of units, fulfils the requirements 
of several fields of use. It is in fact suitable 
to work with different kinds of product, typi-
cal condition within pharmaceutical, food and 
logistic sectors. Like any   machine, 
it complies with the strictest European and 
American rules. 
The rotation device is included in the frame 
of a strong electronic pallet-jack, allowing 
the equipment to move: in this way, the pallet 
replacement operation can be carried out in dif-
ferent places of the plant. 
MAXI  ADVANCE PHARMA can lift 
and turn loads up to 1500 kg, with maximum 
pallet size 800 x 1200 mm or 1000 x 1200
mm (industrial pallet). The maximum possible 
height of the load is 1780 mm (pallet included).

M O B I L E
P A L L E T
C H A N G E R S

TECHNICAL FEATURES MAXI TOPPY ADVANCE PHARMA
Pallet size From 800 x 1200 mm to 1000 x 1200 mm

Capacity 1500 Kg

Load max. height 1780 mm

Load min. height

Performance About 18 pallets / hour double rotation

Min. ceiling height requested 2850 mm

EQUIPMENT
Drive battery 24V - 210 Ah

Battery charger 24V – 30 Ah 

SPECIAL MODELS AVAILABLE

SPECIAL MODELS AVAILABLE

STATIONARY PALLET CHANGER
 INVERTER

600 mm



ADVANCE PHARMA

 ADVANCE PHARMA is an extremely 
versatile device, allowing the pallet-changing 
operation by load turning. Thanks to the spe-
cial system adopted, it doesn’t require big pres-
sure on the load; as a consequence, the pallet 
replacement can take place in a simple, quick 
and safe way. 

 ADVANCE PHARMA pallet changer is 
provided with a touch-screen display enabling 
to run any single operation by just a touch. 
This kind of equipment, delivered worldwide 
in thousands of units, fulfils the requirements 
of several fields of use. It is in fact suitable 
to work with different kinds of product, typi-
cal condition within pharmaceutical, food and 
logistic sectors. Like any  machine, 
it complies with the strictest European and 
American rules and pays special attention to 
the GMPs, with its smooth surface and bevelled 
shape assuring the best hygiene and cleanli-
ness. 
The rotation device is included in the frame 
of a strong electronic pallet-jack, allowing 
the equipment to move; in this way, the pallet 
replacement operation can be carried out in dif-
ferent places of the plant. 

 ADVANCE PHARMA can lift and turn
loads up to 1000 kg, with maximum pallet size 
800 x 1200 mm or 1000 x 1200 mm (industrial 
pallet). The maximum possible height of the 
load is 1550 mm (pallet included).

M O B I L E
P A L L E T
C H A N G E R S

turning your world

TECHNICAL FEATURES TOPPY ADVANCE PHARMA
Pallet size From 800 x 1200 mm to 1000 x 1200 mm

Capacity 1000 Kg

Load max. height 1550 mm

Load min. height 760 mm

Performance About 18 pallets / hour double rotation

Min. ceiling height requested 2700 mm

EQUIPMENT
Drive battery 24V - 110 Ah

Battery charger 24V - 20 Ah

MAXI  ADVANCE PHARMA
MAXI   ADVANCE PHARMA є  
надзвичайно універсальним 
пристроєм,  що дозволяє здійснювати 
зміну палети за  допомогою повороту 
тавару.  Завдяки застосованій 
спеціальній системі ,  в ін  не вимагає 
великого тиску на товар;  як  наслідок,  
заміна палетів  може відбуватися 
простим,  швидким і  безпечним 
способом. 
Таке обладнання, що поставляється по 
всьому світу в тисяча  одиниць, відповідає 
вимогам декілько  областей використання. 
Насправді це підходить для роботи з 
різними видами продукці , типовим станом 
у фарм., харчовому та логістичному 
секторах. Как і будь яка машина, вона 
відповідає найсуворішим європейським і 
американським правилам. 
Пристрій обертання включено в раму 
сильного електронного піддону, що 
дозволяє переміщувати обладнання: таким 
чином, операція заміни піддонів може 
здійснюватися в різних місцях установки.
MAXI ADVANCE PHARMA може піднімати і 
перетворювати вантажі до 1500 кг, з 
максим. розміром палети 800 x 1200 мм 
або 1000 x 1200 мм (промисловий піддон).

М О Б І Л Ь Н А
З А М І Н Н А

П І Д Д О Н І В

MAXI TOPPY ADVANCE PHARMA
800 х 1200 мм / 1000 х 1200 мм

1500 Кг

1780 мм

18 піддонів / год подвійного обертання

2850 мм

24V - 210 Ah

24V - 30 Ah 

SPECIAL MODELS AVAILABLE

СТАЦІОНАРНА ЗМІНА ПІДДОНІВ
 INVERTER

600 мм

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Розмір піддона

Місткість

Максимальна висота вантажу

Мінімальна висота вантажу

Продуктивність

Необхідна мінімальна висота стелі

УКОМПЛЕКТОВАНИЙ
Акумулятор

Зарядний пристрій



 DUAL PRESS
 DUAL PRESS truck completes the typi-

cal features of all the mobile pharma machines, 
with the possibility to change the pallet by two 
side pressers, runned by oleodynamic cylinders.
This special way of pallet changing can be used 
when working with steady, compact materials 
like boxes or drums. While the side pressers 
hold the load, the lower forks are let come 
down to release the pallet. 

 DUAL PRESS  can be therefore used 
in two different ways (“Dual Mode”):
• 180° load-turning mode, for raw materials  
packed in big bags or sacks as well as bot-
tles, vials.
• Side pressure (“dual press”) for finished 
products, like boxes or drums. 

 DUAL PRESS can lift and turn loads 
up to 1000 kg, with maximum pallet size 800 x
1200 mm, 1000 x 1200 mm (industrial pallet) 
or 44’’ x 47’’ UK pallet (well known as “bottom 
close”). The maximum possible height of the 
load is 1550 mm (pallet included). 

M O B I L E
P A L L E T
C H A N G E R S

ADVANCE PHARMA

MAXI PHARMA

R E T R I E V E R

D U A L  P R E S S

turning your world

Створена в Болоньї 1978 р.,                   С.р. 
почав як виробник машин і вантажних 
автомобілів для графічної промисловості. З 
тих пір, коли було знайдено гарне 
застосування, інші машини були додані в 
асортимент    , значною мірою у 
фармацевтичних, харчових, косметичних і 
керамічних полях. Постійне зростання 
технологій та виробництва дозволило 
закріпити свої позиції серед італійських 
лідерів у секторі обробки матеріалів. 
Асортимент                 постійно розширювався 
та модернізувався, щоб задовольнити 
різноманітні потреби ринку та користувачів.

може поставляти машини для 
палетообертальних і палетообмінних машин, як 
пересувні, так і стаціонарні, а також палетні 
вантажівки, вантажопідйомні машини та 
логістичні системи. Вона стає незамінною 
всюди, де товар для обробки розміщується на 
піддоні.

VIDEO AVAILABLE

 постійно оновлює свою продукцію 
відповідно до потреб ринку.
Наведені тут технічні характеристики можуть 
бути змінені без попереднього повідомлення.

перетворюючи ваш 
світ

 srl - Via Muzza Spadetta, 18
40053 Bazzano (BO) Italy

Tel +39 051 833701 - Fax +39 051 834097
info@toppy.it - www.toppy.it
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P A L L E T
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 RETRIEVER
  Retriever is an electrically powered 

self-propelled lift truck designed to turn and 
move pallets of paper or cardboard weighing up 
to (a maximum of) 1200 kg. Toppy Retriever is 
a specifically designed  wide base machine for 
the pharmaceutical, food and cosmetic indus-
tries.   Retriever can be used to lift 
and turn several kinds of products anywhere 
in the factory.   Retriever is designed 
with specific attention to the GMP.

M O B I L E
P A L L E T
C H A N G E R S

TECHNICAL FEATURES TOPPY DUAL PRESS MAXI TOPPY DUAL PRESS
Pallet size From 800 x 1200 mm to 1000 x 1200 mm From 800 x 1200 mm to 1000 x 1200 mm

Capacity 1000 Kg 1500 Kg

Load max. height 1550 mm (no limit in dual press mode) 1780 (no limit in dual press mode)

Load min. height 750 mm (no limit in dual press mode) 500 mm (no limit in dual press mode)

Performance 30 pallets / hour on dual press mode 28 pallets / hour on dual press mode

UTILITIES
Drive battery 24V - 120 Ah 24V - 210 Ah

Battery charger 24V - 20 Ah 24V – 30 Ah

TECHNICAL FEATURES TOPPY RETRIEVER
Pallet size From 800 x 1200 mm to 1000 x 1200 mm

Capacity 1200 Kg

Load max. height 2000 mm

Load min. height 950 mm

Performance About 28 pallets / hour

Min. ceiling height requested 2850 mm

UTILITIES
Drive battery 24V - 210 Ah

Battery charger 24V – 30 Ah

SPECIAL MODEL AVAILABLE

ТОВ «ІНТЕГРАТОР+»
08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м Вишневе, 

вул. Європейська 33, оф. 66.
Тел .: +38 (098) 437-58-77
           +38 (066) 335-65-17

E-mail: v.artemiev@integrator.kiev.ua
www.integrator.kiev.ua




