PA LLE R EO L O ME G A

PAL L E R E O L - OME GA

EABs pallereol Omega er en helt ny pallereol, som er udviklet for at leve op til de nye
europæiske krav med en helt ny standard
for pallereoler, og for at imødekomme
kundernes krav om en holdbar og fleksibel
pallereol.
Også tilbehøret til Omega er udviklet til at
leve op til den nye europæiske standard.
LOG PLUS
Stadig flere indser værdien af et rationelt
og velfungerende lagersystem, hvor smarte
gennemtænkte løsninger bliver virkeliggjort
med holdbar og funktionel lagerindretning.
På EAB tilbyder vi komplette løsninger, hvor
vi oftest går ud fra vore standardprodukter
som siden tilpasses efter netop dine behov
og krav. Altsammen for at du skal kunne
udnytte dit lagerareal optimalt.
EAB Det holder
Holdbarheden er et kendetegn for EAB. Vor
akkuratesse og kvalitetsbevidsthed kendetegner alt fra materialevalg til fremstilling,
levering og montage. Holdbarheden
inkluderer også de relationer vi har til vore
kunder, leverandører og medarbejdere.

Opfylder den nye europæiske standard

T I L B E HØ R - O ME GA

Opfylder den nye europæiske standard

Stolpebeskytter højde 400 mm
- for montage i gulv.

Stolpebeskytter højde 400 mm med
PU-fjeder - for montage i gulv. Monteres
med PU-fjeder

Truckværn højde 400 mm
- for ydergavle og truckgennemkørsler.
Findes for både enkeltreol och dobbeltreol.
Højde 400 mm.

Pallestop horisontalt
- monteres i bagkant og forhindrer at
pallen skubbes for langt ind.

Pallestop vertikalt
- monteres i bagkant og forhindrer at
pallen skubbes for langt ind.

Studsfodplade
- giver en meget fin indfæstning i gulv og
beskytter stolpens nederste del.

Stolpeforstærkning 90/110 lav
- for montage i kombination med studsfodplade. Beskytter stolpen uden at
optage ekstra plads. Højde 150 mm.

Stolpeforstærkning 90/110 høj
- for montage på studsfodplade.
Giver den absolut bedste beskyttelse
af den mest udsatte del af stolpen.
Højde 760 mm.

Stolpeforstærkning 90/110 høj front
- monteres i stolpen og i gulvet.
Kan anvendes i forbindelse med en lavt
placeret bærebjælke.
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EABs pallereol Omega bygger på en
helt ny konstruktion, hvor sikkerhed
og funktion kommer i første række.
Den komplette reol består af to
komponenter; gavle og bærebjælker.
Stabiliseringen fremkommer af rammeopbygningen. Stagene i gavlen er
fremstillet af firkantrør, hviket giver
stærke stag og en meget stabil gavl,
som tillader høj sektionsbelastning.
Sikkerhedskrav
EABs pallereol opfylder den europæiske standard for pallereoler, med
betegnelsen;
SS-EN 15512, SS-EN 15620,
SS-EN 15629, SS-EN 15635.
Overfladehandling
EABs pallereol Omega levereres
galvaniseret. Bærebjælker, fodplader
og øvrige tilbehør lakeres orange.

TEKNISKE DATA

PALLREOL OMEGA
MÅL

A

Gavlhøjde

BELASTNING

1000 - 12000 mm

B Gavldybde

500, 800, 1100, 1250, 1500 mm

C Stolpebredde

90 mm

10000 kg, 14000 kg

110 mm

20000 kg, 25000 kg

950 mm / Z100 mm

1x1000 kg

1850 mm / Z100 mm

2x1000 kg

2300 mm / Z100 mm

2x1000 kg

2750 mm / Z100 mm

3x550 kg

2750 mm / Z115 mm

3x750 kg

2750 mm / Z140 mm

3x1000 kg

3600 mm / Z160 mm

4x800 kg

3600 mm / Z160 mm

4x1000 kg

1350 mm / Z100 mm

1x1000 kg

2650 mm/ Z115 mm

2x1150 kg

Stolpebredde

D Bærebjælke længde / profil,
(for kortsidehåndtering af palle)

D Bærebjælke længde / profil
(for langsidehåndtering af palle)

I EAB Lagerinredningar indgår: Pallereoler, Dybdestabling, Radioshuttle™, Rullebaner, Udtræksenhed,
Grenreoler, Horisontal trælagring, Listestel, Lagerreoler, Plastkasser,Truckværn og Arbejdspladsudstyr.

Leverancer
Gavlene leveres komplette med horisontalstag, diagonalstag, fodplader
samt bolte og møtrikker. Ved hjælp af
den medfølgende monteringsanvisning er det enkelt at montere og rejse
gavlene. Bærebjælkerne levereres
komplette med sikringspinde. Med alle
leverancer følger et belastningsskilt,
som skal monteres et synligt sted.
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Vielfalt an Standardprodukten
Bredt sortiment af standardprodukter
5 Jahre Garantie auf unsere Produkte
5 års garanti
Konzept, Projektmanagement, Zusammenbau und Montage
Idé, projektering, konstruktion og montage
Unsere Produkte werden rigoros getestet und verbessert
Afprøvede produkter
Ein Ansprechpartner für die ganze Projektdauer
En projektleder = en kontaktperson gennem hele projektet
Produktion und Entwicklung aller Systeme unter einem Dach
Produktion og produktudvikling på samme sted
Umfangreiche Erfahrung und fundiertes Know-how mit
Stor viden og kompetence omkring Stålkonstruktioner
Stahlkonstruktionen (wertvolles Know-how auch aus
(værdifuld know-how i mange lagerindretningsprojekter)
unzähligen Lagerausstattungsprojekten)
Alt til tiden. Vi stiller alle de nødvendige spørgsmål inden
Alles zur rechten Zeit. Wir stellen Fragen, die sich ergeben,
tilbud for at undgå unødvendige merudgifter
bevor wir unser Angebot erstellen um unnötige Zusatzkosten
Egen test- og afprøvningsafdeling
zu vermeiden
Langsigtet perspektiv i virksomheden og i kunderelationerne
Eigenes Testlabor im Haus um die Systeme zu prüfen
Wir glauben an langfristige und nachhaltige Partnerschaften

