PUSH B ACK GT S

Fakta
EABs Push Back GTS er en meget
smart og holdbar løsning hvor vi
anvender afprøvet teknik med henblik
på at gøre systemet så brugervenligt
og funktionelt som muligt. Med vort
GTS System kan du optimere dit
lagerareal uden at give afkald på
effektiv håndtering.
Overfladebehandling
Vogne og skinner er galvaniserede.
Pallereol iht. EAB standard, gavle
galvaniserede og bærebjælker lakeres
orange.
Sikkerhedskrav
EABs Push Back opfylder
den europæiske standard for
lagerindretning, med
betegnelsen DS/EN 15635.
Leverancer
Reolen levereres komplet med gavle,
bærebjælker, vogne og skinner. Ved
hjælp af den medfølgende monteringsanvisning er det enkelt at montere
EAB Push Back.

FØRST I NORDEN MED ET
EFFEKTIVT PUSH BACK SYSTEM

HOLDBARHED
Konstrueret med fokus på
snitflade mellem truck/reol.

• Afprøvet teknik
• Brugervenlig
• Optimerer pladsen

PRODUKTIVITET
Din partner i installationer med
hurtigt omsætteligt gods.

SIKKERHED
Opfylder gældende sikkerhedskrav.
Anti-glid funktion på vogne
giver overlegen friktion mellem
palle og vogn.

EAB Det holder.
Holdbarheden er et kendetegn
for EAB. Vor akkuratesse og vor
kvalitetsbevidsthed kendetegner
alt fra materialevalg til fremstilling,
levering og montage. Holdbarheden
inkluderer også de relationer vi har
til vore kunder, leverandører og
medarbejdere.

FUNKTIONALITET
Vogne med integreret indlæg
for forskellige palledimensioner.

TEKNISKE DATA

PUSH BACK

Antal paller i dybden

2 - 5 st

Pallemål (B x D)

1200 x 800 mm, 1200 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm

Pallevægt

1000 kg, 1200 kg, 1500 kg

I EAB Lagerinredningar indgår: Pallereoler, Dybdestabling, Radioshuttle™, Rullebaner, Udtræksenhed,
Grenreoler, Horisontal trælagring, Listestel, Lagerreoler, Plastkasser,Truckværn og Arbejdspladsudstyr.
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Bredt sortiment af standardprodukter
5 års garanti
Idé, projektering, konstruktion og montage
Afprøvede produkter
En projektleder = en kontaktperson gennem hele projektet
Produktion og produktudvikling på samme sted
Stor viden og kompetence omkring Stålkonstruktioner
(værdifuld know-how i mange lagerindretningsprojekter)

EA B L AGER INDR ETNING A /S
STIF TSVEJ 13, 7100 VEJLE
TLF + 45 7589 0555
inf o@eab.dk

www.eab.dk
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Alt til tiden. Vi stiller alle de nødvendige spørgsmål inden
tilbud for at undgå unødvendige merudgifter
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Egen test- og afprøvningsafdeling
Langsigtet perspektiv i virksomheden og i kunderelationerne

