UDTR Æ K S E N H E D

Fakta
EABs udtræksenhed anvendes ved
plukning af varer på palle. Det
giver en meget lettere adgang til
godset på pallen, samtidig med at
man får en bekvem arbejdsstilling.
Udtræksenheden kan monteres
på bærebjælker i pallereolen,
alternativ direkte på betongulv.
Udtræksenheden er låst med en
spærring i indskudt stand. Den
frigøres, når man trækker i håndtaget
på bjælkemodellen, alternativ trykker
håndtaget på gulvmodellen ned med
foden.

Udtrækshylde for plukgods uden palle

Udtræksenhed monteret på bærebjælke

Sikkerhedskrav
EABs udtræksenhed opfylder alle
sikkerhedskrav i den europæiske
standard for lagerindretning med
betegnelsen DS/EN 15620 og 15635.

Udtræksenhed gulvmodel

Overfladebehandling
EABs udtræksenhed lakeres med en
slidstærk pulverlak. Standardfarven
er orange.

Forhøjelsessæt for stabler

Bund til udtræksenhed for plukgods uden palle

Leverancer
Udtræksenheden leveres komplet
med monteringssæt for bærebjælker,
alternativ med trækstang og
ekspansionsbolte for gulvmodel.
Ved hjælp af den medfølgende
monteringsanvisning er det enkelt
at montere EABs udtræksenhed.
Ved montage af udtræksenhed på
bærebjælker, bør man iagttage den
maksimalt tilladte belastning for
bærebjælkerne. I maksimal udtrukket
tilstand, kommer pallens tyngdepunkt

ud foran den forreste bærebjælke.
Udtrækshylde for plukgods uden palle
TEKNISKE DATA

UDTRÆKSENHED

TEKNISKE DATA

UDTRÆKSHYLDE

Bredde

850 mm

Bredde

900 mm

Dybde

1260 mm

Dybde

1150 mm

Udtrækkelighed

800 mm

Udtrækkelighed

760 mm

Højde

85 mm

Højde

35 mm

Maks pallelast

700 kg

Belastning

300 kg

Forhøjelsessæt, højde

100 mm

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
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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

