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EAB - CUBIC DYBDESTABLING

Ved hjælp af EABs dybdestabler
CUBIC kan du lagre gods på paller
med en udnyttelsesgrad på op til
80% af lokalets volumen!

Såvel gulvareal som loftshøjde 
anvendes maksimalt. Pallerne 
håndteres fra langsiden i henhold til 
princippet først ind, sidst ud.

Stærkt ophæng
Konsollen er boltet i stolpen, hvilket 
giver et meget stærkt fæste. 
Bæreskinnen hægtes fast på konsollen 
og låses med bolte både i over- og 
underkant.

Smart indstyring
Man kan vælge at forsyne dybde-
stableren med indstyring. Dette 
letter placeringen af pallen og 
beskytter bæreskinnen mod påkørsler. 
Indstyringen boltes på det yderste
konsol.

Bæreskinner og konsoller
Bæreskinner og konsoller er tilpassede 
til forskellige godsoverhæng (se mål-
skitse). Bæreskinnen er konstrueret så 
pallen automatisk fikseres i korrekt leje.

Kraftig bundprofil
Som tilvalg findes en kraftig bundprofil
med indstyring for truck. Bundprofilen 
har til opgave, at beskytte stolperne i 
reolen mod påkørsel.
 
EAB Built to last®

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



Konsol med indstyring Kraftig bundprofil med 
truckindstyring

Studsfodplde standardPallestop forhindrer at pallen 
skydes for langt ind
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Udførelse
Cubic dybdestabling bygger på en 
afprøvet konstruktion, hvor sikkerhed 
og funktion har højeste prioritet. F.eks. 
er samtlige konsoller boltet fast på 
stolpen og stabiliseringen sker ved 
stag som monteres i såvel ryg som 
top.

Sikkerhedskrav
Cubic opfylder alle sikkerhedskrav 
i den europæiske standard for 
lagerinventar med betegnelsen 
DS/EN 15620 og 15635 og 
Nordisk standard INSTA 252, som 
bl.a. indeholder instruktioner til 
materialevalg, design, afprøvning, 
montering og mærkning.

Overfladebehandling
Stolper og stag er galvaniserede. 
Fodplader samt bundprofiler 
lakeres, standardfarven er oransje. 
Bæreskinner, konsoller og topprofiler 
er galvaniserede. 

Mål
Se tabel.

Belastning
Hver rullebanereol dimensioneres 
unikt, baseret på blandt andet 
pallevægt, pallestørrelse, gavlhøjde og 
antal niveauer.

Leverancer
Reolen leveres komplet med stolper,
stag, studsfodplader, bæreskinner,
konsoller og topprofiler. Med 
alle leverancer følger også et 
belastningsskilt som skal monteres på 
et synligt sted.

TEKNISKE DATA CUBIC

  MÅL

A Gavlhøjde 1500-8000 mm

B Afstand stolper c/c 500,800,1100,1250 och 1500 mm

C Stolpe, bredde 90 mm, 110 mm

D Sektion 1350, bredde 1350 mm (frit mellem stolper)

 Sektion 1400, bredde 1400 mm (frit mellem stolper)

 Sektion 1450, bredde 1450 mm (frit mellem stolper)

 Sektion 1500, bredde 1500 mm (frit mellem stolper)

 Sektion 1550, bredde 1550 mm (frit mellem stolper)

 Frit mål mellem bæreskinner 1060 mm (Frit mellem bolte 1050 mm)

E Bæreskinne, højde 75 mm

F Bundprofil, højde 100 mm

 Bundprofil, godstykkelse 5 mm

I EAB Lagerinredningar indgår: Pallereoler, Dybdestabling, Radioshuttle™, Rullebaner, Udtræksenhed,

Grenreoler, Horisontal trælagring, Listestel, Lagerreoler, Plastkasser,Truckværn og Arbejdspladsudstyr.

+ 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)

+ Alt til tiden. Vi stiller alle de nødvendige spørgsmål inden  
 tilbud for at undgå unødvendige merudgifter

+ Egen test- og afprøvningsafdeling

+ Langsigtet perspektiv i virksomheden og i kunderelationerne

EAB LAGERINDRETNING A/S

STIFTSVEJ 13, 7100 VEJLE

TLF +45 7589 0555 

info@eab.dk   www.eab.dk


