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I dette øjeblik holder du markedets førende 

grenreolprogram i hånden! En gennem-

tænkt produktserie med et utal af kombi-

nationsmuligheder. Alle med et mål: ska-

belsen af et personligt lager for sikker 

håndtering af langgods.

Grenreolen kan fås enkelt- og dobbeltsi-

det, for let eller tung belastning. Tunge 

grenreoler findes i flere versioner afhængig 

af anvendelse. De fleste komponenter la-

gerføres for hurtig levering.

EAB lagerinventar fremstilles på Skandina-

viens mest moderne fabrik på området. 

Herved kan loves hurtig og nøjagtig leve-

ring. Man kan naturligvis også levere spe-

cialfremstillede indretninger, der passer til 

netop  Deres lagers specielle forhold uden 

store ekstraudgifter. Muligheden for, at fin-

de hvad man skal bruge i vort brede stan-

dardprogram er meget stor.
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Let grenreol

Tung grenreol med tag

Varmgalvaniseret grenreol

Tung grenreol

Mobil grenreol
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Sikkerhedskrav
EABs Grenreol opfylder alle sikker-
hedskrav iht. den Europæiske leveran-
dørkode FEM 10.2.09, som bl.a. inde-
holder anvisninger for materialevalg, 
dimensionering, prøvning, montering 
og mærkning.

Overfladebehandling
EABs grenreol lakeres med en slid-
stærk pulverfarve. Standardfarver: 
mørkegrå stammer, orange grene. Mu-
lighed for en varmgalvaniseret grenre-
ol til udendørsbrug.

Leverancer
Reolen levereres komplet med stam-
mer, fødder, grene, stagsektioner samt 
bolte og møtrikker. Ved hjælp af den 
medfølgende montageanvisning er det 
enkelt at montere en EAB grenreol. 
Med alle leverancer følger
et belastningsskilt som skal monteres 
på et synligt sted.

EAB Det Holder
Holdbarheden er et kendetegn for 
EAB. Vor akkuratesse og vor kvali-
tetsbevidsthed kendetegner alt fra 
materialevalg til frem-stilling, levering 
og montage. Holdbarheden inkluderer 
også de relationer vi har til vore kun-
der, leverandører og medarbejdere.

TEKNISKE DATA LET GRENREOL

A Stamme, højde 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm

 Stamme, bredde x dybde 60 x 220mm

B Fod, højde 220 mm

C Dobbeltfod, længde 1420 mm, 2220 mm

 Enkeltfod, længde 860 mm, 1260 mm

D Gren, længde 600 mm, 1000 mm

 Gren flytbar i højde c/c 50 mm

E Sektion, længde c/c 1000, 1250, 1500, 2000 mm

 Grenstop, højde 80 mm

 Belastning pr. gren 300, 500 kg

TEKNISKE DATA TUNG GRENREOL

A Stamme, højde 3000, 4000, 5000, 6000 mm

 Stamme, bredde 80 mm

 Stamme, dybde 265 mm, 350 mm, 400 mm

B Fod, højde 285, 325, 370 mm

C Dobbeltfod, længde 1285 – 3410 mm

 Enkeltfod, længde  835 – 1960 mm

D Gren, længde 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm

 Gren flytbar i højde c/c 100 mm

E Sektion, længde c/c 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 mm

 Grenstop, højde 100 mm

 Belastning pr. gren 500, 750, 1000, 1250, 1500 kg

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


