
LAGERREOL



Lagerreolen kan leveres med forskellige 
hyldedybder, forskellige gavlhøjder samt 
med åbne eller lukkede gavle og bagsi-
der.
    Uanset hvordan du ønsker at netop 
dit lager skal se ud, kan du stole på, at 
det bliver som vi lover. Vi fabrikerer alle 
vore lagerindretninger på vor egen fabrik 
og har dermed fuld kontrol over hele 
processen – fra tegnebræt til det fær-
digt emballerede produkt med dit navn 
på adressesedlen.

Smalgangslager
Der findes flere forskellige måder at an-
vende en EAB lagerreol på. Én af må-
derne er at udnytte rummets loftshøjde 
maksimalt ved at bygge et højt smal-
gangslager, hvor man plukker godset 
ved hjælp af en plukketruck.

Mobile lagerreoler
Lagerreoler monteret på mobile vogne
giver en kompakt lagring men alligevel 
en høj tilgængelighed. Vognene kører på 
skinner og drives med drivhjul.

Mezzanin 
En anden måde at udnytte loftshøjden på 
er, at bygge en mezzanin og således få en 
ekstra etage. Ovenpå lagerreolerne læg-
ges et gulv af birkeplywood eller lamineret 
gulvplade, i kanterne opsættes et gelæn-
der som gør det til en sikker arbejdsplads. 
På det nye gulv kan man nu placere flere 
lagerreoler eller fristable gods – en meget 
økonomisk måde at fordoble lagerkapaci-
teten på.

Mezzanin
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EABs lagerreol står stabilt på jorden. Ingen vaklen til nogen sider. Hemmeligheden ligger i den gennemtænkte konstruktion på  

såvel stolper som gavle og hylder. Stolper monteret med connectorplader giver ved rammeeffekten en yderst stabil gavl. Geni-

ale hyldeholdere fikserer hylderne i  korrekt  position. Hyldernes langsgående kasseprofiler giver stor bæreevne og lille ned-

bøjning. Med andre ord en stabil løsning som virkelig holder. Såvel i det lille lager som på det store pluklager.



Smalgangslager
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Sikkerhedskrav
EABs lagerreoler opfylder alle sikker-
hedskrav i den nordiske standard INS-
TA 251, svensk betegnelse SS2241 
samt Europæisk standard EN-15635.

Overfladebehandling
Hylderne leveres i galvaniseret alt. lake-
ret med polyesterlak i lysegrå. Stolper-
ne leveres i mørkgrå. Gavlplader, rygp-
lader og deleplader lakeres lysegrå. 
Connectorplader, sokkelplader og bag-
kanter er galvaniserede.

Levering
Reolen leveres komplet med stolper, 
connectorplader, kryds, hylder, hylde-
holdere samt bolte og møtrikker. Ved 
hjælp af den medfølgende montage-
anvisning er det let at montere en 
EAB lagerreol.

EAB Det Holder
Holdbarheden er et kendetegn for 
EAB. Vor akkuratesse og kvalitetsbe-
vidsthed kendetegner alt fra materia-
levalg til fremstilling, levering og mon-
tage. Holdbarheden inkluderer også 
de relationer vi har til vore kunder, le-
verandører og medarbejdere.

TEKNISKE DATA LAGERREOL

  MÅL BELASTNING

A Gavlhøjde 2000, 2500 og 3000 mm

B Hyldedybde 300, 400, 500 og 600 mm

C Grundsektion 1060 mm. (ved hyldebredde 1000 mm)

D Følgesektion 1010 mm. (ved hyldebredde 1000 mm)

Hylde, bredde 750, 1000 mm 200 kg jævnt fordelt last

Hylde, bredde 1300 mm 120 kg jævnt fordelt last

Hylde, højde 30 mm

Belastning pr. sektion  1500 kg ved standardstagning

Gavlplade højde 2000, 2500 og 3000 mm 

Rygplade højde 2000, 2500 og 3000 mm 

Deleplade højde 200 mm

Sokkelplade højde 40 mm

Bagkant højde 55 mm

Dørsektion højde*bredde  2000 * 1000 mm

Skuffe højde*bredde*dybde 95 * 915 * 400/500 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


