L A ST B Æ R E R

Batteridreven lastbærer

TEKNISKE DATA

LASTBÆRER

Batteridreven lastbærer

Stop i bagkant
på lastbæreren

Kroge i forkant
af lastbærer

Styrepanel og
batterikassette

Længde min. inkl. bærearme:
Længde maks. inkl. bærearme:
Bredde:			
Vægt:			
Rulle antal:		
Rulle længde:		
Gaffeltunnel bredde x højde:
Afstand gaffeltunneller:
Træpakke maks. længde:
Træpakke maks. vægt:
Motortype:		
Batteritype:		
Batterikapacitet:		
Vægt batteri:		
Radiosender frekvens:
Overfladebehandling:

4280 mm
6360 mm
1500 mm
500 kg
6 stk.
1158 mm
indv. 210x70 mm
c/c 900 mm
6000 mm
3000 kg
Elektrisk batteri
Gele-syre blybatteri
25V/50Ah
24 kg
870 MHz
Lakeret grå

Manuel lastbærer

Stop i bagkant
på lastbæreren

Kroge i forkant
af lastbærer

Drivpakke på lastbæreren som
letter indlastningen

TEKNISKE DATA

LASTBÆRER

Manuel Lastbærer
Længde min. inkl. bærearme:
Længde maks. inkl. bærearme:
Bredde:			
Vægt:			
Rulle antal:		
Rulle længde:		
Gaffeltunnel bredde x højde:
Afstand gaffeltunneller:
Træpakke maks. længde:
Træpakke maks. vægt:
Overfladebehandling:

3850 mm
5900 mm
1500 mm
386 kg
8 stk.
1178 mm
indv. 210x70 mm
c/c 900 mm
5400 mm
3000 kg
Lakeret grå

Fakta
EABs Lastbærer til indlastning af
træpakker
For at forenkle indlastning af træpakker i en horisontal trælagring anvendes en lastbærer der håndteres af en
gaffeltruck. Træpakken placeres på
lastbærerens ruller som derefter løftes
på plads ved hjælp af trucken. Lastbæreren har udtrækkelige bærearme
med kroge der er fastgjort i reolen for
at forhindre tipning. På bagkanten er
der også et stop for at opnå sikker
håndtering.
Den batteridrevne lastbærer skyder
automatisk træpakken ind i reolen, og
styringen foregår via en radiosender.
Benyttes den manuelle lastbærer
skubbes træpakken ind i reolen med
håndkraft.
Som tilbehør til den manuelle lastbærer findes en drivpakke som letter
indlastningen af træpakker.

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

