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LISTEGALGER

Fakta

EABs listegalger er et praktisk lag-
rings-alternativ for stående lagring af 
lister, profiler og rør. Det sparer meget 
plads, samtidig med at lagerlokalet 
bliver både åbent og overskueligt.
EABs lagerindretninger fremstilles 
helt og holdent på vor fabrik i Små-
landsstenar. Derfor kan vi love hurtige 
og punktlige leverencer.

Sikkerhedskrav
EABs listegalger opfylder den eu-
ropæiske standard for listegalger, med 
betegnelsen DS-EN 15635.

Overfladebehandling
Stolper og listeopdelere leveres 
galvaniseret, bærebjælker og øvrige 
dele lakeres grå.

Leverencer
Reolen leveres komplet med stolper,
stag, bærebjælker, listeopdelere samt
bolte og møtrikker. Den medfølgende
montagevejledning gør det nemt at
montere en EAB listegalge.

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

Listeopdelere

Gulvpodieplade

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

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

TEKNISKE DATA  LISTEGALGER

   Mål   Belastning

A  Sektionsbredde  1208 mm   400 kg/sektion

B  Gavlhøjde  2500, 3500 mm 

Stolpebredde  90 mm 

C  Bredde enkeltsidig  590 mm 

D  Bredde dobbeltsidig  1090 mm 

E  Længde listeopdeler  500 mm 

F  Bærebjælke hulning (for listeopdelere)  c/c 50 mm 

  

Gulvpodieplade 

G  Længde  1296 mm 

I  Højde, H  Dybde  I 182 - H 520   I   I 282 - H 510   I   I 1080 - H 445 mm

+ 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


