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EAB ·  PALLEREOLER ALFA

EAB har et komplet sortiment af pallere-

oler i forskellige højder og længder. Det-

te, sammen med et stort tilbehørspro-

gram, gør det let, at skabe et funktio-

nelt, personligt lager, uanset om det

gælder det lille kontorlager, høje smal-

gangslagre eller fuldautomatiske kran-

lagre.

   EAB lagerinventar fremstilles på Skan-

dinaviens mest moderne fabrik på områ-

det. Herved kan loves hurtig og nøjagtig

levering. Efter mange år i branchen har

vi indenfor EAB opbygget en stor viden

og erfaring på logistikområdet som vi

gerne vil dele allerede i layoutfasen af

dit nye lager.

 

EAB Built to last

Holdbarheden er et kendetegn for EAB.

Vor akkuratesse og vor kvalitetsbevidst-

hed kendetegner alt fra materialevalg til

fremstilling, levering og montage. Hold-

barheden inkluderer også de relationer

vi har til vore kunder, leverandører og

medarbejdere.
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EAB ·  PALLEREOLER ALFA

1. Pallereol – plukhåndtering fra udtræksenhed

2. Pallereol – helautomatisk kranlager

3. Pallereol – plukhåndtering fra udtrækshylde

4. Pallereol – smalgangslager



Nethylde – til plukvarer med eller uden
palle, godkendt til sprinkleranlæg.
Udmærket som beskyttelse ved
truckgennemgang. Bredde 910 mm.

Halvpalleindlæg – eller bjælkeindlæg til
helpaller. Giver mulighed for at lagre andre 
palledybder.

Pallereolhylde – til plukvarer uden palle.
Bredde 445 mm.

Langsideindlæg – skrues på
bærebjælkerne. Bruges altid ved
langsidehåndtering af pallerne.

Stolpebeskytter standard –
Højde 400 mm

Pallestop vertikalt – monteres i bagkant
på pallereol og forhindrer at pallen sættes
for langt ind.

Rygnet – kraftig netramme monteres
på bagkant af pallereol og forhindrer at
godset falder bagud af reolen.

Pallestop horisontalt – monteres i
bagkant på pallereol og forhindrer at
pallen sættes for langt ind.

Truckværn højde 400 mm – for ydergavle 
og truckgennemkørsler. Højde 400 mm

Stolpeforstærkning 90 høj model – for
montage på studsfodplade. Giver den
absolut bedste beskyttelse af den mest
udsatte del af stolpen. Højde 760 mm.

Stolpeforstærker 90 – for montage
i kombination med studsfodplade.
Beskytter stolpens nederste del uden at
optage ekstra plads. Højde 150 mm.

TILBEHØR

Belastningsskilt - angiver tilladt last
pr. sektion afhængig af bærebjælkernes
placering. Monteres på et synligt sted.



TILBEHØR

Kabeltromleophæng – med selvlåsende
aksel. Justerbar fiksering af kabeltromle
samt flytbar akselplacering i dybden.
For sektion 950 mm og 1350 mm.

Opdelerbøjle – højde 315 mm – opdeler
til f.eks. døre eller andet plademateriel.

Udtræksenhed – for plukgods med eller
uden palle. Giver bedste ergonomi ved
plukning. Monteres på bærebjælkerne.
Maks. belastning 700 kg.

Udtrækshylde – for plukgods uden palle. 
Giver bedste ergonomi ved plukning. 
Monteres på pallestigerne.
Maks. belastning 300 kg.

Afstandsstykke – anvendes ved
dobbbeltreol. Fås i forskellige længder.

Studsfodplade – giver en god fastgørelse 
til gulv og beskytter stolpens nederste del.
Fodplade, standard – for betongulv.

Udtræksenhed – for plukgods med eller
uden palle. Monteres på gulv.
Maks. belastning 700 kg.

Listeopdeler – længde 500 mm – for
stående langgods.

Gaffeldistance – højde 80 mm – for ikke
palleteret plademateriel.

Ophæng - til ydergavl. Praktisk ophæng for
diverse materiel.

Gavlhylde - monteret på ydergavl.

Udtræksenhed med forhøjningssæt –
for stabler. Monteres på gulv.
Maks. belastning 700 kg.
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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)

+ 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

Fakta

EABs pallereol bygger på en afprøvet
konstruktion hvor sikkerhed og
funktion kommer i første række.
Den komplette reol består af to dele:
gavle og bærebjælker. Stabiliteten
kommer af rammeopbygningen.
Beskyttelse mod utilsigtet afløftning
af bærebjælker forhindres af den geni-
ale sikringspind.

Sikkerhedskrav
EABs pallereol opfylder den europæis-
ke standard for pallereoler,
med betegnelsen SS-EN 15512,
SS-EN 15620, SS-EN 15629,
SS-EN 15635.

Overfladebehandling
EABs pallereol levereres i galvaniseret
udførelse. Bærebjælker og øvrige
tilbehør lakeres orange med en
slidstærk pulverlak.

Leveranser
Gavlene levereres komplet med
horisontalstag, diagonalstag, fodpla-
der samt bolte og møtrikker. Ved
hjælp af den medfølgende monte-
ringsvejledning er det let at montere
og rejse gavlene. Bærebjælkerne le-
vereres komplet med sikringspinde.
Med alle leverancer følger et belast-
ningsskilt som skal monteres synligt
på reolen.

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

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

TEKNISKE DATA                                     PALLEREOLER

  MÅL BELASTNING

A Gavlhøjde 1500 - 8000 mm 

B Gavldybde 500, 800, 1100 mm 

C Stolpebredde 90 mm 8000 kg, 12000 kg

 Stolpebredde 110 mm 14000 kg, 18000 kg

 Gavlafstand 100, 150, 200, 250, 300, 400 mm 

D Bærebjælkelængde/profil, 950 mm / Z100 mm 1x1000 kg

 (for kortsidehåndtering af palle) 1850 mm / Z100 mm 2x1000 kg

  2300 mm / Z100 mm 2x1000 kg

  2750 mm / Z100 mm 3x550 kg

  2750 mm / Z115 mm 3x750 kg

  2750 mm / Z140 mm 3x1000 kg

  3600 mm / Z160 mm 4x800 kg

  3600 mm / Z160 mm 4x1000 kg

   

D Længde/profil 1350 mm / Z100 mm 1x1000 kg

 (for langsidehåndtering af palle) 2650 mm/ Z115 mm 2x1150 kg

EAB LAGERINDRETNING A/S

STIFTSVEJ 13, 7100 VEJLE

TLF +45 7589 0555 

info@eab.dk   www.eab.dk


