R ULL E B A N E R

EAB - Rullebaner
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EAB rullebaner for lagring af gods i bevægelse

EAB gennemløbsreoler

Denne type lagring kræver derfor kun én

findes i to varianter: Gennemløbsreol eller

I EAB gennemløbsreoler håndteres godset

truckgang, hvilket sparer megen plads da

Push-back reol. Takket være de skråtstillede

efter princippet FIFO (først ind – først ud).

reolen kan placeres op mod en væg.

baner ender godset altid i korrekt udlastnings-

Godset sættes ind i reolen fra den ene side

position. Desuden kan antallet af truckgange

og udlastes fra den anden side. En håndtering

Langsidehåndtering

minimeres, idet reoler med rullebaner er en

som giver et meget effektivt vareflow eksem-

Det er mest almindeligt at håndtere paller fra

meget effektiv form for kompaktlagring.

pelvis ved håndtering af varer med begræn-

kortsiden, men EAB har også et system for

set lagringstid.

langsidehåndtering af paller. Dette anvendes

EAB har stor erfaring med rullebanereoler.

Gennemløbsreoler monteres med bremse-

Gennem årene har vi udviklet et standard-

ruller som er jævnt fordelt for at godset kan

koncept hvor hver detalje er udformet på den

transporteres på en sikker og skånsom måde.

mest funktionelle måde. EAB lagerinventar

Som tilbehør findes palleseparatorer som hol-

produceres udelukkende på vor fabrik i

der pallerne adskilt og skåner godset ved ud-

Smålandsstenar i Sverige. Derfor kan vi love

lastning.

en hurtig og punktlig leverance samt specialproducerede indretninger som nøjagtigt passer

EAB Push-back reoler

til dit lager og dine behov – uden store ekstra-

I EAB Push-back reolen håndteres godset ef-

omkostninger. Mulighederne for at finde netop

ter princippet FILO (først ind – sidst ud). Ved

det du søger er stor, i vort brede standard-

hjælp af trucken skubbes pallen ind i reolen.

program.

Ind- og udlastning sker fra samme side.

primært ved gennemløbsreoler, hvor man skal
håndplukke gods fra pallen.

EAB - Rullebaner
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1. Push-back reol
2. Integreret udlastningsbjælke
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3. Udlastning med små ruller for stabler og løftevogne
4. Gennemløbsreol
5. Push-back reol
6. Gennemløbsreol
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Fakta
Udførelse
EABs rullebaner bygger på en gennemprøvet konstruktion, hvor sikkerhed og funktion sættes i første række.
Reolerne tilpasses efter kundens ønsker. Dette indebærer, at der findes
store muligheder for at vælge højde,
bredde og dybde på reolerne. EABs
rullebaner findes endvidere i en udførelse specielt tilpasset fryserum.
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Sikkerhedskrav
EABs rullebaner opfylder den europæiske standard for pallereoler, med
betegnelsen SS-EN 15512, SS-EN
15620, SS-EN 15629, SS-EN 15635.
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TEKNISKE DATA

Overfladebehandling
Bærebjælker lakeres orange. Stolper,
stag og øvrige detaljer galvaniseres.
Ruller leveres ubehandlede alt. elforzinkede.
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RULLEBANER

Mål, reol
A

Gavlhøjde

1500 - 8000 mm

B Afstand stolper

c/c 1250 mm

C Stolpebredde

90 mm, 110 mm

D Hældning rullebane

4%

E

Sektionsbredde

1010 mm

(för EUR palle 1200x800 mm)

Sektionsbredde

1210 mm

(för palle 1200x1000 mm)

Mål, rulle
Diameter

80 mm

Længde

900 mm alternativt 1100 mm

Afstand

c/c 200 mm alternativt c/c 150 mm

Leverancer
Samtlige rullebaneanlæg projekteres
og CAD-tegnes af vor projektafdeling.
Når det gælder montage, anbefaler vi,
at vore dygtige montører udfører jobbet. Med alle leverancer følger et anlægsskilt, som skal monteres på et
synligt sted på reolen.
EAB Det Holder
Holdbarheden er et kendetegn for
EAB. Vor akkuratesse og vor kvalitetsbevidsthed kendetegner alt fra
materialevalg til fremstilling, levering
og montage. Holdbarheden inkluderer
også de relationer vi har til vore kunder, leverandører og medarbejdere.

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

