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I EABs horisontale trælagring oplagres
træet liggende i hel- eller halvpakker
på kraftige stålruller med kuglelejer.
For at undgå problemer ved indlastning, og for at kunne håndtere varierende trælængder, lagres træpakken
på fem ruller. Pakken rulles meget
enkelt ind i reolen ved hjælp af
lastbæreren.
EABs horisontale trælagring kan
bygges stort eller småt, med et eller
flere plukniveauer og med en kombination af rullefag og indstiksfag helt
efter dit ønske. Desuden er mulighederne for at komplettere og ændre så
godt som ubegrænsede, da reolen er
opbygget med vor gedigne pallereol
som grundlag.

Balkon
For at udnytte taghøjden i lokalet
maksimalt, kan den horisontale
trælagring bygges med en balkon som
gør det muligt at få flere niveauer.
Balkonen er udstyret med svingbare
gelændere for at give lastbæreren
nem adgang.
Mezzaningulv
Et andet alternativ som udnytter
lokalets højde er at lægge et mezzaningulv ovenpå den horisontale
trælagring. Her kan man så oplagre
eksempelvis pladskrævende gods som
isolering.

EAB lastbærer
Med EABs lastbærer er det nemt at
fylde den horisontale trælagring med
træpakker. Lastbæreren løftes og
håndteres med en almindelig gaffeltruck. Stålruller på lastbæreren
transporterer træpakken ind i reolen.
EAB Det holder
Holdbarheden er et kendetegn for
EAB.
Vor præcision og kvalitetsbevidsthed
kendetegner alt fra materialevalg til
fremstilling, levering og montage.
Holdbarheden inkluderer også de
relationer vi har til vore kunder,
leverandører og medarbejdere.
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1. EABs horisontale trælagring kan
bygges stort eller småt, med et
eller flere niveauer med ruller. Der
er også muligt at bygge på et
mezzaningulv.
2. Horisontal trælagring udendørs
med påbygget tag.
3. Træpakken lastes effektivt ind
med en manuel lastbærer.
4. Lastbæreren flyttes ved hjælp af
trucken.
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5. Mezzanin med svingbart gelænder.
6. Trappe til mezzanin.

Fakta
EABs horisontal trælagring er et
praktisk lagringsalternativ for oplagring
af pakketræ. Det sparer meget plads
samtidig med at lokalet bliver åbent og
overskueligt.
EABs lagerindretninger fremstilles på
vor fabrik i Smålandsstenar. Herved
kan vi love hurtige og nøjagtige
leverancer.
Sikkerhedskrav
EABs horisontal trælagring opfylder
den europæiske standard for horisontal
trælagring, med betegnelsen DK-EN
15635

TEKNISKA DATA

HORISONTAL TRÆLAGRING

		

MÅL

A Sektionsbredde
B Gavldybde total
C Afstand
D Afstand
E Laveste højde for rulle
Rulle diameter
Belastning (fordelt på 5 stk. ruller)
Stolpebredde
Gavlhøjde
Bærebjælke længde x højde
Delepinde
Gelænderhøjde
Balkonbjælke

1208 mm
4100 mm, 5200 mm
1100 mm
800 mm
250 mm
89 mm
3000 kg
90 mm
1500 - 8000 mm
1208 / 1308 * 60 mm
240, 340, 440 mm (frihøjde mellem bærebjælker)
1100 mm
1255 mm (frit gangareal 1200 mm)

TEKNISKE DATA

LASTBÆRER

Træpakke maks. længde
Træpakke maks. vægt
Længde
		
Bredde
Vægt
Rulle længde
Antal ruller
Gaffeltunnel bredde x højde
Afstand gaffeltunler
Overfladebehandling
Tilbehør

5 400 mm
3 000 kg
min 3 850 mm inkl støtterør
max 5 900 mm inkl støtterør
1 500 mm
386 kg
1 178 mm
8 st
indv 210 x 70 mm
c/c 900 mm
Grå lak
Pakkedrev for hånddrift

I EAB Lagerinredningar indgår: Pallereoler, Dybdestabling, Radioshuttle™, Rullebaner, Udtræksenhed,
Grenreoler, Horisontal trælagring, Listestel, Lagerreoler, Plastkasser,Truckværn og Arbejdspladsudstyr.

Overfladebehandling
EABs horisontal trælagring med
galvaniseret, rullevugger og gelænder
lakeres med pulverlak.
Rullerne leveres ubehandlede.
Levereancer
Reolen leveres komplet med stolper,
stag, rullevugger og ruller. Ved hjælp af
den medfølgende montagevejledning
er det nemt at montere EABs horisontal trælagring.
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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)
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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

