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KU O R M AL AVAHY L LY - O ME GA

EAB:n uusi Omega kuormalavahylly on
kehitetty täyttämään uudet eurooppalaiset varastohyllystandardit unohtamatta
asiakkaan tarpeita ja joustavuutta. Myös
monipuoliset lisävarusteet täyttävät uudet
vaatimukset.

LOG PLUS
Asiakkaamme ymmärtävät tehokkaiden
ja toimivien varastojärjestelmien arvon,
joissa hyvin suunnitellut ideat muuttuvat
kestäviksi tuotteiksi. EAB tarjoaa standardivalikoiman lisäksi laajan asiakaskohtaisen tuotevalikoiman. Tavoitteena varastotilan optimaalinen varastoratkaisu.

EAB Built to last
Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa,
raakamateriaalin valinnassa, toimituksissa
ja asennuksessa. Tavaramerkkimme Built
to last ei kuvaa pelkästään tuotteitamme
vaan myös suhteita asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteistyökumppaneihimme sekä
henkilöstöön.

Täyttää uuden eurooppalaisen standardin

L IS Ä VA R U S TE E T - OME GA

Täyttää uuden eurooppalaisen standardin

Pylväänsuoja 400 mm
- asennetaan betonilattiaan.

Pylväänsuoja 400 mm PU-jousella asennetaan betonilattiaan.
Parantaa suojan törmäyskestävyyttä.

Törmäyssuoja 400 mm
- päätyjen suojaamiseen törmäyksiltä.
Saatavana 1 ja 2-puoleisiin hyllyihin.

Lavarajoitin vaaka
- estää lavan sijoittamisen liian pitkälle

Lavarajoitin pysty
- estää lavan sijoittamisen liian pitkälle.

Suoja-aluslevy
- suojaa pylvään alinta osaa ja samalla
kunnon kiinnitys lattiaan.

Pylväänvahvike 90
- yhdessä suoja-aluslevyn kanssa.
Estää pylvään vaurioitumista ja vie
vähän tilaa. Korkeus 150 mm.

Pylväänvahvike 90 korkea
- paras suoja pylvään herkimmille osille.
Korkeus 760 mm.

Pylväänvahvike 90 korkea etu
- asennetaan pylvääseen ja lattiaan.
Mahdollistaa vaakapalkin asentamisen
alhaalle.
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EAB:n kuormalavahylly Omega on
perusteellisesti suunniteltu ja valmistettu, jossa turvallisuus ja toimivuus
ovat etusijalla.
Kuormalavahylly koostuu ainoastaan
kahdesta komponentista; päädyistä
ja vaakapalkeista, jotka stabilisoivat
kehärakenteen.
Vaakapalkin varmistin estää liitoksen
tahattoman irtoamisen.
Turvallisuusvaatimukset
Omega täyttää eurooppalaiset
standardit EN 15512, EN 15620, EN
15629, EN 15635 vaatimukset.
Pintakäsittely
Omegan pylväät ja vaakatuet ovat
sinkittyjä. Suoja-aluslevy maalataan
kulutusta kestävällä pulverimaalilla
samoin vaakapalkit. Lisävarusteet
maalattuja ja sinkittyjä.

TEKNISET TIEDOT

KUORMALAVAHYLLY OMEGA
MITAT

A

Päätykorkeus

KANTAVUUS

1000 - 12000 mm

B Päätysyvyys

500, 800, 1100, 1250, 1500 mm

C Pylväsleveys

90 mm

10000 kg, 14000 kg

110 mm

20000 kg, 25000 kg

950 mm / Z100 mm

1x1000 kg

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

1350 mm / Z100 mm

1x1000 kg

2650 mm/ Z115 mm

2x1150 kg

Pylväsleveys

D Palkkipituus/profiilikorkeus
(lyhytsivukä sittely)

D Palkkipituus/profiilikorkeus
(pit käsivukäsittely)

Toimitukset
Päädyt toimitetaan osina sisältäen
vaaka- ja vinotuet, aluslevyt sekä
pultit ja mutterit. Mukana seuraavien
asennusohjeiden mukaan hyllyt on
helppo asentaa. Toimitukseen kuuluu
kuormitustaulukko, joka on asennettava näkyvälle paikalle.

EAB Varastokalusteita ovat kuormalavahyllyt, syväkuormaushyllyt, Radioshuttle™, läpivirtaushyllyt, Push Back–hyllyt,
vetotasot, ulokehyllyt, puutavarahyllyt, listahyllyt, pientavarahyllyt, muovilaatikot, törmäyssuojat ja välitasot.
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Vielfalt an Standardprodukten
Tuotanto ja tuotekehitys samassa paikassa
5 Jahre Garantie auf unsere Produkte
Arvokas
lukuisista projekteista
Konzept,know-how
Projektmanagement,
Zusammenbau und Montage
Unsere
rigoros getestet und verbessert
TestatutProdukte
tuotteet –werden
oma testausosasto
Ein Ansprechpartner für die ganze Projektdauer
Laaja vakiotuotteiden valikoima
Produktion und Entwicklung aller Systeme unter einem Dach
Umfangreiche Erfahrung
und fundiertes Know-how mit
Asiakaskohtaiset
erikoisratkaisut

+

Stahlkonstruktionen (wertvolles Know-how auch aus
5 vuoden takuu
unzähligen Lagerausstattungsprojekten)

+

Idea,
tarjous,
konstruktio
asennus
Alles zur
rechten
Zeit. Wirjastellen
Fragen, die sich ergeben,

+

bevor wir unser Angebot erstellen um unnötige Zusatzkosten
Yksi yhteyshenkilö koko projektin ajan
zu vermeiden
Jatkuva Testlabor
kehittäminen
yrityksessä
asiakassuhteissa
Eigenes
im Haus
um die ja
Systeme
zu prüfen
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Wir glauben an langfristige und nachhaltige Partnerschaften

