PI E NTAVA RA H YL LY

EAB - Pientavarahylly

EAB:n pientavarahylly seisoo erittäin tukevasti lattialla. Huojumatta - sivu- tai syvyyssuunnassa. Salaisuus piilee tarkkaan
suunnitelluissa rakenteissa niin pylväissä kuin päädyissä ja hyllytasoissa. Tukilevyt tekevät päädyistä kehärakenteen.
Nerokkaat kannattimet kiinnittävät hyllytasot oikeaan asentoon. Reunojen koteloprofi ilit takaavat suuren kantavuuden sekä
pienen hyllytasojen taipuman. Toisin sanoen vankka ratkaisu, joka todella kestää. Niin pienissä varastoissa kuin korkeissa
keräilyvarastoissa.

Pientavarahyllyt voidaan toimittaa eri
syvyisinä, eri päätykorkeuksin sekä avohyllynä tai pääty- ja taustalevyillä. EAB
valmistaa kaikki varastokalusteet omalla
tehtaalla Smålandsstenarissa ja sillä on
näin täysi kontrolli koko prosessiin materiaalin valinnasta valmiiksi pakattuihin lähetyksiin.
Voitte luottaa, että toimitamme sellaisen
hyllyn, jonka olette tilannut.
Kapeakäytävävarasto
On olemassa monia mahdollisuuksia
käyttää EAB:n pientavarahyllyä. Eräs
tapa käyttää maksimaalisesti hyväksi
varaston huonekorkeus on rakentaa korkea kapeakäytävävarasto, jossa tavarat
poimitaan poimintatrukin avulla.

Siirtohylly
Pientavarahyllyt voidaan asentaa vaunujen päälle. Lattiaan asennettavien joko
uppo- tai pintakiskojen päällä olevia
vaunuja siirretään sivusuunnassa ratin
avulla. Siirtohyllyillä saavutetaan huomattava tilansäästö.
Kerroshylly
Toinen vaihtoehto käyttää hyväksi huonekorkeus on rakentaa kerroshylly ja saada
siten yksi lattiataso lisää. Pientavarahyllyn
päälle rakennetaan lattia koivuvanerista
tai laminoidusta lastulevystä. Kaiteilla varmistetaan turvallisuus. Uudelle lattiatasolle on mahdollisuus rakentaa lisää pientavarahyllyä tai jättää avoimeksi varastotilaksi – hyvin taloudellinen tapa kaksinkertaistaa varastotila.
Kerroshylly

EAB - Pientavarahylly

Kapeakäytävävarasto

Sokkeli ja etureunalista

Yksipuoleinen hylly

Siirtohylly

Välijakaja

Pientavarahylly pariovilla

Vetolaatikko

Pientavarahylly muovilaatikoilla

Fakta

C
D

Turvallisuusvaatimukset
EAB:n pientavarahylly täyttää kaikki
sekä pohjoismaisen standardin INSTA
251 että eurooppalaisen standardin
SFS-EN 15635 turvallisuusvaatimukset. Standardi sisältää määräyksiä
mm. raaka-aineista, mitoituksesta, koestuksesta, asennuksesta ja merkinnästä.
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Pintakäsittely
Hyllytasot valmistetaan sinkitystä,
suojakäsitellystä teräslevystä. Pylväät
maalattu tummanharmaaksi. Päätylevyt, taustalevyt ja välijakajat vaaleanharmaita. Päädyn tukilevyt sekä sokkelit ja etureunalistat toimitetaan sinkittyinä.
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TEKNISET TIEDOT

PIENTAVARAHYLLY
MITAT

KANTAVUUS

A

Päätykorkeus

2000, 2500, 3000 mm

B

Hyllysyvyys

300, 400, 500, 600 mm

C Perusosa

1060 mm (hyllyleveys 1000 mm)

D Jatko-osa

1010 mm (hyllyleveys 1000 mm)

Hyllytaso, leveys/kantavuus

750, 1000 mm

200 kg, tasaista kuormaa

Hyllytaso, leveys/kantavuus

1300 mm

120 kg, tasaista kuormaa

Hyllytaso, korkeus

30 mm

Välikkökantavuus

1500 kg (normaali takatuenta)

Päätylevyt, korkeus

2000, 2500, 3000 mm

Taustalevyt

2000, 2500, 3000 mm

Välijakaja, korkeus

200 mm

Sokkeli, korkeus

40 mm

Etureunalista, korkeus

55 mm

Oviyksikkö, korkeus*leveys

2000*1000 mm

Vetolaatikko, korkeus*leveys*syvyys

95*915*400/500 mm

Toimitukset
Hyllystö toimitetaan täydellisenä sisältäen pylväät, hyllytasot, kannattimet
ja ruuvit. Mukana seuraavan asennusohjeen avulla EAB:n pientavarahylly on helppo asentaa.
EAB Built to last
Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin
valinnassa, toimituksissa ja asennuksessa. Tavaramerkkimme Built to last
ei kuvaa pelkästään tuotteitamme
vaan myös suhteita asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteistyökumppaneihimme.

EAB Varastokalusteita ovat kuormalavahyllyt, syväkuormaushyllyt, Radioshuttle™, läpivirtaushyllyt,
vetotasot, ulokehyllyt, puutavarahyllyt, listahyllyt, pientavarahyllyt, muovilaatikot, törmäyssuojat ja välitasot.

EAB F INL AND OY
H elsinki/Kokkola puh. (09) 4520 170
E-MAIL myynti@eab.f i

INTERNET www. ea b. fi

+

Tuotanto ja tuotekehitys samassa paikassa

+

Arvokas know-how lukuisista projekteista

+

Testatut tuotteet – oma testausosasto

+

Laaja vakiotuotteiden valikoima

+

Asiakaskohtaiset erikoisratkaisut

+

5 vuoden takuu

+

Idea, tarjous, konstruktio ja asennus

+

Yksi yhteyshenkilö koko projektin ajan

+

Jatkuva kehittäminen yrityksessä ja asiakassuhteissa

