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EAB - Puutavarahylly

EAB:n puutavarahyllyssä varastoi-
daan puutavarat koko- tai puolini-
puissa kuulalaakeroitujen teräsrul-
lien päällä.
Jotta eripituisten nippujen käsittely
on vaivatonta, hylly varustetaan
syvyyssuunnassa viidellä rullalla.
Hyllystö täytetään erillisen kuor-
mauskelkan avulla. 

EAB:n puutavarahylly toimitetaan
projektikohtaisesti asiakkaan tarpeen
mukaan. Standardiosista asennettu
hylly on laajennettavissa tai muutet-
tavissa helposti vuosienkin kuluttua. 

Parvi
Huonekorkeus kannattaa hyödyntää
korkeussuunnassa useammalla tasolla.

Hyllystö varustetaan tällöin parvella.
Parven etureunaan asennetaan
käännettävät kaide-elementit. 

Välitaso
Vaihtoehtoisesti huonekorkeus on
hyödynnettävissä hyllystön päälle
rakennettavalla välitasolla. Tasolla
voidaan varastoida esimerkiksi
eristysvillaa. 

Kuormauskelkka
EAB:n kuormauskelkalla on helppo
täyttää hyllystö. Kuormauskelkkaa
käsitellään tavallisella trukilla. Nippu
asetetaan kelkan päällä olevilla rullille
ja siirretään joko manuaalisesti tai
moottorien avulla hyllystön sisään. 

EAB Built to last
Tarkkuus ja laatu ovat mukana kai-
kessa toiminnassamme, raakamateri-
aalin valinnassa, toimituksissa ja 
asennuksessa. Tavaramerkkimme Built 
to last ei kuvaa pelkästään tuottei-
tamme vaan myös suhteita asiakkai-
siin, toimittajiin ja yhteistyökumppan-
eihimme.
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EAB - Puutavarahylly

1. EAB:n puutavarahylly voi olla suuri 
tai pieni, yksi tai usempi poiminta-
taso joko rullilla tai kiinteillä vaaka-
palkeilla.

2. Hyllystö voidaan varustaa katolla.

3. Kuormauskelkka – mekaaninen
    siirtolaite

4. Kuormauskelkkaa siirretään trukilla

5. Parvi varustetaan käännettävillä
    kaide-elementeillä.

6. Portaat.
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Fakta

EAB Puutavarahylly on käytännöllinen 
ratkaisu puutavaranippujen varastointi-
in. Sen avulla säästetään tilaa ja samalla 
käsittely on vaivatonta.

Turvallisuusvaatimukset
EAB:n puutavarahylly valmistetaan
eurooppalaisen standardin SFS-EN
15635 mukaan.

Pintakäsittely
EAB:n puutavarahyllyt maalataan
kulutusta kestävällä pulverimaalilla tai 
sinkittynä. Vakiovärit: päädyt, parvi ja 
portaat harmaa, rullakourut ja muut osat 
oranssit. Rullat käsittelemättömät.

Toimitukset
Hyllyt toimitetaan osina sisältäen
päädyt (ml. pylväät, suoja-aluslevyt ja 
tuet), rullakourut ja rullat. Asennukseen 
suosittelemm ammattitaitoisia asenta-
jiamme.

TEKNISET TIEDOT HYLLYSTÖ

  MITAT

A Välikköleveys 1208, 1308 mm.

B Hyllystön kokonaissyvyys viidellä rullalla: 4100 mm, 5200 mm

C Välikkösyvyys 1100 mm.

D Välikkösyvyys 800 mm.

E Alin rullakorkeus 250 mm.

Rullahalkaisija 89 mm

Kantavuus (5:llä rullalla) 3000 kg

Pylväsleveys 90 mm

Päätykorkeus 1500-8000 mm

Vaakapalkit, pituus*korkeus 1208 /1308* 60 mm

Jakotapit vaakapalkkien vapaaväleille: 240, 340, 440 mm (vapaa palkkiväli)

Kaide, korkeus 1100 mm

Parvi, leveys 1255 mm (käytäväleveys 1200 mm)

TEKNISET TIEDOT KUORMAUSKELKKA

Puutavaranipun pituus 5400 mm/6000 mm

Puutavaranipun max paino 3000 kg

Kuormauskelkan pituus min 3850 mm + tukivarret

  max 5900 mm + tukivarret

Leveys 1500 mm

Rullan leveys 1 178 mm

Rullamäärä 8 kpl

Haarukkatila, leveys*korkeus 210*70 mm (sisämitta)

Haarukkatilojen etäisyys c/c 900 mm

Käsittely Harmaa maalaus

Lisäosat Mekaaninen siirtolaite

EAB Varastokalusteita ovat kuormalavahyllyt, syväkuormaushyllyt, Radioshuttle™, läpivirtaushyllyt,

Push Back–hyllyt, vetotasot, ulokehyllyt, puutavarahyllyt, listahyllyt, pientavarahyllyt, muovilaatikot,

törmäyssuojat ja välitasot.

EAB FINLAND OY

Helsinki/Kokkola puh.  (09) 4520 170

E-MAIL myynt i@eab.f i    INTERNET www.eab.f i

+ 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


