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EAB on Pohjoismaiden johtava ulokehylly-

jen valmistaja, jonka laajasta tuotevalikoi-

masta löytyy yksilöllinen ja toimiva ratkai-

su kaikenlaiseen pitkien tuotteiden varas-

tointiin.

Ulokehylly voi olla 1- tai 2-puoleinen, kevyille 

ja raskaille kuormituksille.

 Ulokehyllyt voidaan toimittaa useina eri 

versioina käyttötarpeiden mukaan. Useimpia 

komponentteja pidetään varastossa nopeita 

toimituksia varten.

EAB:n varastokalusteet valmistetaan koko-

naisuudessaan omalla tehtaalla Smålandsste-

narissa Ruotsissa. Näin voidaan taata täsmäl-

liset toimitukset myös asiakaskohtaisissa rat-

kaisuissa. Mitä suurimmalla todennäköisyy-

dellä laajasta vakiotuotevalikoimasta löytyy 

oikea varastoratkaisu.

EAB - ULOKEHYLLY

Kevyt ulokehylly

Raskas ulokehylly katolla

Kuumasinkitty ulokehylly

Raskas ulokehylly

Ulokesiirtohylly
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TEKNISET TIEDOT KEVYT ULOKEHYLLY

A  Pylväs, korkeus 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm

  Pylväs, leveys*syvyys 60 x 220mm

B  Jalka, korkeus 220 mm

C  2-puoleinen jalka, syvyys 1420 mm, 2220 mm

  1-puoleinen jalka, syvyys  860 mm, 1260 mm

D  Ulokepituus 600 mm, 1000 mm

  Ulokkeen säätöväli korkeussuunnassa c/c 50 mm

E  Välikköpituus c/c 1000, 1250, 1500, 2000 mm

  Uloketappi, korkeus 80 mm

  Ulokekantavuus 300, 500 kg

EAB Varastokalusteita ovat kuormalavahyllyt, syväkuormaushyllyt, Maxipacker, läpivirtaushyllyt,

vetotasot, ulokehyllyt, puutavarahyllyt, listahyllyt, pientavarahyllyt, muovilaatikot, törmäyssuojat ja välitasot.

Fakta

Turvallisuusvaatimukset
EAB:n ulokehyllyt täyttävät eurooppa-
laisen FEM 10.2.09 koodin vaatimuk-
set koskien mm. materiaalia, mitoitus-
ta, testausta, asennusta ja merkintää.

Pintakäsittely
EAB:n ulokehyllyt maalataan kulutusta 
kestävällä pulverimaalilla. Vakiovärit: 
tummanharmaat pylväät, oranssit 
ulokkeet. Joustava pulverimaalaamo 
mahdollistaa myös muut värivaihtoeh-
dot asiakkaan toivomusten mukaises-
ti.

Toimitukset
Ulokehyllyt toimitetaan osina sisältä-
enpylväät, jalat, ulokkeet, vaaka- ja vi-
notuet sekä ruuvit ja mutterit. Mukana 
seuraavien asennusohjeiden mukaan 
asennus on yksinkertainen. Toimituk-
sen mukana on selkeä kuormitustau-
lukko.

EAB Built to last
Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikes-
sa toiminnassamme, raakamateriaalin 
valinnassa, toimituksissa ja asennuk-
sessa. Tavaramerkkimme Built to last ei 
kuvaa pelkästään tuotteitamme vaan 
myös suhteita asiakkaisiin, toimittajiin ja 
yhteistyökumppaneihimme.

TEKNISET TIEDOT RASKAS ULOKEHYLLY

A  Pylväs, korkeus 3000, 4000, 5000, 6000 mm

  Pylväs, leveys 80 mm

  Pylväs, syvyys 265 mm, 350 mm, 400 mm

B  Jalka, korkeus 285, 325, 370 mm

C  2-puoleinen jalka, syvyys 1285 – 3410 mm

  1-puoleinen jalka, syvyys 835 – 1960 mm

D  Ulokepituus 500, 750, 1000, 1200, 1250, 1500 mm

  Ulokkeen säätöväli korkeussuunnassa c/c 100 mm

E  Välikköpituus c/c 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 mm

  Uloketappi, korkeus 100 mm

  Ulokekantavuus 500, 750, 800, 1000, 1250, 1500 kg

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


