
PALLSTÄLL OMEGA



PALLSTÄLL -  OMEGA

EABs pallställ Omega är ett helt nyutveck-

lat pallställ, framtaget för att klara de nya 

europeiska kraven med en helt ny standard 

för pallställ, men även för att möta kund-

ernas krav på ett hållbart och flexibelt 

pallställ.

Även tillbehören till Omega är utvecklade 

för att klara den nya europiska standarden.

LOG PLUS

Allt fler inser värdet av ett rationellt och 

väl fungerande lagersystem, där smarta 

tankemässiga lösningar blir till verklighet 

med hållbar och funktionell lagerinredning. 

På EAB erbjuder vi kompletta lösningar, 

såväl kunskaps- som produktmässigt, där 

vi oftast utgår från våra standardprodukter 

som sedan anpassas efter just dina behov 

och krav. Allt för att du ska kunna utnyttja 

din lageryta optimalt.

EAB Det håller

Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår 

noggrannhet och vårt kvalitetstänkande 

finns med i allt från materialval till tillverk-

ning, leverans och montage. Hållbarheten 

inkluderar även de relationer vi har till våra 

kunder, leverantörer och medarbetare.

Uppfyller den nya europeiska standarden



TILLBEHÖR - OMEGA

Påkörningsskydd höjd 400 mm
- för yttergavlar och truckgenomgångar.
Finns för både enkelställ och dubbel-
ställ. Höjd 400 mm.

Stolpskydd höjd 400 mm
- för montage i golv.

Stolpskydd höjd 400 mm med PU-
fjäder - för montage i golv. Monteras 
med PU-fjäder

Stolpförstärkning 90/110 hög
- för montage tillsammans med stosfot-
platta. Ger absolut bästa skydd av den 
mest utsatta delen av stolpen.
Höjd 760 mm.

Stolpförstärkning 90/110 hög front - 
monteras i stolpen och i golvet.
Kan användas tillsammans med en lågt 
placerad bärbalk.

Stolpförstärkning 90/110 låg
- för montage tillsammans med stosfot-
platta. Skyddar stolpen på ett utmärkt 
sätt utan att ta någon extra plats i 
anspråk. Höjd 150 mm.

Genomföringsskydd horisontellt - 
monteras i bakkant och förhindrar att 
pallen skjuts in för långt.

Genomföringsskydd vertikalt
- monteras i bakkant och förhindrar att 
pallen skjuts in för långt.

Stosfotplatta
- ger en mycket bra infästning i golv och 
skyddar stolpens nedre del.

Uppfyller den nya europeiska standarden
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LAGERINREDNINGAR   PORTAR   STÅLBYGGNADER

333 33 SMÅLANDSSTENAR

TEL 0371-340 00   www.eab.se

SUNDSVALL: TEL 060-810 00

I EAB Lagerinredningar ingår: Pallställ, Djupstapling, Maxipacker, Rullbanor, Utdragsenhet,

Grenställ, Virkesställ, Listställ, Hyllställ, Plastlådor, Påkörningsskydd och Arbetsplatsutrustning.

Fakta

EABs pallställ Omega bygger på en 
helt ny konstruktion där säkerhet och 
funktion sätts i främsta rummet. Det 
kompletta stället byggs av två kompo-
nenter; gavlar och bärbalkar. Stabilise-
ringen sker genom ramverkan. Stagen 
i gaveln är utformade i fyrkantrör vilket 
ger starka stag och en mycket stabil 
gavel som tillåter höga sektionslaster.

Säkerhetskrav
EAB:s pallställ uppfyller den europeiska 
standarden för pallställ, med beteckning 
SS-EN 15512, SS-EN 15620,
SS-EN 15629, SS-EN 15635.

Ytbehandling
EAB:s pallställ Omega levereras
galvaniserat. Bärbalkar, fotplattor och 
övriga tillbehör lackeras orange.

Leveranser
Gavlarna levereras kompletta med
horisontalstag, diagonalstag, fotplattor
samt skruv och mutter. Med hjälp av
den medföljande monteringsanvisningen
är det enkelt att montera och resa
gavlarna på plats. Bärbalkarna levereras
kompletta med säkringar.
Med alla leveranser följer även en
belastningsskylt som skall monteras
väl synlig.

+ Brett sortiment av standardprodukter

+ 5 års garanti

+ Idé, projektledning, konstruktion och montage

+ Beprövade produkter

+ En projektledare = en kontaktperson genom hela projektet

+ Produktion och produktutveckling på samma ställe

+ Närheten till och gedigen kunskap kring Stålkonstruktioner 

    (värdefull know-how i många lagerinredningsprojekt)

+ Alla rätt i tid. Vi ställer alla nödvändiga frågor innan offert 

 för att undvika onödiga merkostnader

+ Egen test- och provavdelning

+ Långsiktighet i företaget och i kundrelationer

   TEKNISK DATA

   MÅTT BELASTNING

   A   Gavelhöjd

   B   Gaveldjup

   C   Stolpbredd    90 mm 10000 kg, 14000 kg

         Stolpbredd    110 mm 20000 kg, 25000 kg

   D   Bärbalk längd / profil,    950 mm / Z100 mm 1x1000 kg

        (för kortsideshantering av pall)    1850 mm / Z100 mm 2x1000 kg

   2300 mm / Z100 mm 2x1000 kg

   2750 mm / Z100 mm 3x500 kg

   2750 mm / Z115 mm 3x750 kg

   2750 mm / Z140 mm 3x1050 kg

   3600 mm / Z160 mm 4x800 kg

   3600 mm / Z160 mm 4x1000 kg

   D   Bärbalk Längd / profil    1350 mm / Z100 mm 1x1000 kg

        (för långsideshantering av pall)    2650 mm/ Z115 mm 2x1150 kg

   PALLSTÄLL OMEGA

   1000 - 12000 mm

   500, 800, 1100, 1250, 1500 mm

2296
EN 1090-1


