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EAB ·  KUORMALAVAHYLLY

EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laa-

jan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja kor-

kuisia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla 

rakennetaan tehokas ja toimiva varasto. 

Varastokalusteet valmistetaan kokonai-

suudessaan omassa tehtaassa Småland-

sstenarissa. Näin voidaan taata täsmälli-

set toimitukset myös asiakaskohtaisissa  

ratkaisuissa.

 Olemme mielellämme mukana suunnit-

telemassa varastonne layouttia. Uskomme 

että vuosien toimituskokemuksemme

yhdessä osaamisemme kanssa auttaa 

osaltaan kilpailukykyisen varastotekniikan

löytämiseksi.

EAB Built to last

Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa 

toiminnassamme, raakamateriaalin valin-

nassa, toimituksissa ja asennuksessa. 

Tavaramerkkimme Built to last ei kuvaa 

pelkästään tuotteitamme vaan myös 

suhteita asiakkaisiin, toimittajiin ja

yhteistyökumppaneihimme.
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EAB ·  KUORMALAVAHYLLY

1. Poimintaa vetotasoilta.

2. Hyllystöhissivarasto

3. Poimintaa poimintatasolta

4. Kapeakäytävävarasto



Verkkokuormataso - päälle voidaan 
laittaa kuormalava tai irtotavaroita, 
erinomainen tunnelisuojus.
Leveys 910 mm.

Puolilava-alusta/tunnelisuoja - 
Mahdollistaa eri kokoisten kuormalavojen 
varastoinnin, estää lavojen putoamisen 
trukkitunneliin.

Kuormataso - tavaroiden varastoimiseen 
ilman kuormalavaa. Leveys 455 mm.

Välipalkki - kuormalavojen 
pitkäsivukäsittelyyn. Ruuvikiinnitys.

Pylväänsuojus - Korkeus 400 mm.

Lavarajoitin pystymalli - asennetaan 
hyllyn taakse.

Takasuojaverkko - verkkoseinällä
estetään tavaroiden putoaminen, myös 
tilan jakamiseen.

Lavarajoitin - estää lavan sijoittamisen 
liian pitkälle.

Päädyn törmäyssuoja - päädyn 
suojaukseen. Korkeus 400 mm.

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

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

LISÄVARUSTEET

Kantavuustaulukko - asennettava 
näkyvälle paikalle.



LISÄVARUSTEET

Kelan ripustus - itselukittuvalla akselilla. 
Kela säädettävissä sekä sivusuunnassa 
akselilla että syvyyssuunnassa. 
Välikköpituus 950 ja 1350 mm.

Jakoseinä - Korkeus 315 mm.
Esim. levyjen pystyvarastointiin.

Vetotaso - ergonomiseen poimintaan 
kuormalavalta, asennus vaakapalkeille tai 
lattialle. Maksimi kantavuus 700 kg.

Vino keräilytaso - ergonomiseen 
poimintaa lavalta.

Poimintataso - pelti- tai filmivaneritasolla 
poiminta ilman lavaa. Asennus välikköön 
950 mm. Maksimi kantavuus 300 kg.

Keskiside - kaksipuolisissa hyllyissä. 
Pituudet 100-500 mm.

Suoja-aluslevy - luja kiinnitys lattiaan, 
suojaa tehokkaasti pylvään alaosaa ja 
estää pylvään kiertymistä.
Vakio-aluslevy - betonilattioille.

Vetotaso - lattiamalli, 700 kg.
Saatavana korotussarja tukipyörätrukille.

Jakouloke - Pituus 500 mm. 
Pitkän tavaran pystyvarastointiin.

Haarukkatilapalkki - Korkeus 80 mm - levyjen 
varastointiin.

Teline työkaluille - asennetaan päätyyn. Poimintataso - asennetaan päätyyn.
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TEKNISET TIEDOT KUORMALAVAHYLLY

  MITAT KANTAVUUS

A Päätykorkeus 1500 - 8000 mm 

B Päätysyvyys 500, 800, 1100 mm 

C Pylväsleveys 90 mm 8000 kg, 12000 kg

 Pylväsleveys 110 mm 14000 kg, 18000 kg

 Keskiside 100, 150, 200, 250, 300, 400 mm 

D Palkkipituus/profiilikorkeus 950 mm / Z100 mm 1x1000 kg

 (lyhytsivukäsittely) 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

   

D Palkkipituus/profiilikorkeus 1350 mm / Z100 mm 1x1000 kg

 (pitkäsivukäsittely) 2650 mm/ Z115 mm 2x1150 kg

Fakta

EAB:n kuormalavahylly on perusteelli-
sesti suunniteltu ja valmistettu koko-
naisuus, jossa turvallisuus ja toimivuus 
ovat etusijalla. 
Kuormalavahylly koostuu ainoastaan 
kahdesta komponentista; 
päädyistä ja vaakapalkeista, jotka sta-
bilisoivat kehärakenteen. 
Vaakapalkin varmistin estää liitoksen 
tahattoman irtoamisen.

Turvallisuusvaatimukset
Alfa täyttää standardien SFS-EN 
15512, 15620, 15629 ja 15635 vaati-
mukset.

Pintakäsittely
Pylväät toimitetaan sinkittynä. Vaaka-
palkit ja muut osat oranssi tai sinkitty.

Toimitukset
Päädyt toimitetaan osina sisältäen 
vaaka- ja vinotuet, aluslevyt sekä pul-
tit ja mutterit. Mukana seuraavien 
asennusohjeiden mukaan hyllyt on 
helppo asentaa. Toimitukseen kuuluva 
kantavuustaulukko on asennettava nä-
kyvälle paikalle.

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


