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EAB:n rullaratajärjestelmiä on kahdenlaisia: 

läpivirtaushylly ja push back – hylly. Painovoi-

maperiaatteella toimivassa läpivirtaushyllyssä 

lavat siirtyvät kallistettuja rullaratoja pitkin 

hyllystön poimintapäähän. Trukkikäytävien 

määrä voidaan minimoida, sillä hyllystö on te-

hokas tiivisvarastointijärjestelmä.

 EAB:lla on pitkä kokemus rullarata-

hyllöstöistä, joissa kaikki yksityiskohdat on 

suunniteltu mahdollisimman kestäväksi ja toi-

miviksi.

 EAB:n varastokalusteet valmistetaan koko-

naisuudessaan omalla tehtaalla Smålands-

stenarissa Ruotsissa. Näin voidaan taata täs-

mälliset toimitukset. Myös asiakas- ja tuote-

kohtaisia erikoissovellutuksia voidaan valmis-

taa ilman, että kustannukset nousevat liian 

korkeiksi.

EAB läpivirtaushylly

EAB:n läpivirtaushyllyssä tavaroita käsi-

tellään FIFO (first in – first out) – periaatteel-

la. Tavarat syötetään hyllystöön toisesta 

päästä ja poimitaan toisesta. Läpivirtaushylly 

soveltuu erityisesti tavaroille, joilla on rajalli-

nen varastointiaika tai halutaan varmistaa 

FIFO – periaate.

 Läpivirtaushyllyyn asennetaan sopivin vä-

lein jarrurullat, joilla varmistetaan lavojen ta-

sainen liikkuminen. Lavaerotin tarvitaan hel-

pottamaan poimintaa kun jonopaine kasvaa 

tarpeeksi korkeaksi tai varastoitava tavara 

vahingoittuu helposti.

EAB push back – hylly

EAB:n push back – hyllyssä tavaroita käsi-

tellään FILO (first in – last out) – periaatteel-

la. Lavat työnnetään trukilla push back –  

hyllyyn. Syöttö ja poiminta tapahtuu samalta 

sivulta, joten varasto tarvitsee vain yhden 

trukkikäytävän, mikä säästää paljon tilaa. Til-

ankäytön kannalta paras sijoituspaikka push 

back – hyllylle on seinän vieressä.

Pitkäsivukäsittely

Yleisin tapa on lyhytsivukäsittely. EAB läpi-

virtaushyllyssä lavoja voidaan käsitellä myös 

pitkältä sivulta. Pitkäsivukäsittelyä käytetään 

yleensä poimittaessa tavaraa lavalta käsin.

EAB - Läpivirtaushylly
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1. Push Back hyllystö

2. Poimintapään pysäytinpalkki stoppareilla.

3. Alimmalta tasolta lava voidaan tarvittaessa poimia
    haarukkavaunulla.

4. Läpivirtaushylly

5. Push Back hyllystö

6. Läpivirtaushylly

EAB - Läpivirtaushylly
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TEKNISET TIEDOT LÄPIVIRTAUSHYLLY

Mitat, hyllystö

A Päätykorkeus 1500 - 8000 mm

B Pylväiden väli c/c 1100, 1250, 1500 mm

C Pylväsleveys 90 mm, 110 mm

D Rullaradan kaltevuus 4%

E Välikköleveys 1010 mm   (EUR-lava 1200*800 mm)

 Välikköleveys 1210 mm   (FIN-lava 1200*1000 mm)

Mitat, rulla 

Halkaisija 80 mm

Pituus 900 mm tai 1100 mm

Rullaväli c/c 200 mm tai c/c 150 mm 

EAB Varastokalusteita ovat kuormalavahyllyt, syväkuormaushyllyt, Radioshuttle™, läpivirtaushyllyt, Push Back–hyllyt, 

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

+ 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 asiakassuhteissaEAB FINLAND OY

Helsinki/Kokkola puh.  (09) 4520 170

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

Fakta

Rakenne
EAB:n läpivirtaushylly on huolellisesti 
suunniteltu järjestelmä, jossa toimi-
vuus on tärkeintä. Hyllystö rakenne-
taan kulloistenkin tarpeiden mukaan, 
jolloin valitaan hyllystön sopiva korke-
us ja syvyys. EAB:n rullaradat soveltu-
vat myös pakastevarastoihin.

Turvallisuusvaatimukset
EAB rullaradat täyttävät eurooppalais-
ten standardien SFS-EN 15512, 
15620, 15629 ja 15635 vaatimukset 
kuormalavahyllyille 

Pintakäsittely
Vaakapalkit maalataan kulutusta kes-
tävällä oransilla pulverimaalilla.
Päädyt ja muut osat sinkittyjä. Rullat 
toimitetaan käsittelemättöminä tai 
sähkösinkittyinä

Toimitukset
Toimitus sisältää hyllystön kaikki osat 
ml. kiinnitystarvikkeet. Asennuksiin 
suosittelemme omia asennusryhmiäm-
me. Kaikissa toimituksissa on mukana 
kuormitustaulukko, joka tulee asettaa 
näkyvälle paikalle

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, toi-
mittajiin ja yhteistyökumppaneihimme.


