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EAB:n syväkuormaushyllyllä voidaan 
varastoida kuormalavoja niin paljon, 
että jopa 80 % varaston tilavuudesta 
tulee käytettyä hyväksi! 

Sekä lattia-ala että huonekorkeus 
hyödynnetään maksimaalisesti. Lavoja 
käsitellään pitkältä sivulta periaatteella 
“first in, last out”.

Lujat liitokset
Konsolit kiinnitetään pylvääseen 
tukevalla pulttiliitoksella. Kannatinkiskot 
asennetaan konsoleihin ruuveilla sekä 
ylä- että alapuolelta.

Lavaohjain
Lavaohjain helpottaa kuormalavan 
asettamista hyllystöön ja suojaa 
samalla kannatinkiskoa.
    Lavaohjain kiinnitetään uloimpaan 
konsoliin.

Kannatinkiskot ja konsolit
Kannatinkiskot ja konsolit on mitoitettu 
eri lavanylityksille (kts. tekniset tiedot). 
Kannatinkisko on suunniteltu siten,että 
lava asettuu automaattisesti oikeaan 
asentoon.

Vahvistettu alaohjauskisko
Vahvistettu alaohjauskisko 
etupylvään törmäyssuojuksineen 
tai pylväänvahvikkeella ohjaa lavaa 
lattiatasolla ja estää päätyjen 
vahingoittumista. 

EAB Built to last®

Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa
toiminnassamme, raakamateriaalin 
valinnassa, toimituksissa ja 
asennuksessa. Tavaramerkkimme
Built to last ei kuvaa pelkästään 
tuotteitamme vaan myös suhteita
asiakkaisiin, toimittajiin ja 
yhteistyökumppaneihimme.
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Konsoli varustettuna 
lavaohjaímella

Vahvistettu alaohjauskisko 
etupylvään suojalla

Suoja-aluslevyLavarajoitin estää lavan 
työntämisen liian pitkälle
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Rakenne
EAB:n syväkuormaushylly on 
huolellisesti suunniteltu ja rakennettu 
järjestelmä, jossa turvallisuus ja 
toimivuus ovat etusijalla. Hyllystön 
rakenteet jäykistetään taustan ja 
yläosan tukiristikoilla.

Turvallisuusvaatimukset
EAB syväkuormaushylly täyttää 
standardien SFS-EN 15620 ja SFS-
EN 15635 vaatimukset. Standardi 
sisältää määräyksiä mm. raaka-
aineista, mitoituksesta, koestuksesta, 
asennuksesta ja merkinnästä.

Pintakäsittely
Pylväät ja vaakatuet ovat sinkittyjä.
Suoja-aluslevyt ja alaohjausprofiilit 
maalataan kulutusta kestävällä 
pulverimaalilla, väri oranssi.
Kiskot ja konsolit sinkittyjä.

Mitoitukset
Kts. taulukko

Kantavuus
Jokainen hyllystö mitoitetaan 
erikseen. Rakenteeseen vaikuttaa 
mm. lavapaino, lavakoko, 
päätykorkeus ja tasojen lukumäärä.

Toimitukset
Syväkuormaushyllyt toimitetaan osina
sisältäen kaikki tarvittavat osat: 
pylväät, vino- ja vaakatuet, 
tukiristikot, konsolit sekä ruuvit ja 
mutterit. Kaikissa toimituksissa on 
mukana kuormitustaulukko, joka tulee 
asentaa näkyvälle paikalle.

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

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

TEKNISET TIEDOT SYVÄKUORMAUSHYLLY CUBIC

  MITAT

A Päätykorkeus 1500-8000 mm

B Pylväiden etäisyys c/c 500,800,1100,1250 och 1500 mm

C Pylväsleveys 90 mm, 110 mm

D Välikköleveys 1350 mm 1350 mm (pylväiden vapaa väli)

 Välikköleveys 1400 mm 1400 mm (pylväiden vapaa väli)

 Välikköleveys 1450 mm 1450 mm (pylväiden vapaa väli)

 Välikköleveys 1500 mm 1500 mm (pylväiden vapaa väli)

 Välikköleveys 1550 mm 1550 mm (pylväiden vapaa väli)

 Vapaa väli, kannatinkiskot 1060 mm (1050 mm ruuvikantojen väli)

E Kannatinkisko, korkeus 75 mm

F Alaohjauskisko, korkeus 100 mm

 Alaohjauskisko, ainevahvuus 5 mm

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


