
VÄLITASO



EAB:n välitasolla vapautetaan lattia-
alaa ja siten hyödynnetään varastotilaa 
tehokkaasti. Välitaso on ihanteellinen 
ratkaisu lattia-alan lisäämiseksi, kun 

olemassaoleva tila ei riitä.

Rakenne

EAB:n vapaasti seisovan välitason teräs-

runko jäykistetään runkopalkeilla ja vino-

tuilla. Lattiamateriaali on liukastumisen 

estävä viirapintainen koivuvaneri profiili-

pellin päällä tai laminoitu lastulevy. Ra-

kenne, joka mahdollistaa välitasoratkai-

sun asiakkaan tarpeen ja tilan mukaan.

Valmistus

EAB:n teräsrakenneosasto hyödyntää 

valmistuksessa viimeisistä laskenta- ja 

piirustustekniikkaa. Tarjousvaiheen 3D –

piirustukset varmistavat, että asiakas 

saa tilaamansa rakenteen.

Asennus

EAB:n välitaso asennetaan pulttiliitoksil-

la, normaalisti ilman hitsausta asennus-

paikalla. Tuloksena on lyhyt asennusaika 

ja edullinen asennushinta.

Kaide ja porras

Välitaso varustetaan kiinteällä kaksi-

juoksuisella kaiteella, potkulistalla ja 

portaalla - työskentely ja liikkuminen vä-

litasolla on turvallista.

 Lastauspaikka voidaan varustaa itse-

sulkeutuvalla trukkiportilla tai kiinteällä 

kuormaussillalla. Portaat toimitetaan 

joko ritilä- tai kyynellevyaskelmilla.

Kerroshylly

Vaihtoehtona vapaasti seisovalle välita-

solle taso voidaan asentaa EAB:n pien-

tavarahyllyjen päälle – erinomainen rat-

kaisu poimintavarastoon.

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 yh-

teistyökumppaneihimme.
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EAB:n pientavarahyllyjen päälle voidaan asentaa välitaso. 
Lastauspaikka itsesulkeutuva trukkiportti.

Välitasolla hyödynnetään varastotila korkeussuunnassa.

Portaat joko ritilä- tai kyynellevyaskelmilla.

Lattiana käytetään ympäripontattua koivuvaneria, jossa 
kulutusta kestävä kuvioitu liukuestepinta.



Fakta

Turvallisuusvaatimukset
EAB:n välitaso täyttää kaikki voimas-
saolevat normit ja turvallisuusvaati-
mukset. EAB täyttää ISO 9001 ja ISO 
14001 vaatimukset.

Pintakäsittely
Välitason runko maalataan harmaalla 
vakiovärillä. Porrasaskelmat sinkitään 
kestämään kovaa kulutusta.

Mitat ja kuormitukset
EAB:n välitaso mitoitetaan erikseen 
kuhunkin toimitukseen. 
Sallittu kuormitus: 300-500 kg/m2.

Porras; ritilä- tai kyynellevyaskelma.
leveys 800-1200
Kippiportti: 
leveys 1000-2550 mm.
Itsesulkeutuva trukkiportti:
leveys 1200 mm.
Kiinteä kuormaussilta:
leveys 1200 mm.
Ritilä- tai kyynellevyaskelmat: leveys 
800-1200 mm 

Itsesulkeutuva portti: leveys 1200 mm.
Kippiportti: leveys 1000-2550 mm.
Liukuportti: max. leveys 3000 mm.

Tämän vuoksi kannattaa valita EAB:n välitaso:

• Vapauttaa lattiatilaa • Oma projektisuunnittelu

• Kokonaiskonsepti • Yksinkertainen asennus

• Laatujärjestelmä • Joustava järjestelmä

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

Lastauspaikka moottorikäyttöisellä liukuportilla. Radio-ohjaus.

Lastauspaikka kippiportilla.

+ 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


