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EAB ·  PALLREOL ALFA

EAB har et komplett sortiment av pallre-

oler i ulike høyder, bredder og lengder.

Det store tilbehørsprogrammet gjør det

mulig å skape et funksjonelt og rasjonelt

lager uansett om det gjelder et mindre

lager, høye smalgangslager eller kranla-

ger.

   EABs produkter produseres i vår

egen fabrikk i Smålandsstenar, noe

som gjør at vi kan tilby raske og

punktlige leveringer. Etter mange år i

bransjen har vi i EAB bygd opp et høyt

kunnskapsnivå og en stor erfaring som

vi gjerne deler med våre kunder.

Kvalitet

Holdbarhet er EAB`s signatur.

Nøyaktighet og kvalitetstenking

prioriteres i alt fra materialvalg til

produksjon, levering og montering.

Det samme gjelder også i relasjonene

til våre kunder, leverandører og

medarbeidere.
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EAB ·  PALLREOL ALFA

1. Pallreol – Plukkhandtering fra uttrekksenhet

2. Pallreol – Helautomatisk kranlager

3. Pallreol – Plukkhandtering fra uttrekkshylle

4. Pallreol – Smalgangslager



Nettinghylle - for varer med eller
uten pall, godkjent på lager med
sprinkleranlegg. Ideelt for sikring av
kjøreundergang. Bredde 910 mm.

Halvpallinnlegg - benyttes også til svake 
eller ukurante palltyper.

Tverrhylle - for varer uten pall
Bredde: 455 mm.

Langside innlegg - skrues i bærejernene, 
brukes alltid ved langside pallhandtering.

Stolpebeskytter standard - Høyde 400
mm.

Pallstopp vertikal - monteres i bakkant
og hindrer at pallen skyves for langt inn i 
reolen.

Rassikring - kraftig nettingramme
monteres på reolens bakside og hindrer
at gods faller ned fra paller.

Pallstopp horisontal - monteres i bakkant 
og hindrer at pallen skyves for langt inn i 
reolen.

Stigebeskytter - beskytter en stige. 
Høyde 400 mm

Stolpeforsterkning 90 høy modell -
brukes sammen med Stosfotplate og gir 
best beskyttelse for den mest utsatte del 
av stolpen. Høyde 760 mm.

Stolpeforsterkning 90 - brukes sammen
med Stosfotplate. Beskytter stolpens
nedre del uten å stjele plass i reolen.
H : 150 mm.

TILLBEHØR

Belastningsskilt - angir tillat last.
Monteres godt synlig.



TILLBEHØR

Kabeltrummeloppheng - med selvlåsende
aksel. Justerbar fiksering av kabeltrummel 
samt flyttbar akselplassering i dybden.
Seksjonsbredde : 950 og 1350 mm.

Avdelerbøyle - Høyde 315 mm - avdeler
til for eksempel dører eller annet
platemateriell.

Uttrekksenhet - for ergonomisk riktig
plukking fra pall. Montering på bærejern. 
Maks. belastning 700 kg.

Uttrekkshylle - for lagring av mindre kolli 
uten pall. Bredde 950 mm
Maks. belastning 300 kg.

Distansestykke - for dobbelreol.
Leveres i mange ulike lengder.

Stosfotplate – gir en meget god
innfesting til gulv og beskytter samtidig
stolpens nedre del.
Standard fotplate - for betonggulv.

Uttrekksenhet - for plukkgods med eller 
uten pall. Montasje på gulv.
Maks belastning 700 kg.

Listavdeler - Lengde 500 mm - for stående
langgods.

Gaffeldistanse - Høyde 80 mm -
for plateamateriale som ikke ligger på pall.

Holder - for yttergavel. Praktisk holder for
diverse materiell.

Gavelhylle - Montert på yttergavel.

Forhøyningsett - for støttebenstruck.
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EAB LAGERTEKNIKK AS

NYE VAKÅSVEI 4,  1395 HVALSTAD

TLF 66 77 83 50

www.eab.as post@eab. info

I EAB lagerinnredninger inngår: Pallreoler, Dypstablingsreoler, Radioshuttle™, Rullebaner,

Uttrekksenheter, Grenreoler, Trelastreoler, Listverksreoler, Hyllereoler, Plastskuffer, 

Påkjøringsbeskyttelse, Arbeidsplassutrustning og Mesanin.

Fakta

Vår pallreol bygger på en utprøvet
konstruksjon der funksjon og
sikkerhet er satt i høysetet.
Pallreolen er meget stabil og består
ganske enkelt av 2 hovedkomponenter
-stiger og bærejern.
Bærejernet låses til stolpen med
en låsesplint, som gjør avhopping
umulig i tilfelle feil manøvrering av
gaffeltrucken. 

Sikkerhetskrav
Vår pallreol oppfyller den europeiske
standarden for pallreoler,
SS-EN 15512, SS-EN 15620,
SS-EN 15629, SS-EN 15635. 

Overflatebehandling
EAB’s pallreol leveres i galvanisert
utførelse. Bærejern og øvrig tilbehør
lakkeres oransje med en slitesterk
pulverlakk. 

Levering
Stigene leveres komplett med
horisontalstag, diagonalstag,
fotplater, skruer og muttere.
Bærejern leveres komplett med
sikringer. Belastningsskilt og
montasjeanvisning følger med hver
leveranse.

+ Bredt sortiment av standardprodukter

+ 5 års garanti

+ Idé, prosjektledelse, konstruksjon og montasje

+ Utprøvde og testede produkter

+ En prosjektleder = en kontaktperson under hele prosjektet

+ Produksjon og produktutvikling på samme sted

+ Nærheten til og bred kunnskap om stålkonstruksjoner

+ Presis. Vi stiller de nødvendige spørsmål og kartlegger

 kundens behov under tilbudsprosessen for å unngå 
 unødvendige kostnader

+ Egen test og prøveavdeling

+ Langsiktig tankegang i bedriften og mot kunderelasjoner

TEKNISKA DATA                                     PALLREOL

  DIMENSJONER BELASTNING

A Stigehøyde 1500 - 8000 mm 

B Stigebredde 500, 800, 1100 mm 

C Stolpebredde  90 mm 8000 kg, 12000 kg

 Stolpebredde 110 mm 14000 kg, 18000 kg

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

D Bærejernlengde/profil 950 mm / Z100 mm 1x1000 kg

 (for kortsidehåndtering av pallen) 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 Bærejernlengde/profil 1350 mm / Z100 mm 1x1000 kg

 (for langsidehåndtering av paller) 2650 mm/ Z115 mm 2x1150 kg


