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EAB - Hyllereoler

En ny generasjon hyllereol med optimal kombinasjon av fleksibilitet og stabilitet. Denne reolen er en del av et betydelig

program av lagerinnredningsprodukter fra vår fabrikk i Småland.

Smalgangslager
Hyllereolen er konstruert for å kunne 
tilfredsstiller de fleste behov og lager-
typer. Der hvor det er stor takhøyde kan 
reolene bygges i høyden, med smale
kjøreganger beregnet for plukktrucker. 
På denne måten utnyttes plassen
maksimalt.

2-planslager
En annen løsning som utnytter plassen 
maksimalt består av et mesanindekke 
med reoler i to etasjer. Reolene kan
bygges adskilt i to etasjer eller som 
gjennomgående med gulv montert 
mellom reolene. Det benyttes oftest
enten kryssfinèr eller ferdig laminerte 
gulvplater som dekke. Vi har egen
produksjon av trapper, rekkverk, og

selvlukkende pallporter som gjør 
leveransen komplett.

Kvalitet
Holdbarhet er EAB`s signatur. Nøy-
aktighet og kvalitetstenking prioriteres i 
alt fra materialvalg til produksjon,
levering og montering. Det samme
gjelder også i relasjonene til våre
kunder, leverandører og medarbeidere.

Smådelslagring
Hyllene er flyttbare i 25 mm intervaller. 
Dette sammen med vårt store sortiment 
av plastskuffer gjør reolen godt egnet 
for oppbevaring av små komponenter 
etc.

Mesaniner



EAB - Hyllereoler

Smalgangslager Mobile hyllereoler

Sokkelplate og raskant Skuff

Hyllereol med plukkasserHyllereol med dørseksjon

Delevegg

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

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

Påkjøringsbeskyttelse, Arbeidsplassutrustning og Mesanin.

Fakta

Sikkerhetskrav
Vår hyllereol tilfredsstiller samtlige 
sikkerhetskrav i den nordiske 
standarden INSTA 251, som bl.a. 
inneholder normer for materialvalg,
dimensjonering, testing, montering 
og merking.

Overflatebehandling
Hyller, gavelplater, ryggplater og dele-
vegger leveres galvanisert. Stolper er 
lakkert grå. Stagplater, sokkel og ras-
kant er galvanisert.

Montering
Reolen er meget lett montert og de 
fleste velger å montere selv. Monte-
ringsanvisning sendes sammen med 
alle leveranser fra vårt lager slik at 
muligheten for feil elimineres. Dersom 
det er ønskelig kan reolene monteres 
av våre montører.

TEKNISKE DATA HYLLEREOLER

  DIMENSJONER BELASTNING

A Stigehøyde 2000, 2500 og 3000 mm

B Hylledybde 300, 400, 500, og 600 mm

C Grunnseksjon Hyllelengde + 60 mm

D Påbyggingsseksjon Hyllelengde + 10 mm

Hylle lengde/belastning 750 og 1000 mm 200 kg jevn fordelt

Hylle lengde/belastning 1300 mm 120 kg jevn fordelt

Hyllehøyde 30 mm

Seksjonsbelastning  1500 kg 

Ryggplater  H: 2000, 2500 og 3000 mm

Delevegger H: 200 mm

Sokkel H: 40 mm

Raskant H: 55 mm

Dørseksjon  B x H: 1000 x 2000 mm

Uttrekksskuff L x H x D: 915 x 95 x 400/500 mm

EAB LAGERTEKNIKK AS

NYE VAKÅSVEI 4,  1395 HVALSTAD

TLF 66 77 83 50

www.eab.as  post@eab. info

+ 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


