
PUSH BACK GTS



Fakta

EAB Push Back GTS er en meget 
smart og holdbar løsning der vi bruker 
utprøvd teknikk for å gjøre systemet 
så brukervennlig og funksjonelt som 
mulig. Med vårt GTS system kan du 
optimere ditt lagervolum uten å gi 
avkall på effektiv handtering.

Overflatebehandling
Vogner og skinner er galvaniserte
Pallreoler ihht. EAB standard, 
galvaniserte gavler. Bærejern lakkeres 
oransje.

Sikkehetskrav
EAB’s Push Back oppfyller den 
europeiske standarden SS-EN 15620 
og 15635 for lagerinnredning.

Levering
Reolen leveres komplett med gavler, 
bærejern, vogner og skinner. Ved hjelp 
av medfølgende montasje-anvisning 
er det enkelt å montere  EAB’s Push 
Back

EAB Built to last®

Holdbarhet er EAB’s signatur. 
Nøyaktighet og kvalitetstenkning 
er med i alt fra materialvalg til 
produksjon, levering og montering.
Holdbarheten inkluderer også de 
relasjoner vi har til våre kunder, 
leverandører og våre medarbeidere.

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

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

Påkjøringsbeskyttelse, Arbeidsplassutrustning og Mesanin.

FØRST I NORDEN MED ET 
EFFEKTIVT PUSH BACK SYSTEM

• Utprøvd teknikk
• Brukervennlig
• Optimerer plassen

SIKKERHET
Oppfyller gjeldene sikkerhetskrav
Antiskli funksjon på vogner for 
overlegen friksjon mellom pall og 
vogn.

HOLDBARHET
Konstruert med fokus på 
grensesnittet truck/ reol

PRODUKTIVITET
Din partner i applikasjoner 
med høy omsetningshastighet.

FUNKSJONALITET
Vogner med integrert innlegg 
for ulike palldimensjoner.

EAB LAGERTEKNIKK AS

Nye Vakåsvei  4,  1395 HVALSTAD

TLF 66 77 83 50

www.eab.as  post@eab. info

TEKNISKE DATA PUSH BACK

Antall paller dyp 2 - 5 stk

Pallmål (B x D) 1200 x 800 mm, 1200 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm

Pallvekt 1000 kg, 1200 kg, 1500 kg

+ 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


