UTDRAG S E N H E T

Fakta
EAB:s utdragsenhet används vid
plockning av detaljer på pall. Den
ger god åtkomlighet av godset och
ger en bekväm arbetsställning.
Utdrags-enheten kan monteras på
bärbalkar i pallställ eller direkt på
betonggolv. Den har även en låsspärr,
som frigörs när man drar i handtaget
på bärbalksmodellen, alternativt
trycker ner handtaget med foten på
golvmodellen.

Utdragsplan för plockgods utan pall

Säkerhetskrav
EAB:s utdragsenhet uppfyller alla
säkerhetskrav i den europeiska
standarden för lagerinredning med
beteckning SS-EN 15620 och 15635.

Utdragsenhet monterad på bärbalk

Utdragsenhet golvmodell

Iläggsplåt för plockgods utan pall

Förhöjningssats för stödbenstruck

Ytbehandling
EAB:s utdragsenhet lackeras med en
slitstark pulverfärg. Standardfärg är
orange.
Leveranser
Utdragsenheten levereras komplett
med fästanordning för montering på
bärbalkar, alternativt med dragstång
och expanderbultar för golvmodell.
Med hjälp av den medföljande monteringsanvisningen är det enkelt
att montera EAB:s utdragsenhet.
Vid montage av utdragsenhet på
bärbalkar bör man iaktta den max
tilllåtna belastningen för bärbalkarna.
I max utdraget läge hamnar pallens
tyngdpunkt framför frontbalken.

Utdragsplan för plockgods utan pall
TEKNISKA DATA

UTDRAGSENHET

TEKNISKA DATA

UTDRAGSPLAN

Bredd

850 mm

Bredd

900 mm

Djup

1260 mm

Djup

1150 mm

Max utdrag

800 mm

Max utdrag

760 mm

Höjd

85 mm

Höjd

35 mm

Belastning

700 kg

Belastning

300 kg

Förhöjningssats, höjd

100 mm

I EAB Lagerinredningar ingår: Pallställ, Djupstapling, Radioshuttle™, Rullbanor, Utdragsenhet,
Grenställ, Virkesställ, Listställ, Hyllställ, Plastlådor, Påkörningsskydd och Arbetsplatsutrustning.

+
+
+
+
+
+
+

Brett sortiment av standardprodukter
5 års garanti
Idé, projektledning, konstruktion och montage
Beprövade produkter
En projektledare = en kontaktperson genom hela projektet
Produktion och produktutveckling på samma ställe
Närheten till och gedigen kunskap kring Stålkonstruktioner
(värdefull know-how i många lagerinredningsprojekt)
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TEL 0371-340 00 www.eab.se
SUNDSVALL: TEL 060-810 00

Alla rätt i tid. Vi ställer alla nödvändiga frågor innan offert
för att undvika onödiga merkostnader
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Egen test- och provavdelning
Långsiktighet i företaget och i kundrelationer

