CUB I C DJ U P S TA P L IN G

EAB - CUBIC DJUPSTAPLING

Med hjälp av EAB:s djupstapling
CUBIC kan du lagra gods på pallar
med en utnyttjandegrad på upp till
80% av lokalens volym!
Såväl golvyta som takhöjd används
maximalt. Pallarna hanteras från
långsidan enligt principen först in,
sist ut.
Stark infästning
Konsolen är fäst i stolpen med ett
skruvförband, vilket ger en mycket
stark infästning. Bärskenan hakas fast
på konsolen och låses med skruv både i
ovan- och underkant.

Smart instyrning
Som tillval finns en instyrning som
underlättar inplacering av pallen, samt
skyddar bärskenan mot påkörning.
Instyrningen skruvas på den främre
konsolen.
Bärskenor och konsoler
Bärskenor och konsoler är anpassade
för olika godsöverhäng (se mått på
baksidan).
Bärskenan är konstruerad så att pallen
automatiskt fixeras i rätt läge.

Kraftig bottenprofil
Som tillval finns en kraftig bottenprofil
med instyrning för truck. Bottenprofilen
har till uppgift att skydda stolparna i
ställaget mot påkörning.
EAB Det håller®
Hållbarheten är ett signum för EAB.
Vår noggrannhet och vårt kvalitetstänkande finns med i allt från materialval till tillverkning, leverans och
montage. Hållbarheten inkluderar även
de relationer vi har till våra kunder,
leverantörer och medarbetare.

EAB - CUBIC DJUPSTAPLING

Konsol med instyrning

Genomskjutningsskydd förhindrar
att pallen skjuts in för långt

Stosfotplatta standard

Kraftig bottenprofil med
truckinstyrning
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Fakta
Utförande
Cubic djupstapling bygger på en
beprövad konstruktion där säkerhet
och funktion sätts i främsta rummet.
Exempelvis är samtliga konsoler
skruvade i stolpen och stabilisering
sker genom stag som är monterade
såväl i ryggen som i toppen.
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Säkerhetskrav
Cubic uppfyller alla säkerhetskrav
i den europeiska standarden för
lagerinredning med beteckning
SS-EN 15620 och 15635 samt den
nordiska standarden INSTA 252,
svensk beteckning SS2644, som bl.a
innehåller anvisningar för materialval,
dimensionering, provning, montering
och märkning.
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Ytbehandling
Stolpar och stag är galvaniserade.
Fotplattor samt bottenprofiler
lackeras, standardfärg är orange.
Bärskenor, konsoler och topprofiler är
galvaniserade.

TEKNISKA DATA

CUBIC

		

MÅTT

A Gavelhöjd
B Avstånd stolpar
C Stolpe, bredd

1500-8000 mm
c/c 500,800,1100,1250 och 1500 mm
90 mm, 110 mm

D Sektion 1350, bredd
Sektion 1400, bredd
Sektion 1450, bredd
Sektion 1500, bredd
Sektion 1550, bredd
Fritt mått mellan bärskenor

1350 mm (fritt mellan stolparna)
1400 mm (fritt mellan stolparna)
1450 mm (fritt mellan stolparna)
1500 mm (fritt mellan stolparna)
1550 mm (fritt mellan stolparna)
1060 mm (fritt mellan skruvar 1050 mm)

E Bärskena, höjd
F Bottenprofil, höjd
Bottenprofil, plåttjocklek

75 mm
100 mm
5 mm

Mått
Se tabell.
Belastning
Varje ställage dimensioneras unikt,
baserat bland annat på pallvikt, pallstorlek, gavelhöjd och antal nivåer.
Leveranser
En belastningsskylt som skall
monteras väl synlig följer med alla
leveranser.

I EAB Lagerinredningar ingår: Pallställ, Djupstapling, Radioshuttle™, Rullbanor, Utdragsenhet,
Grenställ, Virkesställ, Listställ, Hyllställ, Plastlådor, Påkörningsskydd och Arbetsplatsutrustning.
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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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L AG ER INR EDNINGA R I PORTAR I STÅ L BY G G NA DER
333 33 SMÅL ANDS STENAR
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

