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EAB ·  PALLSTÄLL ALFA

EAB har ett komplett sortiment av pall-

ställ i olika höjder, bredder och längder. 

Tillsammans med ett gediget tillbehörs-

program kan du enkelt skapa ett funktio-

nellt och rationellt lager. Oavsett om det 

handlar om ett mindre lager, höga

smalgångslager eller helautomatiska 

kranlager.

 EAB:s lagerinredningar tillverkas i vår 

egen fabrik i Smålandsstenar, vilket gör 

att vi kan erbjuda snabba och punktliga 

leveranser.  Efter många år i branschen 

har vi inom EAB byggt upp en hög

kunskapsnivå och erfarenhet inom

logistik som vi gärna delar med oss av 

redan i layoutskedet av ditt nya lager. 

EAB Det Håller

Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår 

noggrannhet och vårt kvalitetstänkande 

finns med i allt från materialval till till-

verkning, leverans och montage.

Hållbarheten inkluderar även de relatio-

ner vi har till våra kunder, leverantörer 

och medarbetare.
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EAB ·  PALLSTÄLL ALFA

1. Pallställ – Plockhantering från utdragsenhet

2. Pallställ – Helautomatiskt kranlager

3. Pallställ – Plockhantering från utdragsplan

4. Pallställ – Smalgångslager



Nätbalkplan – för plockgods med eller 
utan pall, godkänt för sprinkleranläggning. 
Passar utmärkt som rasskydd i 
truckgenomgång. Bredd 910 mm

Halvpallinlägg – för halvpallar eller 
balkinlägg för helpallar. Möjlighet för 
lagring av udda pallstorlekar efter 
omdisponering av mellanbalkar.

Balkplan – för plockgods utan pall 
Bredd 455 mm.

Långsidesinlägg – skruvade i 
bärbalkarna, används alltid vid långsides 
pallhantering.

Stolpskydd standard – Höjd 400 mm.

Genomskjutningsskydd vertikalt – 
monteras i bakkant på pallställ och 
förhindrar att pallen skjuts in för långt.

Rasskydd – kraftig nätram monteras i 
bakkant på pallställ, och förhindrar att 
gods faller ner från pallar.

Genomskjutningsskydd horisontellt 
– monteras i bakkant på pallställ och 
förhindrar att pallen skjuts in för långt.

Påkörningsskydd – skyddar en gavel. 
Höjd 400 mm.

Stolpförstärkning 90 hög modell – för 
montage tillsammans med stosfotplatta. 
Ger bästa skydd av den mest utsatta 
delen av stolpen. Höjd 760 mm.

Stolpförstärkning 90 – för montage 
tillsammans med stosfotplatta. Skyddar 
stolpens nedre del utan att ta någon extra 
plats i anspråk. Höjd 150 mm.

TILLBEHÖR

Belastningsskylt - anger tillåten last på 
bärplansplacering. Monteras väl synlig.



TILLBEHÖR

Kabeltrumupphängning – med själv-
låsande axel. Justerbar fixering av kabel-
trumma, samt flyttbar axelplacering i 
djupled. För sektion 950 mm och 1350 mm.

Avdelarbygel – Höjd 315 mm – avdelare 
för t.ex. dörrar eller annat skivmaterial.

Utdragsenhet – för plockgods med 
eller utan pall. Ger bästa ergonomi vid 
plockning. Montage på bärbalkar.
Max belastning 700 kg.

Utdragsplan – för plockgods utan 
pall. Ger bästa ergonomi vid plockning. 
Montage i gavlar. Max belastning 300 kg.

Gaveldistans – används vid dubbelställ, 
finns i olika längder.

Fotplatta standard – för betonggolv. 
Stosfotplatta – ger en mycket bra infäst-
ning i golv och skyddar stolpens nedre del.

Utdragsenhet – för plockgods med eller 
utan pall. Montage på golv.
Max belastning 700 kg.

Listavdelare – Längd 500 mm - för stående 
långgods.

Gaffeldistans – Höjd 80 mm –
för skivmaterial som ej ligger på pall. 

Bärare - för yttergavlel. Praktisk bärare för 
diverse material.

Gavelhylla - Monterad på yttergavel.

Utdragsenhet med höjningssats – för 
truckar med stödben. Montage på golv.
Max belastning 700 kg.
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LAGERINREDNINGAR | PORTAR | STÅLBYGGNADER

333 33 SMÅLANDSSTENAR  

TEL 0371-340 00 www.eab.se

SUNDSVALL: TEL 060-810 00

I EAB Lagerinredningar ingår: Pallställ, Djupstapling, Radioshuttle™, Rullbanor, Utdragsenhet,

Grenställ, Virkesställ, Listställ, Hyllställ, Plastlådor, Påkörningsskydd och Arbetsplatsutrustning.

Fakta

EAB:s pallställ bygger på en beprövad 
konstruktion där säkerhet och funktion 
sätts i främsta rummet. Det kompletta 
stället byggs endast av två komponen-
ter; gavlar och bärbalkar. Stabilisering-
en sker genom ramverkan. Skydd mot 
oavsiktlig avlyftning sker genom en 
genialisk säkring.

Säkerhetskrav
EAB:s pallställ uppfyller den euro-
peiska standarden för pallställ, med 
beteckning SS-EN 15512, 
SS-EN 15620, SS-EN 15629, 
SS-EN 15635.

Ytbehandling
EAB:s pallställ levereras i galvaniserat 
utförande. Bärbalkar och övriga tillbe-
hör lackeras orange med en slitstark 
pulverfärg.

Leveranser
Gavlarna levereras kompletta med  
horisontalstag, diagonalstag, fotplattor 
samt skruv och mutter. Med hjälp av 
den medföljande monteringsanvisning-
en är det enkelt att montera och resa 
gavlarna på plats. Bärbalkarna levere-
ras kompletta med säkringar.
Med alla leveranser följer även en 
belastningsskylt som skall monteras 
väl synlig.

+ 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)

+ Alla rätt i tid. Vi ställer alla nödvändiga frågor innan offert 

 för att undvika onödiga merkostnader

+ Egen test- och provavdelning

+ Långsiktighet i företaget och i kundrelationer

TEKNISKA DATA                                     PALLSTÄLL

  MÅTT BELASTNING

A Gavelhöjd 1500 - 8000 mm 

B Gaveldjup 500, 800, 1100 mm 

C Stolpbredd   90 mm 8000 kg, 12000 kg

 Stolpbredd   110 mm 14000 kg, 18000 kg

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

D Bärbalk längd / profil, 950 mm / Z100 mm 1x1000 kg

 (för kortsideshantering av pall) 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 Längd / profil 1350 mm / Z100 mm 1x1000 kg

 (för långsideshantering av pall) 2650 mm/ Z115 mm 2x1150 kg


