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Pomocí vjezdových paletových 
regálů CUBIC společnosti EAB 
můžete skladovat zboží na paletách s 
kapacitním využitím až 80 % objemu 
prostoru!

Podlahová plocha a výška stropu jsou 
plně využity. S paletami se manipuluje z 
dlouhé strany
v souladu s principem první dovnitř, 
poslední ven.

Pevné připevnění
Držák je připevněn ke stojině pomocí 
šroubů, které vytvoří bezpečný spoj. 
Podpěra palety se zahákne za držák a 
zajistí se na stojině šrouby.

 Šikovné navádění
Jako volitelný doplněk je k dispozici 
naváděcí lišta, ktera usnadňuje 
naskladnění palet a chrání přední část 
nosné lišty před poškozením. Naváděcí 
lišta se připevní k nosné liště pomocí 
šroubů.

Nosná lišta a držáky
Nosná lišta a držáky jsou přizpůsobeny 
tak, aby vyhovovaly různě velkým 
převisům nákladu. Nosná lišta 
je navržena tak, aby byla paleta 
automaticky umístěna do správné 
polohy.
 

Zesílený spodní profil
Jako volitelný doplněk je k dispozici 
zesílený zemní profil s vedením pro 
vozíky. Má za úkol chránit stojiny před 
kolizí.

EAB built to last®
Trvanlivost je rozpoznávacím znakem 
společnosti EAB. Naše pozornost k 
detailům a to, jak přemýšlíme o kvalitě 
prostupují vším, co děláme, od výběru 
materiálu až po výrobu, dodávku
a montáž. Trvanlivost také zahrnuje 
vztahy, které máme s našimi zákazníky, 
dodavateli a zaměstnanci.
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Držák s vodicí lištou Zesílený spodní profil s vedením
pro manipulační techniku.
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Konstrukce
Vjezdové paletové regály Cubic 
vycházejí z vyzkoušeného a 
osvědčeného designu, kde je 
bezpečnost a funkčnost na prvním 
místě. Stabilita je například zajištěna 
pomocí výztuh připevněných k zadní a 
horní části

Povrchová úprava
Stojiny a výztuhy jsou pozinkované. 
Patky a zesílený spodní profil jsou 
dokončeny pomocí vysoce odolného 
práškového laku, standardně v 
oranžové barvě. Paletové podpěry, 
držáky a horní sekce jsou ve standardu 
pozinkovány.

Rozměry
Viz nákres

Nosnosti
Každý regál je propočítán individuálně 
na základě projektových údajů, jako 
jsou hmotnost palety, velikost palety, 
výška rámu a počet úrovní.

Způsob dodání
Regál Cubic je dodáván kompletní 
se stojinami, výztuhami, patkami, 
podpěrami palet , držáky, horními 
sekcemi a také šrouby a maticemi. 
Součástí každé dodávky je kapacitní 
štítek, který by měl být umístěn tak, 
aby byl jasně viditelný.

TECHNICKÉ ÚDAJE REGÁL CUBIC 

  Rozměry

A Výška rámu 1500-8000 mm

B Vzdálenost stojin c/c 500, 800, 1100, 1250 a 1500 mm

C Stojina, šířka 90 mm, 110 mm

D Sekce 1350, šířka 1350 mm (vůle mezi stojinami)

Sekce 1400, šířka 1400 mm (vůle mezi stojinami)

Sekce 1450, šířka 1450 mm (vůle mezi stojinami)

Sekce 1500, šířka 1500 mm (vůle mezi stojinami)

Sekce 1550, šířka 1550 mm (vůle mezi stojinami)

Vůle mezi paletovými podpěrami 1060 mm (vůle mezi šrouby 1050 mm)

EAB vyrábí a dodává: Paletové regály, vjezdové regály, bezuličkový skladovací,

systém Radioshuttl®, spádové regály, PushBack regály GTS, výsuvné pozice a police, stromečkové regály,

regály timber racking pro dlouhý materiál, vertikální regály, modulární policové skladovací systémy,

ochranné systémy a plastové přepravky.

+  Široká nabídka standardních výrobků

+  5 letá záruka

+  Ucelený koncept, projektový management, konstrukce a montáž

+  Vyzkoušené a osvědčené výrobky

+  Jeden vedoucí projektu = jediná kontaktní osoba po celou dobu    

 projektu

+  Výroba a vývoj výrobků na stejném místě

+  Rozsáhlé zkušenosti a solidní know-how v oblasti ocelových   

 regálových konstrukcí (cenné know-how díky velkému 

 počtu realizovaných projektů)

+  Vše v rozumném čase. Klademe spousty otázek před tím, než  

 předložíme naši nabídku. Tím eliminujeme zbytečné dodatečné  

 náklady.

+  Vlastní testovací divize

+  Přístup s filozofií dlouhodobé spolupráce a vztahů v businessu i  

 se zákazníky

SE-333 33 SMÅLANDSSTENAR 

Tel  +420 602 532 038

www.cz.eab.eu


