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KONZOLOVÝ REGÁL 

TECHNICKÉ ÚDAJE KONZOLOVÝ REGÁL LIGHT DUTY

A Stojina, výška 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm

 Stojina, Šířka x hloubka 60 x 220mm

B Patka, výška 220 mm

C Dvojitá patka, délka 1420 mm, 2220 mm

 Jednoduchá patka, délka 860 mm, 1260 mm

D Rameno, délka 600 mm, 1000 mm

 Rameno, pohyblivé c/c 50 mm

E Sekce, délka c/c 1000, 1250, 1500, 2000 mm

 Doraz ramene, výška 80 mm

 Zatížení na rameno 300, 500 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE KONZOLOVÝ REGÁL HEAVY DUTY

A Stojina, výška 3000, 4000, 5000, 6000 mm

 Stojina, šířka 80 mm

 Stojina, hloubka 265 mm, 350 mm

B Patka, výška 285, 325, 370 mm

C Dvojitá patka, délka 1285 – 3410 mm

 Jednoduchá patka, délka 835 – 1960 mm

D Rameno, délka 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm

 Rameno, pohyblivé c/c 100 mm

E Sekce, délka c/c 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 mm

 Doraz ramene, výška 100 mm

 Zatížení na rameno 500, 750, 1000, 1250, 1500 kg

EAB vyrábí a dodává: Paletové regály, vjezdové regály, Radioshuttle®, spádové regály, PushBack regály 

GTS, paletové výsuvy, konzolové regály, regály na řezivo, vertikální regály, modulární 

policové systémy, ochranné systémy a plastové zásobníky.

Bezpečnostní požadavky
Konzolové regály společnosti EAB 
splňují všechny bezpečnostní 
požadavky skandinávské normy INSTA 
253, švédské označení SS 2643, která 
obsahuje pokyny pro výběr materiálů, 
dimenzování, testování, montáž a 
značení.

Povrchová úprava
Konzolové regály EAB jsou lakovány 
vysoce odolným práškovým lakem. 
Standardní barvy: šedé stojiny, 
oranžová ramena. Možnost žárově 
pozinkovaného provedení.

Způsob dodání
Regály jsou dodávány kompletní se 
stojinami, rameny, výztužnými 
sekcemi, šrouby a maticemi. 
Konzolové regály EAB lze snadno 
sestavit za pomoci přiložených pokynů 
k montáži. Součástí každé dodávky 
je kapacitní štítek, který by měl být 
umístěn tak, aby byl jasně viditelný.

Fakta

SE-333 33 SMÅLANDSSTENAR 

Tel  +420 602 532 038

www.cz.eab.eu

+  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
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Konzolový regál model Light 

Právě máte v rukou největší škálu 
konzolových regálů na trhu! 
Důmyslná řada výrobků s tisíci 
možnými kombinacemi. To vše s 
cílem vytvořit personalizovaný sklad 
pro šetrnou manipulaci s dlouhým 
zbožím.

Konzolové regály jsou k dispozici v 
jednostranné a oboustranné verzi 
pro lehké nebo těžké náklady. Těžký 
konzolový regál je také k dispozici v 
několika verzích v závislosti na jeho 
použití.
Vybavení skladů EAB vyrábíme 
výhradně v naší továrně v Smålands-
stenaru. To znamená, že můžeme
slíbit rychlé a přesné dodání a také 
speciálně vyrobené doplňky, které 
budou vyhovovat všem prostorům a 

zákoutím vašeho skladu, aniž by stály 
celé jmění. Je pravděpodobné, že v 
naší široké standardní řadě výrobků 
naleznete přesně to, co hledáte.

EAB built to last.
Trvanlivost je poznávacím znamením 
společnosti EAB. Náš smysl pro 
detail a to, jak přemýšlíme o kvalitě 
prostupují vším, co děláme, od výběru 
materiálu až po výrobu, dodávku a 
montáž. Trvanlivost také zahrnuje vz-
tahy, které máme s našimi zákazníky, 
dodavateli a zaměstnanci.

Konzolový regál se střešní konstrukcí

Konzolový regál žárově pozinkovaný

Konzolový regál model Heavy Duty 

Konzolový regál na mobilních podstavcích


