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Just nu håller du marknadens ledande 

grenställsprogram i din hand! En genom-

tänkt produktserie med tusentals kombi-

nationsmöjligheter. Alla med målet att 

skapa ett personligt lager för aktsam 

hantering av långgods.

Grenstället kan fås som enkel eller dubbel-

sidig, för lätt eller tung belastning. Det 

tunga grenstället finns dessutom i flera 

versioner beroende på vad det skall

användas till. De flesta komponenterna

lagerhålls för snabb leverans.

 EABs lagerinredningar tillverkas helt och 

hållet i vår fabrik här i Smålandsstenar.

Härigenom kan vi lova snabba och punktliga

leveranser. Men också specialtillverkade

inredningar som passar just ditt lagers 

vinklar och vrår, utan att det kostar för 

mycket. Chansen är dock stor att du hittar 

det du söker i vårt breda standardprogram.

EAB Det håller

Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår

noggrannhet och vårt kvalitetstänkande 

finns med i allt från materialval till tillverk-

ning, leverans och montage. Hållbarheten 

inkluderar även de relationer vi har till våra 

kunder, leverantörer och medarbetare.

EAB - GRENSTÄLL

Lätt Grenställ

Tungt Grenställ med tak

Varmgalvaniserat Grenställ

Tungt Grenställ

Grenställ på mobila vagnar
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Fakta

Säkerhetskrav
EAB:s Grenställ uppfyller alla säker-
hetskrav enligt den Europeiska leve-
ranstörskoden FEM 10.2.09, som bl a 
innehåller anvisningar för materialval, 
dimensionering, provning, montering 
och märkning.

Ytbehandling
EAB:s grenställ lackeras med en slit-
stark pulverfärg. Standardfärger: 
mörkgrå pelare, orange armar.
Möjlighet till ett helt varmgalvaniserat 
grenställ för utomhusbruk.

Leveranser
Ställaget levereras komplett med pe-
lare, fötter, armar, stagsektioner samt 
skruv och mutter. Med hjälp av den 
medföljande monteringsanvisningen är 
det enkelt att montera ett EAB gren-
ställ. En tydlig belastningsskylt följer 
med alla leveranser.

EAB Det Håller
Hållbarheten är ett signum för EAB. 
Vår noggrannhet och vårt kvalitets-
tänkande finns med i allt från materi-
alval till tillverkning, leverans och 
montage. Hållbarheten inkluderar 
även de relationer vi har till våra kun-
der, leverantörer och medarbetare.

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)

+ 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 LÄTT GRENSTÄLL

A Pelare, höjd 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm

 Pelare, breddxdjup 60 x 220 mm

B Fot, höjd 220 mm

C Dubbelfot, längd 1420 mm, 2220 mm

 Enkelfot, längd  860 mm, 1260 mm

D Arm, längd 600 mm, 1000 mm

 Arm flyttbar i höjd  c/c 50 mm

E Sektion, längd c/c 1000, 1250, 1500, 2000 mm

 Armstopp, höjd 80 mm

 Belastning per arm 300, 500 kg

TEKNISKA DATA TUNGT GRENSTÄLL

A Pelare, höjd 3000, 4000, 5000, 6000 mm

 Pelare, bredd 80 mm

 Pelare, djup 265 mm, 350 mm, 400 mm

B Fot, höjd 285, 325, 370 mm

C Dubbelfot, längd 1785 - 3370 mm

 Enkelfot, längd  1085 - 1920 mm

D Arm, längd 750, 1000, 1200, 1250, 1500 mm

 Arm flyttbar i höjd c/c 100 mm

E Sektion, längd c/c 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 mm

 Armstopp, höjd 100 mm

 Belastning per arm 500 - 1500 kg

LAGERINREDNINGAR  I   PORTAR  I   STÅLBYGGNADER

333 33 SMÅLANDSSTENAR

TEL 0371-340 00  www.eab.se

SUNDSVALL: TEL 060-810 00


