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Bezpečnostní požadavky
Konzolové regály společnosti EAB 
splňují všechny bezpečnostní požadavky 
uvedené v evropském kodexu FEM 
10.2.09, který 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.

Způsob dodání
Regály jsou dodávány kompletní se 
stojinami, rameny, výztužnými profily, 
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.

TECHNICKÉ ÚDAJE LEHKÉ RAMENO

A Stojina, výška 2000, 2500 mm

 Stojina, šířka x hloubka 60 x 150 mm

B Patka, výška 200 mm

C Dvojitá patka, délka 1150 mm

 Jednoduchá patka, délka 700 mm

D Rameno, délka 500 mm

 Pohyblivé rameno 50 mm

E Profil, délka 800, 1100, 1250, 1500 mm

 Doraz ramene, výška 45 mm

 Max zatížení na rameno 150 kg

 Max zatížení na stojinu a stranu 750 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.

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


