
PUSH BACK GTS



Fakta

EABs Push Back GTS är en mycket
smart och hållbar lösning där vi 
använder beprövad teknik i syfte att 
göra systemet så användarvänligt 
och funktionellt som möjligt. Med vårt 
GTS System kan du optimera ditt 
lagerutrymme utan att göra avkall på 
effektiv hantering.

Ytbehandling
Vagnar och skenor är galvaniserade.
Pallställ enligt EAB standard, gavlar
galvaniserade och bärbalkar lackeras
orange.

Säkerhetskrav
EAB:s Push Back uppfyller alla 
säkerhetskrav i den europeiska 
standarden för lagerinredning med 
beteckning SS-EN 15620 och 
15635.

Leveranser
Ställaget levereras komplett med 
gavlar, bärbalkar, vagnar och skenor. 
Med hjälp av den medföljande 
monteringsanvisningen är det enkelt 
att montera EAB Push Back.

EAB Det håller.
Hållbarheten är ett signum för 
EAB. Vår noggrannhet och vårt 
kvalitetstänkande finns med i allt från 
materialval till tillverkning, leverans 
och montage. Hållbarheten inkluderar 
även de relationer vi har till våra 
kunder, leverantörer och medarbetare.

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

Grenställ, Virkesställ, Listställ, Hyllställ, Plastlådor, Påkörningsskydd och Arbetsplatsutrustning.
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FÖRST I NORDEN MED ETT
EFFEKTIVT PUSH BACK SYSTEM

• Beprövad teknik
• Användarvänlig
• Optimerar utrymmen

SÄKERHET
Uppfyller gällande säkerhetskrav.
Anti-glid funktion på vagnar för
överlägsen friktion mellan pall
och vagn.

HÅLLBARHET
Konstruerad med fokus på
gränssnittet truck/ställage.

PRODUKTIVITET
Din partner i applikationer med
snabbrörligt gods.

FUNKTIONALITET
Vagnar med integrerat inlägg
för olika palldimensioner.

TEKNISKA DATA PUSH BACK

Antal pallar i djup 2 - 5 st

Pallmått (B x D) 1200 x 800 mm, 1200 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm

Pallvikt 1000 kg, 1200 kg, 1500 kg

+ 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


