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REGÁLY PRO SKLADOVÁNÍ 
ŘEZIVA

EAB - Regály pro skladování řeziva

V EAB Timber racking regálech se 
řezivo skladuje horizontálně 
v celých nebo 1/2 baleních na 5 
robustních ocelových válcích.
Tím je zaručeno jak snadné 
uskladnění, tak možnost skladovat 
různé délky řeziva.
Balíky lehce a jemně sjedou 
ze zakládacího rámu přímo 
do požadované regálové buňky. 

EAB Timber racking regál na řezivo 
můžete postavit velký či malý, s 
jednou či více vychystávacími 
úrovněmi. Kombinace válečkových a 
vložených buněk si můžete skládat 
podle vašich poždavavků.
Základem je náš osvědčený paletový 
regál.
Možnosti doplňování a změn jsou 
jsou tím takřka neomezené.

Balkon
EAB Timber rack lze vybavit balko-
nem. Můžete tím využít prostor 
vašeho skladu až po strop a vybavit 
ho dalšími úrovněmi.
Balkon je pak vybaven odsuvným 
zábradlím pro snadný přístup 
manipulační technikou. 

Mezzanine
Další alternativou jak využít výšku 
vašeho skladu je položit na EAB 
Timber rack regál na řezivo podlahu 
a vytvořit mezzanine. 
Můžete na něm skladovat objemné 
zboží, např. izolační materiály atd. 

EAB zakládací rám
Balíky řeziva naskladníte do regálu 
lehce a snadno pomocí EAB 
zakládacího rámu. 
Ten lze převážet standardním 
vysokozdvižným vozíkem. Rám je 
vybavený robustními ocelovými válci. 
Ty zajistípřesun balíků řeziva z rámu 
do regálu. 

EAB Built to last
Extra odolnost a trvanlivost jsou
vlastnosti typické pro EAB.
Naše myšlení a důraz na detail
a absolutní kvalitu jsou součástí všeho
co děláme. Od výběru prvotřídního
materiálu až po výrobu, dodání
a montáž.
Trvanlivost a dlouhodobost v sobě
nesou i vztahy, které udržujeme
s našimi zákazníky, dodavateli
a zaměstnanci.
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1. EAB regály na řezivo - velké 
či malé, s jednou nebo více 
odběrovými úrovněmi.

2.  Regál na řezivo instalovaný 
venku se střechou.

3.  Efektivní naskladnění balíků 
 EAB zakládacím rámem.

4.  EAB zakládací rám dokáže 
bezpečně převážet standardní 
vysokozdvižný vozík.

5.  Mezzanine se zábradlím

6. Schody na mezzanine floor

EAB - Regály pro skladování řeziva



Fakta

EAB Timber racking je komfortní a chytrý 
způsob skladování řeziva.

Ušetří mnoho prostoru a přitom udrží váš 
sklad vzdušný a přehledný.

Bezpečnostní normy
EAB regál na řezivo splňuje nové 
standardy EU, SS-EN 15635

Povrchová úprava
Rámy jsou pozikované, podpora válců 
a zábradlí jsou ošetřené extra tvrdou 
práškovou barvou.
Válce jsou bez dodatečného ošetření.

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.

TECHNICKÉ DETAILY REGÁLY NA ŘEZIVO

  Rozměry

A  Šířka sekce 1208 mm
B  Hloubka rámu 4100 mm, 5200 mm
C  Hloubka sekce 1100 mm
D  Section depth 800 mm
E  Výška na nejnižší válec 250 mm
Průměr válce 89 mm
Max. hmotnost (rozloženo na 5ks válců) 3000 kg
Šířka stojiny 90 mm
Výška rámu 1500 - 8000 mm

TECHNICKÉ DETAILY ZAKLÁDACÍ RÁM

Balík řeziva, max. délka 5 400 mm
Balík řeziva, max. hmotnost 3 000 kg
Délka zakládacího rámu min 3 850 mm (včetně podpůrných nosníků)
  max 5 900 mm (včetně podpůrných nosníků)
Šířka zakládacího rámu 1 500 mm
Hmotnost zakládacího rámu 386 kg
Délka válce 1 178 mm
Počet válců 8 ks
Šířka a výška prostoru pro vidlice 210 x 70 mm
Rozteč pro vidlice (střed/střed) střed/střed 900 mm
Povrchová úprava Modrý lakovaný nátěr
Volitelné vybavení Pomocník nájezdu

+  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


