
PALETOVÝ REGÁL ALFA



EAB ·  PALETOVÝ REGÁL ALFA

Společnost EAB nabízí komplexní standardní 

řadu paletových regálů v různých výškách a 

délkách. Díky širokému výběru regálů a 

doplňků je jednoduché vybudovat funkční 

sklad, ať už jde o malý sklad kancelářských 

potřeb, sklad VNA nebo plně automatizovaný 

sklad obsluhovaný stohovacím jeřábem.

Celý sortiment doplňků EAB pro sklady se 

vyrábí v naší továrně ve Smålandsstenaru. To 

nám umožňuje nabízet rychlé a přesné 

dodávky. Během mnoha let v oboru jsme 

vyvinuli vysokou úroveň know-how ve 

skladové logistice.

Jsme potěšeni, že můžeme tuto odbornost sdílet 

s našimi zákazníky, s jasnými výhodami při 

navázání kontaktu již v rané fázi projektu.

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 vztahy, které máme s 

našimi zákazníky, dodavateli a zaměstnanci.
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EAB ·  PALETOVÝ REGÁL ALFA

1. Paletový regál – s paletévým výsuvem

2. Paletový regál – pro automatizované systémy

3. Paletový regál – s paletovým výsuvem

4. Paletový regál – VNA vysokozdvih



PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Síťové police - pro vychystávání zboží 
s paletou nebo bez ní, schválené pro 
provozovny se sprinklerovým systémem. 
Vynikající ochrana před padajícím zbožím u 
uliček pro vozíky. Šířka 910 mm.

Paletové podpěry - pro polopalety. 
Umožňuje skladování palet neobvyklé 
velikosti po přeskupení mezilehlých 
nosníků.

Policové panely - pro vychystávání zboží 
bez palety. Šířka 455 mm.

Paletové podpěry - pro podélnou 
manipulaci s paletami.

Ochrana stojiny - pro montáž do podlahy 
výška 400 mm.

Paletová zarážka vertikální - zabraňuje 
uložení palety příliš hluboko.

Systém proti pádu - namontovaný na zadní 
straně, aby se zabránilo pádu zboží za 
regály.

Paletová zarážka horizontální - 
namontovaná na zadní části rámu, aby se 
zabránilo uložení palety příliš hluboko.

Ochrana rámu – pro koncový rám, stojiny 
a uličku pro vozíky. Pro jednotlivé i dvojité 
regály. Výška 400 mm.

Zesílení stojiny výška 90/110 - fixuje 
se spolu s rukávovou patkou. Poskytuje 
nejlepší možnou ochranu nejexponovanější 
části rámu výška 760 mm.

Zesílení stojiny výška 90/110 - fixuje 
se spolu s rukávovou patkou. Poskytuje 
vynikající ochranu stojině rámu, aniž by 
zabíralo místo navíc, výška 150 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Upozornění na nosnost – označuje 
povolené zatížení na sekci v závislosti na 
umístění nosné plochy. Pro upevnění na 
nápadné místo.



PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Jednotka pro výdej kabelů - se samosvornou 
osou. Nastavitelný uchycení bubnu a pohyblivá 
osa.

Dělič nosníku - dělí zboží s plochou 
plošinou.

Paletový výsuv - namontovaný na 
nosnících. Dosahuje nejlepší ergonomie při 
manipulaci. Max zatížení 700 kg

Policový výsuv – pro vychystávání zboží 
bez palety, namontovaná na rámech.
Max zatížení 300 kg.

Rozpěrka rámu - používá se u dvojitých 
regálů.

Standardní patka
Rukávová patka

Paletový výsuv - namontovaný na podlaze. 
Max zatížení 700 kg.

Dělič nosníku - pro dlouhé předměty. Nájezdové vzpěry pro vidlice - pro váš náklad s 
plochým dnem.

Věšák na zboží - pro koncový rám Praktický 
věšák na různý sortiment.

Police na rám

Paletový výsuv - s nástavcem pro 
stohovací vozík. Max zatížení 700 kg.
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SE-333 33 SMÅLANDSSTENAR 

Tel  +420 602 532 038

www.cz.eab.eu

PALETOVÝ REGÁL ALFA

Fakta

Paletové regály Alfa společnosti EAB 
vycházejí z vyzkoušeného a osvědčeného 
designu, pro který je hlavní bezpečnost a 
výkon. Celý regál obsahuje pouze dvě 
součásti – rámy a nosníky. Stabilita je 
zajištěna rámovou konstrukcí.

Bezpečnostní požadavky
Paletový regál společnosti EAB splňuje 
nové evropské normy SS-EN 15512, 
SS-EN 15620, SS-EN 15629 a SS-EN 
15635.

Povrchová úprava
Rámy jsou pozinkované; nosníky a 
příslušenství jsou opatřeny práškovým 
nástřikem v oranžové barvě.

Způsob dodání
Rámy jsou dodávány kompletní s 
horizontálními a diagonálními výztuhami, 
patkami a maticemi a šrouby. Pokyny, 
které jsou součástí každé dodávky, činí 
ze sestavení a montáže jednoduchou 
záležitost. Nosníky jsou dodávány 
kompletní s bezpečnostními zámky. 
Součástí každé dodávky je kapacitní 
štítek. Ten by měl být umístěn tak, aby 
byl jasně viditelný.

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.

TECHNICKÉ ÚDAJE                                             PALETOVÝ REGÁL ALFA

  ROZMĚRY NOSNOST

A Rám, výška 1500 - 8000 mm 

B Rám, hloubka 500, 800, 1100 mm 

C Stojina, šířka 90 mm 8000 kg, 12000 kg

 Stojina, šířka 110 mm 14000 kg, 18000 kg

 Rámová rozpěrka 100, 150, 200, 250, 300, 400 mm 

D Nosník, délka/výška 950 mm / Z100 mm 1x1000 kg

 (pro paletu s krátkou stranou) 1850 mm / Z100 mm 2x1000 kg

  2300 mm / Z100 mm 2x1000 kg

  2750 mm / Z100 mm 3x550 kg

  2750 mm / Z115 mm 3x750 kg

  2750 mm / Z140 mm 3x1000 kg

  3600 mm / Z160 mm 4x800 kg

  3600 mm / Z160 mm 4x1000 kg

   

D Nosník, délka/výška 1350 mm / Z100 mm 1x1000 kg

 (pro paletu s dlouhou stranou) 2650 mm/ Z115 mm 2x1150 kg

+  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


