
VÝSUVNÉ POZICE



Fakta

Základní výhody
EAB výsuvné pozice zvýší kapacitu 
skladu, dostupnost uskladněného 
zboží, ergonomii a bezpečnost práce.

Lze je obsluhovat ručně vedenou 
manipulační technikou, tím zmenšit 
manipulační prostor a snížit investiční 
a provozní náklady.

Bezpečnost a funkčnost
EAB výsuvné pozice využívají 
odzkoušený a prověřený design. 
Prvotřídní bezpečnost a dokonalá 
funkčnost jsou na prvním mistě. 

Povrchová úprava
EAB výsuvy jsou lakovány 
extra odolnou práškovou barvou.
Standardní barva je oranžová. 

Obsah dodávky
Výsuv je dodáván kompletní 
s příslušenstvím pro instalaci na 
nosníky nebo s ovládací tyčí a kotvami 
pro instalaci do podlahy.
Jak snadno a rychle EAB výsuvy 
nainstalovat najdete v návodu. 
Je součástí dodávky.
Před instalací na nosníky nejprve 
zkontrolujte maximální povolené 
zatížení nosníků na které chcete výsuv 
instalovat.
V maximálním vysunutí je poloha 
těžiště před předním nosníkem.

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.

Výsuvná pozice pro paletu.
Bezpečně uchycená na regálovém nosníku.

Výsuvná pozice pro paletu. S úpravou pro bezpečnou 
obsluhu ručně vedeným stackerem.

Výsuvná pozice pro paletu. Instalovaná na podlahu.

Výsuvná police pro pohodlné vychystávání nepaleti-
zovaného zboží. Instalovaná na regálových stojinách.

Výsuvná pozice se spodním platem.
Pro pohodlné vychystávání nepaletizovaného zboží.

SE-333 33 SMÅLANDSSTENAR 

Tel  +420 602 532 038

www.cz.eab.eu

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.

Výsuvná police pro pohodlné vychystávání nepaletizovaného zboží. Uchycená na regálové stojině.

TECHNICKÁ DATA VÝSUVNÁ POLICE TECHNICKÁ DATA VÝSUVNÁ POLICE

Šířka 850 mm Šířka 900 mm

Hloubka 1260 mm Hloubka 1150 mm

Maximální výsuv 800 mm Maximální výsuv 760 mm

Výška 85 mm Výška 35 mm

Maximální nosnost 700 kg Max. nosnost 300 kg

Sada pro ručně vedený stacker 100 mm

+  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


