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EAB · HILLUR

EAB hillukerﬁ™ er einstaklega stö™ugt. Galdurinn liggur í einstakri hönnun á
uppistö™um hli™um og hillum. Hillukrókar festa hillu á réttan máta á au™veldan
hátt. Me™ ö™rum or™um. £etta er stö™ug og sterk lausn sem hentar bæ™i í minni
geymslur§mi sem og stórum vörulagerum.

Hillur eru til í í mismunandi dýptum og
hæðum. Hægt er að fá hillurnar opnar eða
lokaðar, einnig er hægt að loka bökum ef
óskað er.
Óháð því hvaða kröfur þú gerir til fylgihluta þá getur þú treyst því að við
afhendum efni á þeim tíma sem lofað er.
EAB framleiðir alla hluti á afar fullkomin
máta, og þeir halda utan um hlutina frá
teikniborðinu til pökkunar efnis sem leiðir
til öruggari og fljótari afgreiðslu.
£rönggangakerﬁ
Gefa hámarks nýtingu á hæðina, uppbyggðir með þröngum göngum þar sem
vara er týnd niður með þrönggangalyfturum.

www.eab.se – fréttir af EAB vöruhúsabúnaði

EAB lausn sem endist
Endingin er helsta sérkenni EAB. Hugsun
okkur fyrir smáatriðum og gæðum eru hluti
af öllu sem við gerum, allt frá vali á efni til
framleiðslu, afhendingar og samsetningar.
Endingin er einnig einkennandi fyrir tengsl
okkar við viðskiptavini, birgja og starfsfólk.
Fjölhæ™ahillur
Önnur lausn sem gefur góða nýtingu á
hæðina. Milligólf gerir það að verkum að
greiður aðgangur fæst að öllum hillum í
þá hæð er þurfa þykir. Þetta gefur einkar
góða nýtingu á lagerrými.
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1 · Sökkull
2 · Skiptispjald
3 · Hillukrókar
4 · $verband
5 · Skúffueining
6 · Kantur á framhlið
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7 · Hillur með plastskúffum
8 . Hillur með hurð
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Staðreyndir

D

Öryggiskröfur
EAB uppfyllir allar öryggiskröfur INSTA
251 sem er Skandinavískur staðall og
SS2241 sem er Sænskur staðall er
gefur til kynna gæði er varða efni, skilgreiningar á stærðum, samsetningum
og merkingu.
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Yﬁrbor™
EAB hillur eru framleiddar úr heitgalvanhúðuðu stáli og litaðar með
polyester málningu. Staðallitir eru
bláar uppistöður en hillur, hliðar, bök
og skiftispjöld eru ljósgráar að lit.
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TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

HILLUR
MÁL

A Hæð ramma

Afhending
Hillukerfið er afhent með öllum
fylgihlutum er til þarf til uppsetningar.
Leiðbeiningar fylgja með kerfinu sem
auðveldar alla uppsetningu.

HÁMARKSBYRÐI

2000, 2500, 3000 mm

B Hilludýpt

300, 400, 500, 600 mm

C Breidd fyrsta bils

1060 mm (hillubreidd 1000 mm)

D Framlengingarbil

1010 mm (hillubreidd 1000 mm)

Hilla, breidd / hámarksbyrði

750, 1000 mm

200 kg, jöfn dreifing

Hilla, breidd / hámarksbyrði

1300 mm

120 kg, jöfn dreifing

Hilla, hæð

30 mm

Hámarksbyrði á hvert bil

1500 kg með stöðluðum skástífum

Uppistöður, hæð

2000, 2500, 3000 mm

Bakþil, hæð

2000, 2500, 3000 mm

Skiptispjald, hæð

200 mm

Sökkull, hæð

40 mm

Kantur á framhlið, hæð

55 mm

Hurðareining, hæð x breidd

2000 * 1000 mm

Skúffa, hæð x breidd x dýp

95 x 915 x 400/500 mm

KLETTAGÖRÐUM 12 - 105 REYKJAVÍK
TEL. 575 0000 - FAX 575 0010
INTERNET www.sindri.is
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EAB vöruhúsabúnaður: Brettarekkar, Innkeyrslurekkar, Maxipacker-sjálfvirk vöruhleðslukerfi, Færanleg brettakerfi,
Útdraganlegar einingar, Greinarekkar, Timburrekkar, Lóðréttir rekkar, Hillur, Skilrúmakerfi og Plasthólf.

