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PALLEUDTRÆK
BJÆLKE-
ELLER
GULVMODEL

FLEKSIBEL
•  Sikker og stærk!
• Bjælkemodel
 bæreevne 1000 kg
• Gulvmodel
 bæreevne 1000 kg
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PALLEUDTRÆK

For at modvirke overbelastning af ryg og skuldre og 
der-med undgå rygskader anbefales brugen af pal-
leudtræk. Ud over de ergonomiske fordele, rummer palle-
udtrækkene også tids- og pladsbesparende fordele, da 
man kan plukke fra hele paller uden behov for omlastning. 
Desuden kan man nemt nå varerne bagerst på pallen.
Udtræksenhederne monteres nemt på bærebjælkerne i 
stort set alle fabrikater pallereol, og de er beregnet til pluk 
af varer fra EUR-paller med op til 1000 kg last.

Ved hjælp af disse udtræksenheder kan pallen trækkes ud som 
en skuffe, og derved får man lettere adgang til godset fra 3 sider.
Samtidig opnår man en langt mere bekvem arbejdsstilling, da rækkedyb-
den minimeres og man undgår at skulle bukke sig ind i reolen for at nå det 
bagerste gods.

BJÆLKEMODEL
1000 KG/70%

BEDRE 
ERGONOMI
SPAR TID
SPAR PLADS
SPAR PENGE
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PALLEUDTRÆK

Gulvmodellen fungerer stort set som en bjælkemodel, dog 
monteres enheden på et sæt fødder som boltes i gulvet. 
Fødderne hæver enheden tilstrækkeligt fra gulvet til, at 
en stablers støtteben uhindret kan komme ind under en-
heden. Udtræksenhederne monteres nemt på gulvet via 
betonankre, og til gulvmodellen medfølger et håndtag der 
gør det let at trække pallen ud fra reolen. 
Palleudtrækkene til gulv er beregnet til pluk af varer fra 
EUR-paller med op til 1000 kg last. 
 
Fælles for både bjælkemodel og gulvmodel:
• Tilgængelighed fra 3 sider
• Ergonomisk håndtering ved pluk fra paller
• Nem montering i alle pallereoler
• Let tilgængeligt håndtag til frigørelse
• Automatisk lås i indskudt position
• Tilbehør: Stålhyldeplader / træhylder
• Farve: Antracit grå RAL7043

GULVMODEL
1000 KG/70%

DAG-
TIL-DAG
LEVERING
4919 2122
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DAG- 
TIL-DAG
LEVERING
4919 2122

OM REOLER-AS

Reoler-as er en af Danmarks førende leverandører af skræd-
dersyede totalløsninger på reolsystemer til lagerhaller, industri 
og butik.  Vi har mere end 30 års erfaring med solide og fleksible 
inventarløsninger til lager, butik, trælast og meget andet.

Fleksibilitet – kvalitet – kreativitet – stabilitet og sikkerhed er det der 
beskriver indretningsløsningerne fra Reoler-as bedst. Vi rådgiver 
kunderne direkte og uden omsvøb, og gør os umage for at finde den 
løsning som tjener kunden bedst. Kun på den måde kan vi forvente at en 
kunde vil vende tilbage samt anbefale os til andre. 

Reoler-as’ grundholdning er at du som kunde hos Reoler A/S skal 
have en så god løsning og service, at du vil anbefale os til andre.

Vi er stolte over at kunne byde velkommen til vores lager, administration 
og showroom i Humlebæk. Du er altid velkommen til at kigge forbi og 
høre mere om hvordan vores løsninger kan optimere din lagerlogistik 
eller butiksindretning. 

Reoler A/S er opstået på baggrund af købet af NORDPLAN A/S, 
og i dag er vi både producenter af NORDPLAN reoler og mezzanin samt 
nordisk agent for Metalsistem SpA.

MERE END 
30 ÅRS ERFARING


