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Rafturi cu traverse PR 600

ALBASTRU

GALVANIZAT
Rame

Traverse

GENŢIANĂ
RAL 5010

왘 Capacitate de încărcare maximă

Rame şi traverse PR 600

încărcătura admisibilă pe o ramă până la
30000 kg (cu minim). 2 perechi de traverse
INP 100 pe coloană şi 5 coloane pe rând,
încărcătura admisibilă a traverselor
de 4500 kg maxim pe pereche

왘 Uşoare şi economice
왘 Stabile datorită
concepţiei speciﬁce
왘 Finisare de calitate ridicată
왘 Garanţie dimensională
왘 Perforare

Proﬁle de strat în U
Pagina G14

la distanţă de 50 : 50 mm

왘 Lăţimea barelor
75, 90, 100, 120 mm

왘 Structură simplă

Proﬁl de strat în U

cu puţine componente

왘 Construcţia ramelor ﬁxate cu buloane

Panouri de
bază cu grilaj
Pagina G18
Rame
Pagina G6
Proﬁl de strat

Proﬁle de strat
cu proﬁl în L
Pagina G10

Opritoare posterioare
Proﬁl de strat în L
cu cornier de oprire

Pagina G19

Proﬁle de
strat supraetajate
Pagina G14

Panou de încărcare

Platou de oţel, ﬁxat

Pagina G19

Platou din oţel pe
traverse INP
Pagina G15

Conglomerate
lemn ﬁxate
Pagina G16

Protecţie
de colţ
Pagina G17

Platouri cu grilaj
pe traverse INP
Pagina G15

Platouri cu grilaj, ﬁxate

Traverse
Pagina G7

Protecţie de colţ

Panou de încărcare

Platouri conglomerat din lemn
cu protecţii de câmpuri ﬁxate

G5
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GALVANIZAT

Rafturi cu suport transversal PR 600

ALBASTRU
Rame

Traverse

GENŢIANĂ
RAL 5010

왘 Capacitate de încărcare maximă

Rame şi suporturi
transversale PR 600

încărcătura admisibilă pe ramă până la 15000 kg
(cu 2 perechi de traverse
longitudinale pe coloană până la o
înălţime a ramei de 7400 mm); pentru
rame mai înalte, trebuie utilizate 3 perechi
de traverse longitudinale

왘
왘
왘
왘
왘

Uşoare şi economice
Stabile datorită concepţiei speciﬁce
Finisare de înaltă calitate
Garanţie dimensională
Perforare
la distanţa de 50 : 50 mm

왘 Lăţimea barelor
75, 90, 100 mm

왘 Structura simplă

Suport transversal

cu puţine componente

왘 Construcţie de rame ﬁxate cu buloane
Panouri de
bază cu grilaj
Pagina G18
Rame
Pagina G10
Proﬁl de strat cu
traversă longitudinală

Traverse longitudinale
Pagina G10

Opritoare posterioare
Pagina G19

Raft

Suporturi transversale
Pagina G11

Panou de încărcare

Raft culisant

Pagina G19

Suporturi cu tambur
Pagina G13

Raft culisant
Pagina G12

Rafturi
la cerere

Suport cu tambur

Protecţie
de colţ
Pagina G17

Protecţie de colţ

Panou de încărcare
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Rafturi prin acumulare

Aprovizionarea rafturilor prin acumulare

Avantajele rafturilor prin acumulare netraversabile :

Avantajele rafturilor prin acumulare traversabile :

Principala caracteristică a rafturilor prin acumulare este
deci capacitatea de depozitare maximă într-un volum
minim. Încărcarea şi descărcarea au loc pe o parte.
Deservirea culoarelor nu este posibilă decât dintr-o parte.

Pentru unităţile de rafturi care nu sunt aşezate lângă un
perete, deservirea este posibilă din două părţi. Este posibil
accesul cărucioarelor elevatoare. Deplasarea produselor
poate avea loc astfel separat pentru încărcare şi descărcare, ceea ce constituie un avantaj.

Proﬁl de strat

Console prinse

Opritor posterior
Culoar netraversabil

Culoar traversabil

Traversă longitudinală

Protecţie anticoliziune

Protecţia piciorului ramei şi
şinei pe sol

Element în cruce orizontal

G25

