
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE 
A RAFTURILOR PENTRU PALEȚI



Rafturile noastre pentru paleți sunt proiectate n așa fel încât să se pună accent pe î
viitoarele nevoi ale unei manipulări raționale a materialelor. Designul lor contribuie 
la o funcționalitate bine gândită, însoțit de un nivel ridicat de siguranță. 
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DISTANTIERE
TUBULARE PENTRU
CAPETE

SURUB CU 
PIULITA

SURUB CU PIULITA 

ANCORA
M10x90

1. Așezați două stâlpi pe sol, paralele 
între ele. Verificați dacă găurile pentru
atașarea tălpilor sunt la același capăt 
pe ambele stâlpi.

INSTRUCŢIUNIDE MONTAJ - RAFTURI DEPOZITARE PENTRU PALETI

2. Asamblați talpa pe stâlp și fixați-l în 
poziție folosind șuruburile și piulița 
conforma grafica de mai jos.

3. Asezati barele orizontale si diagonale
conform conform figurile de mai jos. 
După aceasta, ridicați o secțiune 
formată din 2 montanți de capăt si 
asamblați traversele din exterior.

4. După aceasta, continuați să montați 
montanții de capăt și traversele de 
susținere în conformitate cu punctele 
anterioare.

5. Toate tălpile de stâlpi trebuie ancorate
folosind 2 șuruburi de expandare M10x90
pe platformă.

6. Instalați fiecare consola de oprire din
spate utilizând cuiele de siguranta.
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Iar, de-a lungul adâncimii panourilor de capăt, stâlpilor le este permis să se abată 
de la verticală cu maximum 3 mm pe metru.

Daca pe montanți, bările de contravântuire sau traverse apar adancituri, așa cum
se vede în imagine de mai jos, trebuie să fie înlocuiți imediat!

Adâncituri:





Verificați dacă cuiele de siguranța se află în toate traversele de susținere și că 
acestea sunt presate complet.



H1:  500 mm 13250 kg 17250 kg

H1: 1000 mm 13000 kg 16750 kg

H1: 1500 mm 12100 kg 15500 kg

H1: 2000 mm 11250 kg 14250 kg

H1: 2500 mm 8600 kg 10750 kg

CAPACITATE DE INCARCARE MONTANTI 100x65 mm

PRIMUL NIVEL Grosimea 2,0 mm Grosimea 2,5 mm



A se verifica periodic:
•Modul de utilizare si incarcare a stelajelor
•Respectarea limitei admise de incarcare
•Daca au existat loviri accidentale sau dislocari
ale componentelor

A SE RAPORTA IMEDIAT
ORICE DETERIORARE

A STELA JELOR

A nu se structura fara:
•A se verifica efectele asupra sistemului de depozitare
•A se obtine aprobarea producatorului

NU VA CATARATI PE 
STELAJE

Verificati modul de utilizare a 
stelajelor , recomandat de 

producator

Pentru intrebari contactati
INTOTDEAUNA 

Producatorul / Furnizorul

CAPACITATEA
MAXIMA ADMISA
(distribuita uniform)

CAPACITATEA MAXIMA
ADMISA ………………… ..

KG/NIVELFRAMEWORKS SRL
Bucuresti, Romania
Tel: 0786.537.000
E-mail: sales@frameworks.ro
Web: rafturionline.ro | frameworks.ro
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