
RAFTURI PALETI CONVENTIONALI - ACCESORII 
Rafturile pentru paleti valorifica ideea de expansiune pe verticala.  
Acest principiu salveaza un volum imens de spatiu si de resurse. 

PREZENTARE GENERALA 

 
 

DESCRIERE ACCESORII 

    
1 – DISTANTIER RAFTURI DUBLE 2 – ELEMENT DE LEGATURA 3 – ELEMENT FIXARE DE PERETE 4 – TALPA METALICA 

Asigura distanta minima de siguranta 
in cazul folosirii rafturilor duble, 

asezate spate in spate. 

Extinde cadrele vertical si asigura 
aceleasi forte la imbinare.   

Folosit pentru a putea ancora cadrele 
rafturilor de perete, mentine distanta 

de siguranta dintre paleti si perete. 

Esentiala pentru asigurarea 
stabilitatii ansamblului, securizeaza 

rafturile la sol.  

    
5 – SUPORT PALETI SPECIALI 6 – OPRITOR TAMBUR 7 - JGHEAB 8 – DISTANTIER TIP FURCA 

Se foloseste in pereche, pentru 
depozitarea paletilor de tip cutie sau 

cusca, prevazute cu mici colturi, 
patine sau picioare de sustinere. 

Localizat pe bara din fata, protejeaza 
unul dintre capetele unui tambur sau 

butoi. In acelasi timp previne 
alunecarea laterala a acestor tipuri 

de marfuri. 

Este folosit pentru a asigura 
depozitarea si suportul pentru 

diferite tipuri de obiecte cilindrice 

Folosit in perechi pentru a furniza 
spatiu liber accesului furcii 

motostivuitorului, folosit pentru 
incarcaturile nepaletizate.  



 

 
   

9 – POLITE GALVANIZATE 10 – POLITE PROFILATE 11 – SUPORT POLITA 12 – SUPORT POLITA 

Polite galvanizate ce se monteaza 
intre grinzi. 

Polite inguste, folosite pentru marfuri 
de greutati superioare, raportat la 

volumul de depozitare. 

Utilizat pentru grinzile profilate, 
asigura o capacitate superioara de 
incarcare pentru politele din PAL. 

Utilizat pentru grinzile neprofilate, 
asigura o capacitate superioara de 

incarcare. 

    
13 – PROTECTIE STALP 14 – PROTECTIE LATERALA RAMA 15 - INDICATOARE 16 – SINE DE GHIDARE 

Protejeaza zona inferioara a stalpului 
impotriva eventualelor lovituri 
realizate de catre stivuitoare.. 

Protejeaza zona inferioara a cadrului 
impotriva eventualelor lovituri 
realizate de catre stivuitoare. 

Afiseaza mesaje referitoare la 
legistatia de securitate si sanatate in 

munca. 

Permit ghidarea sigura si precisa a 
stivuitoarelor concepute pentru 

culoare inguste. 

   

 

17 – SPRINKLERE  18 – PLACARE RAME 19 – ECRANE DE SIGURANTA  

Folosite pentru protectia in caz de 
incendiu. 

Pentru aplicatii specifice. Folosite pentru siguranta 
personalului si securitatea traselor de 

manipulare ale marfurilor. 

 

 


