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A 2003. évi BUDATRANSPACK kiállításon 
mutatták be először Magyarországon a PA-RA 
papírraklapokat. A hagyományos, fából készült 
palettáknál  – kialakítástól függően – hétszer vagy 
akár tizenkétszer könnyebb termékek jelenleg 
három alaptípusban készülnek:

- telitetős,
- L-peremes és
- dobozos változatban.

Alapanyaguk papírcső, amely nátronpapírral 
kasírozott szürkelemez talpban biztosítja a terhel-
hetőséget.

A telitetős típus lábszerkezetéhez hullámpa-
pírlemez vagy szürkelemez fedlapot ragasztanak. 
Az L-peremes típusnál a rakat rögzítését egy 
szürkelemezből készült, élvédőszerűen L alakúra 
kiképzett perem segíti. A dobozos típus olyan 
gyűjtő- és szállítóeszköz, amely felhasználását 
megelőzően ill. azt követően összecsukható és így 
kisebb helyigénnyel tárolható. A doboz háromré-
tegű hullámpapírlemezből készül öt- ill. hétrétegű 
merevítőkkel.

A telitetetős változat hulámpapírlemez fedlapja  
szintén hétrétegű.

A raklapokat a felhasználói igényekhez terve-
zik, tehát a terhelési igénybevétel befolyásolja a 
lábszerkezet kialakításához szükséges papírcső-
elemek számát.

Raktári állványon való tárolásnál egyes PA-RA 
termékek  650 kg-nyi árut bírnak el, padlószinten 
tárolva ez 1160 kg-ig nőhet. 

Forrás: www.pa-ra.hu

Kalmár Péter 

Papírraklapok

PA-RA doboztetős csukódó raklap
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