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Katalógusunk létrehozásával elsődleges célunk az volt, hogy Ön is könnyedén eligazodhasson a 

raklapok olykor bonyolultnak tűnő világában, és így megtalálhassa a cége számára 

legmegfelelőbb raklap megoldást.

A megfelelő rakodólap kiválasztása

A megfelelő rakodólap kiválasztása elsősorban annak felhasználási módjától függ. Attól, hogy 

szárazföldi-, tengeri- vagy légi szállítmányozáshoz, esetleg raktározáshoz van szükségünk rá. A 

speciális szállítási és tárolási körülmények ugyanis speciális eljárásokat (pl. fumigálás, 

műszárítás) követelnek meg a raklap gyártójától.

Kérdés továbbá, hogy milyen nagyságú és súlyú terméket szeretnénk általa szállítani. Utóbbi  

meghatározza ugyanis, hogy milyen méretű és teherbírású raklap megoldást érdemes 

választani.

Amennyiben sérülékenyebb árut szeretnénk szállítani a rendelt raklapokkal, érdemes raklap 

magasító keretet, vagy speciális faládát választani.

Fontos továbbá, hogy milyen eszközzel szeretnénk mozgatni a raklapokat, hiszen az 

anyagmozgató eszköz sajátosságai is befolyásolhatják a választott raklap kialakítását. 

Hagyományos vagy speciális raklapra van szüksége?

A raklapok esetében két nagyobb csoportot lehet megkülönböztetni: a hagyományos (szabvány), 

valamint az speciális (egyedi) rakodólapok csoportját. 

Szabvány raklapnak számítanak az EUR rakodólapok, az Angol-, Francia, valamint az Amerikai 

(USA) rakodólapok, a Düsseldorfi raklap, valamint a különféle raklap magasító keretek is.

Vásárlóink közül a legtöbben a hagyományos rakodólapokat részesítik előnyben, ugyanakkor 

számos olyan esettel találkozunk munkánk során, ahol a szabvány rakodólapok módosítására, 

így akár egy új, teljesen egyedi, speciális rakodólap típus létrehozására van szükség.

Katalógusunkban mind a hagyományos, szabvány, mind pedig a speciális, egyedi rakodólapjaink 

széles skálájának bemutatására törekszünk.

                Pikó Csaba

         ügyvezető igazgató

Üdvözlöm
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Amit érdemes még figyelembe venni

A katalógusunkban szereplő rakodólapok mindegyikénél az alábbi opciók közül lehet választani:

Tanusítás szempontjából:

 FSC tanúsítás

 FAO ISPM 15 tanúsítás

 Műszárítás gyártói tanúsítvánnyal

 Tanúsítványok nélkül

Az alapanyagul szolgáló fa alapján:

 nyárfa

 fenyő

 egyéb fafaj

A raklapelemek megmunkálási módja alapján:

 normál, hagyományos technológiával gyártott raklapelem

 sorozatvágóval gyártott raklapelem

 gyalult felületű raklaplem

 gyalult-csiszolt felületű raklapelem

A raklaptuskók (lábak) anyaga alapján:

 normál, tömörfa tuskó

 préselt tuskó

A szegezési mód alapján:

 szabvány minősítésű kötőelemek, gépi szegezés

 szabvány minősítésű kötőelemek, hajtogatva, gépi szegezés

 normál huzalszeg, pneumatikus szegbelővök alkalmazásával

 normál huzalszeg, hajtogatva, pneumatikus szegbelövők alkalmazásával

A rakatolás módja alapján:

 egymásra rakva

 egymásra rakva pántolva

 egymásba forgatva

 egymásba forgatva, pántolva

A raklapok átadásának helye alapján:

 Átadás gyártó telephelyén, szállítójárműre rakva, szállítás vevő szervezésében

 Átadás vevő telephelyén, szállítás gyártó szervezésében

Amennyiben jelenlegi kínálatunkban nem találná meg a keresett megoldást, kérjük vegye fel 

velünk a kapcsolatot további egyeztetések ügyén.
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EUR raklap
A hagyományos EUR rakodólapok a raklapgyártás alapköveinek számítanak. Kialakításukat 

tekintve a UIC 435-2 szabványokat követik. A Golden Pallet Kft.-nél az EUR raklapokat három 

különböző minőségben tesszük elérhetővé az ön számára.

A három típus alapvetően a felületmegmunkálásban különbözik, de minden esetben betartjuk 

az UIC által előírt szabványokat. 

Fontos!
A hivatalos raklap jelölésekkel kapcsolatban az UIC (International Union of Railways) által 

hozott határozat szerint a 2014. január 1-jétől a különféle vasúttársaságok (pl. MÁV) jelölése 

helyett,  az UIC jellel ellátott rakodólapok számítanak majd hivatalos EUR rakodólapoknak:

Régi raklap jelölések:

Új, érvényes raklap jelölés:

Nézze meg honlapunkon a raklap bővebb információit: 

http://www.raklapspecialista.hu/eur-raklap-tipusok.html

SZABVÁNY RAKLAPOK
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Az amerikai (USA) rakodólap elsősorban Észak-

Amerikában terjedt el, ugyanakkor ma  már 

mindenhol használatos típus. Mérete 48"x40".  

Felhasználásukat tekintve a   leggyakrabban 

tengerentúli szállításokhoz használják.

Amerikai, angol, francia megoldások

AMERIKAI RAKLAP

Ezen raklap típusok nevüket anyaországuról kapták, ugyanakkor mindegyikről elmondható, 

hogy ma már nem csak ezen országok határain belül terjedt el használatuk. Méretüket és 

kialakításukat tekintve eltérnek egymástól, így különböző célokra ajánlott használatuk.

A francia rakodólapok méretüket tekintve 

1000x1200x149 mm nagyságúak. Általában  zsákos 

áruk szállítására használják, illetve különösen 

alkalmasak halmozott tárolásra is.  Érdekességük, 

hogy körtalpas kialakítása ellenére minden 

irányból békázhatók.

FRANCIA RAKLAP

Nevét is igazolja, hogy leggyakrabban Angliában 

használatos rakodólapról van szó,  ugyanakkor - 

hasonlóan társaihoz - ez a típus is elterjedt már a 

világ többi országában is.   Elsősorban mégis a 

szigetországba irányuló export szállításhoz 

ajánljuk. Mérete  1000x1200 mm, míg teherbírása 

1.500 kg. 

ANGOL (UK) RAKLAP

SZABVÁNY RAKLAPOK
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A fél rakodólap méretét tekintve pontosan fele 

akkora, mint a hagyományos EUR  raklap. 

Felhasználását különösen kiskereskedelmi 

forgalomban lévő ügyfeleinknek  ajánljuk, hiszen 

mérete, súlya és kialakítása miatt könnyen 

mozgatható, és lehetővé  teszi a kisebb raktárakban 

történő tárolást. Teherbírása 750 kg.

http://www.raklapspecialista.hu/fel-raklap.html

Egyéb hagyományos megoldások

FÉL RAKLAP

Ezen kategóriába tartozó rakodólapjaink kialakításukat tekintve a  könnyű mozgathatóság 

jegyében születtek. Méretüket tekintve a Düsseldorfi raklap megegyezik az EUR 6 raklapok 

méretével, míg a fél raklap a fele, a negyed raklap pedig  negyede a hagyományos EUR 

raklapoknak. A raklap magasító keret méretében szintén igazodik az egyes rakodólapok 

méretéhez.

Az általunk előállított negyed raklap (Display) 

méretét tekintve a hagyományos EUR  raklapok 

negyedének felel meg. Egyedi mérete és kialakítása 

miatt elsősorban  bemutató és promóciós 

(Secondary POS) célokra ajánljuk ügyfeleinknek. 

Teherbírása  350 kg.

http://www.raklapspecialista.hu/display-raklap.html

NEGYED RAKLAP

A raklapmagasító keret többféle formában 

használható: egyszerű raklapmagasító  keretként, 

vagy egy tetőlappal kiegészítve ládává is alakítható.  

Ha pedig aktuálisan nincs mit belepakolni, 

elemeire szedhető és összehajtható, megtakarítva 

ezzel igen sok helyet raktárában.

http://www.raklapspecialista.hu/raklapmagasito-

keretek.html

RAKLAPMAGASÍTÓ KERET

Ezen könnyű, mégis igen strapabíró raklap-

megoldásunkat azoknak ajánljuk, akiknek  kisebb 

rakodóhelyre kell nap mint nap elhelyezniük 

áruikat. Kialakításánál kiemelt  szempontok voltak: 

az átlagosnál kisebb méret és súly, a könnyű 

mozgathatóság, mégis  az igen masszív szerkezet és 

a strapabíróság.

http://www.raklapspecialista.hu/dusseldorfi-raklap.html

DÜSSELDORFI RAKLAP

HAGYOMÁNYOS RAKLAPOK



www.goldenpallet.hu

Alacsony árfekvésű, de nagy teherbírású  rakodó-

lap. Ajánlott Big-Bag zsákos áruk tárolására-

szállítására.

Falcon raklapcsalád

FALCON 1.1

Raklapok jellemzően nagy igénybevételre és tartós használatra készültek. Ennek megfelelően 

teherbírásuk egyenletes terhelés esetén több mint 1500 kg és a többszöri anyagmozgatást is 

jól viselik. Méretük igen tág határok között mozog. 

Könnyített kivitelű, de tartós szerkezetű rakodólap, 

általános ipari felhasználásra.

FALCON 1.3

Az egyik legelterjedtebb ipari rakodólap. Mérete 

1000x1200 mm. Szinte teljes egészében 

megegyezik az EUR 3 típusú rakodólappal.

FALCON 2.1

Nagy teherbírású rakodólap, 1200x1200 mm 

méretű. Akár 2 db hordós árú tárolására és 

szállítására alkalmas.

FALCON 2.2

EGYEDI RAKLAPOK
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Extrém méreteivel kitűnik a klasszikus raklapok 

közül.

FALCON 2.3

Megmunkált (gyalult) felületének köszönhetően 

alkalmas akár üzletberendezésként is funkcionálni.

FALCON 3.1

Extra teherbírás, extra tartósság. Keményfa 

raklapelemek felhasználásával, 1000x1200 mm 

méretben készül.

FALCON 4

Könnyített, ipari felhasználású rakodólap. Széles 

talpainak köszönhetően stabil tárolást tesz 

lehetővé.

FALCON 4.1
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Szabvány mérettel megegyező, alacsony árfekvésű 

rakodólap, ritka fedlap lécezéssel.

Swan raklapcsalád

SWAN 1.1

Szabvány raklapokkal megegyező külső méretben készülnek. A raklapok kialakítása és a 

gyártás során felhasznált raklapelemek minősége, mérete a felhasználás szempontjainak 

figyelembevételével kerül meghatározásra. Ennek megfelelően változik a teherbírása és a 

várható élettartama.

Szabvány mérettel megegyező, alacsony árfekvésű 

rakodólap, normál fedlap lécezéssel.

SWAN 1.2

Szabvány mérettel megegyező, alacsony árfekvésű 

rakodólap, sűrű fedlap lécezéssel.

SWAN 1.3

Szabvány méretű, alacsony árfekvésű rakodólap, 

speciális igények szerint kialakított fedlap 

lécezéssel.

SWAN 1.4

EGYEDI RAKLAPOK
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Szabvány mérettel megegyező rakodólap, 

könnyített kivitelben.

SWAN 2.1

Szabvány mérettel megegyező, extra könnyű 

rakodólap. Ideális megoldás légi szállításokhoz.

SWAN 2.2
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1000x1200 mm méretű, körtalpas rakodólap, 

hosszanti és rövidebb oldalon kiképzett peremmel.

Hawk raklapcsalád

HAWK 1.1

A raklapok mérete általában 1000x1200 mm, kialakításuknak köszönhetően előnyösen 

alkalmazható zsugorfóliás csomagolás esetén. A raklap tuskói az oldalak síkjától rendszerint 

beljebb helyezkednek el és az így kiképzett fedlap alatti perem kiválóan alkalmas a 

csomagolófóliák rögzítésére. A perem a raklap hosszanti és rövidebb oldalán is kialakítható.

1000x1200 mm méretű, körtalpas rakodólap, 

fedlap alatt nagyobb peremmel.

HAWK 1.2

1000x1200 mm méretű, ipari rakodólap, rövidebb 

oldalán eltolt tuskókkal.

HAWK 2.1

Egyedi méretek szerint kialakított körtalpas 

rakodólap, fedlap alatt körkörösen kialakított 

peremmel.

HAWK 3.1

EGYEDI RAKLAPOK
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Teljesen zárt láda, vízálló OSB lemez 

felhasználásával. Ideális megoldás tengerentúli 

(konténeres) szállításhoz.

Weawer faládák

Weawer 1

Ezen termékeinket különösen sérülékeny áruk biztonságos szállításához és tárolásához 

ajánljuk. Méretük, kialakításuk a csomagolandó árúhoz és a szállítás módjához igazodik. 

Megkülönböztetünk nyitott (rácsos oldalakkal) és teljesen zárt kivitelűeket. Igény esetén a 

csomagolandó árúval érintkező felületeket ipari gumival vonjuk be.

Terjedelmes árúk csomagolásához kifejlesztett 

láda.

http://www.raklapspecialista.hu/specialis-falada.html

Weawer 2

Nyitott, 1000x1200x850 mm méretű konténerek, 

ömlesztett árú szállításához kialakítva, 400kg-os 

teherbírással.

Weawer 3

EGYEDI FALÁDÁK
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Rögzítő csavarokkal és fém lábakkal szerelt 

rakodólap. Gépszállításokhoz ideális.

Eagle raklapcsalád

EAGLE 1

Rendkívül rugalmas szakember gárdánknak és a korszerű gyártástechnológiánknak 

köszönhetően képesek vagyunk bármilyen méretű és kialakítású rakodólap legyártására, rövid 

határidőn belül, akár kis szériában is. Ezen felül - igény esetén - közreműködünk a felhasználó 

számára legköltséghatékonyabb megoldás kiválasztásában is. 

Egyedi, rögzítő peremes kiképzésű rakodólap.

EAGLE 2

Csúszótalpas, zárt fedlappal készített rakodólap, 

határoló elemekkel.

EAGLE 3

Vevői igénynek megfelelő rakodólap.

EAGLE 4

EGYEDI RAKLAPOK



Golden Pallet Kft.

Cím: 5525 Füzesgyarmat, Vásártér 3.

Telefon: +36 (66) 491-571

Telefon: +36 (66) 490-878

E-mail: info@goldenpallet.hu

Web: www.goldenpallet.hu
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