
Raf s�stemler�, küçük veya büyük �şletme sah�pler�n�n depolama �ht�yaçları doğrultusunda
değ�şkenl�k gösterd�ğ�nden oldukça fazla çeş�de sah�pt�r. İşletme sah�pler�n�n talepler� göz önünde
bulundurularak �mal ed�len  endüstr�yel raf s�stemler�  kullanım amacı, tasarım ve görsell�k ön
planda tutulur. Örneğ�n; perakende mağazacılık alanında kullanılan  raf s�stemler�  dayanıklı
olmasının yanı sıra estet�k olarak göze hoş görünecek şek�lde üret�lmel�d�r. Dolayısıyla, endüstr�yel
raf s�stemler�  hem çeş�t olarak zeng�nd�r hem de f�rmalara özel olarak tasarlanır ve bel�rl�
konseptlere göre üret�m� yapılır. Özel kalıplarda üret�len metal raf veya ahşap raf s�stemler�, ser�
üret�m sonrasında montaj ek�pler� tarafından monte ed�lerek mağazalardak� kullanıma hazır hale
get�r�l�r. 

  

Önceler� raf s�stemler�, kaynaklı olacak şek�lde sıcak prof�llerde üret�l�rd�. Fakat mal�yet�n fazla
olması �le kurulum zorluğu, raf s�stem� üretec�ler�  �ç�n mal�yetler� azaltacak ve daha hızlı kurulum
sağlayacak yen� çözümler aramaya �tt�. Teknoloj�n�n gel�şmes�yle b�rl�kte sıcak çekme prof�llerden,
�nce c�darlı soğuk çekme perfore ed�lm�ş prof�llere geç�ş yapıldı. Bu durum, üret�mdek� çel�k
sarf�yatının azalmasına yardımcı olmanın yanı sıra kurulum kolaylığı da sağladı. Raf s�stem�
üret�m�ndek� teknoloj�k gel�şmeler mal�yet avantajını göz ardı ed�lemeyecek sev�yede artırdı.
Özell�kle gr� renkl� paslanmaz çel�k raf s�stemler�n�n �cadıyla b�rl�kte raf s�stemler�ndek� ser� üret�m
de gel�şt�. Başlarda yalnızca kalınlığı ve boyutu standart olarak üret�len endüstr�yel raf s�stemler�,
günümüzdek� teknoloj�k gel�şmeler sayes�nde üret�m konusunda oldukça yol kat ett�. Endüstr�yel
raf s�stem� üret�m�n�n günümüzde geld�ğ� noktada, depolama veya �st�fleme amacıyla raf s�stem�
terc�h eden �şletme sah�pler� mevcut depolarının �ht�yacına göre raf s�stem�n�n kalınlığını ve ebadını
bel�rleyeb�l�r hale geld�. N�tek�m gel�şen teknoloj� ve değ�şen kullanıcı talepler� b�r araya gelerek raf
s�stemler� üret�m� sektöründek� ürün çeş�tl�l�ğ�n� artırdı. Raf çeş�tl�l�ğ�n�n artması �se kullanıcılara
b�rçok farklı alanda fayda ve kolaylık sundu. Raf s�stemler�n�n ser� olarak üret�lmes�, zamandan
tasarruf sağlarken �şç�l�k mal�yet�n� de düşürdüğünden, ekonom�k olarak avantaj sağladı.

 Endüstr�yel raf s�stemler� sıklıkla  depolama  raf s�stemler�,    teşh�r  ve sunum
standları, mağaza dekorasyon raf s�stemler� sektöründe kullanılır. Depolama amacıyla kullanılan
raf s�stemler� modeller� çoğunlukla loj�st�k f�rmaları tarafından terc�h ed�l�r. Çeş�tl� çel�k raf s�stemler�,
üret�m ve endüstr� alanında h�zmet sunan f�rmaların ürett�kler� ürünler� depolamasında ve
stoklamasında kullanılır. D�ğer endüstr�yel raf s�stemler� geçme tırnaklı, haf�f yük raflarından olan
m�n� rack s�stemler�, ağır depolama raf s�stem� olan paletl� raf s�stemler� ve açık, ürünler�n
konulduğu rack s�stem depo raflarıdır.

  

Raf Modeller�:

Teraslı Raflar (Over-Rack Platform):

Merd�ven yardımıyla ulaşılab�len küçük veya büyük ürünler�n yerleşt�r�leb�leceğ� terasa sah�p raf
s�stemler�d�r. Teras, raflardak� yük yoğunluğunu azaltmak amacıyla kullanılmaktadır.

  

Kısa ve Orta Boyutlu Raflar (Short and Med�um Span Shelv�ng)

Bu raf s�stemler�n�n ön ve arka kısımları bulunur. İk� kısma sah�p olması �şlemler�n ç�ft taraflı olarak
yürütülmes�n� sağlar. Bu endüstr�yel raf s�stemler�nde depolanan ürünler kolayca araçlara
yükleneb�l�r. Depolama esnasında ç�ft taraflı �şlem yapılab�l�yor olması zaman bakımından kazanç
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sağlamaya yardımcı olur. Genel olarak hacm� küçük ürünler�n depolanmasında terc�h ed�l�r.
 

Yüksek İrt�falı Raflar (H�gh R�se Shelv�ng):

Her b�r rafın hacm�ne, c�ns�ne ve büyüklüğüne göre hazırlandığı raf s�stemler�d�r. Yükselt�lme �şlem�,
bu rafların sah�p olduğu fonks�yonlara göre gerçekleşt�r�l�r. Yüksek �rt�falı rafların üret�m amacı,
yüzey hacm�n�n daha kullanışlı hale get�r�lmes�d�r. Bu sayede zamandan ve alandan tasarruf etmek
hedeflen�r. 

  

Hareketl� Raflar (Mob�le Shelv�ng):

Rafların arasına yay veya asansör yerleşt�r�lerek üret�len raf s�stemler�d�r. Asansör, ulaşmanın güç
olduğu yerlere er�ş�m� mümkün kılar. Bu depolama raf s�stem� hareketl� olması ve ulaşılması zor
olan yerlere ulaşmayı mümkün kılması sebeb�yle sıkça terc�h ed�lmekted�r. 

 Mezan�n T�p Raf S�stemler�: Depolamak �sted�ğ�n�z ürünler küçük ve çok sayıdaysa mezan�n t�p raf
s�stemler�n� terc�h etmen�z öner�l�r. Bu raf s�stem�, deponuzun durumuna göre �k� veya çok katlı
olacak şek�lde projelend�r�l�r ve s�zler�n h�zmet�ne sunulur. Elle yükleme yapmaya �mkân
sağladığından depoladığınız ürünlere �sted�ğ�n�z an ulaşab�l�rs�n�z. Otomot�v, beyaz eşya ve
elektr�kl� ürünler �ç�n kullanılab�lecek b�r raf s�stem�d�r. Örneğ�n; yedek parça depolama �şlemler�
�ç�n rahatlıkla kullanılab�lmekted�r. 

  

Konsol Kollu (Gargamel) Raf S�stemler�:

Bu raf s�stemler�, özell�kle prof�l, boru, plast�k g�b� uzun ürünler�n depolanmasında kullanılır. Konsol
kollu raf s�stemler� �sten�len uzunluğa göre ayarlanab�lmekted�r. Farklı uzunluktak� ürünler� yan
yana ve aralıksız depolayab�lmen�z �ç�n tasarlanmış raf s�stemler�d�r. Deponuzun alanına veya
�ht�yacınıza göre raf s�stem�n�n ayaklarını tek taraflı veya ç�ft taraflı kullanıma �mkân sağlayacak
şek�lde ayarlayab�l�rs�n�z.

  

Çel�k Raf S�stemler�:

Deponuzda uzun yıllar boyunca kullanab�leceğ�n�z dayanıklı ve ağır yükler� sorunsuz b�r şek�lde
taşıyab�lecek endüstr�yel raf s�stemler�nden b�r�d�r. Deponuzda stoklamak �sted�ğ�n�z ürünler�n
ağırlığına göre özel boyutlarda üret�len çeş�tl� çel�k raf s�stemler� bulunmaktadır.
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