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ИЗРАВНИТЕЛНИ И ТОВАРНИ РАМПИ

Стоманена изравнителна рампа
за автомобили   Тип: 3776   

- Изработени от стоманена рифелова ламарина.
- Обработка на повърхността – галванично

поцинковане.
- Снабден с отвори за застопоряване.
- Застопоряващият материал не е включен 

в комплекта.
Опаковка: 2 бр. (чифт)
Размери на една изравнителна рампа: 
31 х 25 х 10 см. 

1000 кг/брой, 
за препятствия с височина до: 10 см

Изравнителна платформа
(рампа)   Тип: 3777 

- С помощта на тази платформа могат
лесно да се преодоляват прагове на
врати, стъпала и други препятствия. 

- Лека и същевременно стабилна
алуминиева конструкция.

- Лесна манипулация, отвор за хващане
отстрани.

- Противоплъзгаща повърхност с формите
на диамант.

- Дебелина на алуминиевата ламарина 
– 3 до 5 мм.

- За препядствия с височина до: 19 - 36 см.

Алуминиев мост
за кабели   Тип: 3778

- Надеждно предпазва кабели и маркучи от
повреждане.

- Осигурява безопасност и предпазва от спъване.

- Снабден с отвори за трайно захващане към пода.

- Лека алуминиева конструкция.

Телескопични алуминиеви рампи
Тип: 3792–3794

- Идеален помощник за преодоляване на
препятствия, улесняващ достъпа на всички
видове инвалидни колички, скутери и др.

- Стабилната лека алуминиева конструкция 
с максимална товароносимост 500 кг помага да
се преодолеят трудни препятствия. Рампата 
е оборудвана с уникален противоплъзгащ 
и дренажен профил.

Подходящи и като
изравнителна рампа
за инвалидна количка.

За безопасна и лесна употреба.

Tип макс. дължина (мм) ширина на рампата (мм) макс. препор. височина на препятствията (мм) товароносимост/чифт (кг) маса/чифт (кг) цена (лв) без ДДС/чифт цена (лв) с ДДС/чифт

3792 1180 236 200 500 3,4 852,58 1 023,10
3793 2040 236 400 320 6,4 1 162,08 1 394,50
3794 2900 236 600 260 9,0 1 561,00 1 873,20

275,92
c ДДС: 331,10

448,33
c ДДС: 538,00

162,08
c ДДС: 194,50

Цена/чифт

200 кг

5 кг

80 x 28 x 6 см

200 кг

6,5 кг

80 x 80 см
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