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ИЗРАВНИТЕЛНИ И ТОВАРНИ РАМПИ

Tип дължина (мм) ширина (мм) макс. препор. височина на препятствията (мм) товароносимост (кг) мася (кг) цена (лв) без ДДС цена (лв) с ДДС

3779 2250 800 450 400 30 4 445,33 5 334,40
3780 2750 1000 550 400 38 4 566,17 5 479,40

Tип дължина (мм) ширина на рампата (мм) макс. препор. височина на препятствията (мм) товароносимост/чифт (кг) маса/чифт (кг) 1 бр. цена (лв) без ДДС 1 бр. цена (лв) с ДДС

3795 1500 400 450 3068 28 1 413,67 1 696,40
3796 2500 400 750 2375 46 2 178,58 2 614,30
3797 3500 400 1050 1964 64 2 178,58 2 614,30

Сгъваеми алуминиеви рампи 
- Идеално решение за осигуряване на товаро- разтоварни 

дейности или безбариерен достъп, особено за фирми 
в сферата на строителството или логистиката.

- Преносимите рампи предлагат ефективно решение с оглед на
максималната безопасност и лесния монтаж.

Товарни алуминиеви рампи
- Идеално решение при товарене на тежки

съоръжения.

- Високата безопасност при манипулации във
всякаква среда е осигурена от специалната
противоплъзгаща повърхност.

- Рампите намират приложение в тежката
промишленост, търговията, строителството и т.н.

- Освен предлаганите продукти, можем да изработим
рампи според специфичните изисквания на клиента.

- По време на пътуването рампата в превозното средство 
е във вертикална позиция.

- Прикрепена е към пода на превозното средство с помощта на 
чифт скоби, които дават възможност за монтаж и демонтаж без нужда 
от инструменти. Същевременно рампата е оборудвана с предпазни колани, 
които предотвратяват люшкането и по време на път, както и с гумени сайлънт блокове, 
които ограничават възникването на шумове при трусове и вибрации при пътуването.

- Обслужването на рампата е много лесно и може да се провежда от един човек. Усилието при 
манипулация с рампата е минимално, поради използваните газови амортесьори.

- Сглобяването на рампата се извършва след разкопчаване на предпазните колани и откопчаване на лоста, предпазващ от
самоволно разтваряне по време на пътуване. За манипулация след разгъване, рампата е оборудвана от двете старни 
с ергономични пластмасови дръжки.

Долен изравняващ 
профил с клиноо-
бразна форма
- Двустранно скосеният профил дава възможност за

нисък ъгъл и осигурява плавно преминаване от
земята на рампата и същевременно максимално
накланяне на рампата.

- 3 мм височина на противоплъзгащите релефни
елементи. 

Горен опорен 
профил
- Оптимизираният ъгъл на основата помага при

транспорт на манипулационни средства с нисък
профил.

- Дава възможност за широк обсег на накланяне.

- 3 мм височина на противоплъзгащите релефни
елементи.
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