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RAMPY

TYP DÉLKA (mm) ŠÍŘKA (mm) MAX. PŘEVÝŠENÍ (mm) NOSNOST (kg) HMOTNOST (kg) CENA (Kč)
3779 2250 800 450 400 30 38 990,-
3780 2750 1000 550 400 38 41 990,-

TYP DÉLKA (mm) ŠÍŘKA RAMPY (mm) MAX. PŘEVÝŠENÍ (mm) NOSNOST/PÁR (kg) HMOTNOST/PÁR (kg) CENA / 1 ks (Kč)
3795 1500 400 450 3068 28 12 590,-
3796 2500 400 750 2375 46 18 790,-
3797 3500 400 1050 1964 64 24 990,-

Skládací hliníkové rampy
- Jsou ideálním řešením pro zajištění nakládky nebo bezbariérového přístupu

zejména pro firmy působící ve stavebnictví nebo logistice. 

- Přenosné rampy nabízejí velmi efektivní řešení s ohledem na maximální
bezpečnost a snadnou montáž.

Nakládací hliníkové rampy
- Ideální řešení při nakládce těžkých zařízení.

- Vysoká bezpečnost při manipulaci v každém prostředí
je zajištěna speciálním protiskluzovým povrchem.

- Rampy naleznou uplatnění v těžkém průmyslu,
obchodě, stavebnictví, atd.

- Mimo nabízené produkty je možno zhotovit rampu 
dle požadavků zákazníka.

- Rampa je ve vozidle během jízdy ve svislé poloze. 

- K podlaze vozu je připevněna pomocí páru upínek, 
které umožňují snadnou montáž a demontáž do vozu 
bez použití nářadí. Rampa je současně vybavena bezpečnostními 
pásy sloužícími k zajištění ve svislé přepravní poloze proti výkyvům vznikajícím 
během jízdy.  Rampa je vybavena gumovými silentbloky, které zamezují vzniku zvukových 
efektů vznikajících otřesy a vibracemi při jízdě.

- Obsluha rampy je velice jednoduchá a může být prováděna lehce jednou osobou. Námaha při manipulaci 
s rampou je nízká díky použité plynové vzpěře.

- Rozkládání rampy se provádí po odepnutí bezpečnostních popruhů a odjištění západek zajišťujících rampu ve svislé poloze proti
samovolnému rozložení. Pro manipulaci při rozkládání je rampa osazena po obou stranách ergonomickými plastovými madly.

Spodní nájezdový 
profil tvaru klínu
- Oboustranně zešikmený profil umožňuje nízký

nájezdový úhel pro plynulý přejezd ze země na rampu
a současně maximální rozsah naklápění rampy.

- 3 mm vysoké protiskluzové výstupky.

Horní opěrný 
profil patka
- Optimalizovaný úhel patky působí příznivě pro

přepravu pomocí manipulačních prostředků s nízkým
profilem.  

- Patka umožňuje široký rozsah naklápění (převýšení).

- 3 mm vysoké protiskluzové výstupky.
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