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RÁMPÁK

TÍPUS HOSSZÚSÁG (mm) SZÉLESSÉG (mm) MAX. EMELKEDÉS (mm) TEHERBÍRÁS (kg) TÖMEG (kg) ÁR (Ft)
3779 2250 800 450 400 30 666 450,-
3780 2750 1000 550 400 38 684 560,-

TÍPUS HOSSZÚSÁG (mm) RÁMPA SZÉLESSÉG (mm) MAX. EMELKEDÉS (mm) TEHERBÍRÁS/PÁR (kg) TÖMEG/PÁR (kg) ÁR/1 DB. (Ft)
3795 1500 400 450 3068 28 211 940,-
3796 2500 400 750 2375 46 326 620,-
3797 3500 400 1050 1964 64 326 620,-

Összecsukható alumíniumrámpák
- Ideális megoldás rakomány biztosításához vagy akadálytalan hozzáféréshez,

különösen az építőiparban vagy logisztikában működő cégek számára.

- A hordozható rámpák maximális biztonságosság és könnyű kezelhetőség
mellett rendkívül hatékony megoldást jelentenek.

Alumínium rakodórámpa
- Ideális megoldás súlyos eszközök rakodásánál.

- A biztonságosságot használat közben minden
közegben biztosítja a speciális csúszásgátló felület.

- A rámpa hasznosítható a nehéziparban,
kereskedelemben, építőiparban stb.

- A kínált termékek mellett a megrendelő igényei
alapján egyedi rámpa is készíthető.

- Rámpa menetközben a gépjárműben függőleges 
helyzetben van.

- A gépjármű padlójához egy pár szorítópánttal kerül rögzítésre, 
ami gyors, szerszám használata nélküli összeszerelhetőséget tesz lehetővé. 
A rámpát egyúttal biztonsági övek biztosítják, hogy a közlekedés során függőleges 
helyzetben maradjon. A rámpa gumi tompítókkal lett felszerelve, amelyek megakadályozzák, 
hogy a közlekedés során a rázkódás és a vibrációk miatt hangeffektusok keletkezzenek. 

- A rámpa kezelése nagyon egyszerű, egy személy is könnyen elvégezheti. A gázrugó miatt 
használatához kis erőfeszítés szükséges.

- A rámpa kinyitás a biztonsági pánt kikapcsolása és a rámpát egyensúlyban tartó rögzítések kioldása 
után történik. A kinyitást a rámpán két oldalt ergonomikus műanyag fogantyúk segítik.

Ék alakú alsó 
feljáró rész
- Az ék alakban összeszűkülő forma lehetővé teszi az

alacsony szögből a rámpára történő akadálymentes
felmenetelt, valamint a rámpa maximális megdöntését.

- 3 mm magas csúszásgátló felület.

Felső 
támasztó rész
- A támasztórész optimalizált dőlésszöge kedvezően hat

az alacsony profilú eszközök szállítására.

- A támasztórész széles dőlésszög beállítását teszi
lehetővé.

- 3 mm magas csúszásgátló felület.
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