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RAMPY

TYP DŁUGOŚĆ (mm) SZEROKOŚĆ (mm) MAX. PRZEWYŻSZENIE (mm) NOŚNOŚĆ (kg) WAGA (kg) CENA (zł)
3779 2250 800 450 400 30 6 794,00
3780 2750 1000 550 400 38 7 371,00

TYP MAX. DŁUGOŚĆ (mm) SZEROKOŚĆ RAMPY (mm) MAX. DOP. PRZEWYŻSZENIE (mm) NOŚNOŚĆ/PARA (kg) WAGA/PARA (kg) CENA / 1 szt. (zł)
3795 1500 400 450 3068 28 2 301,00
3796 2500 400 750 2375 46 3 419,00
3797 3500 400 1050 1964 64 4 489,00

Składane rampy aluminiowe
- Są idealnym rozwiązaniem w trakcie załadunku lub bezpiecznym dostępem

w firmach z branży budowlanej lub logistycznej.

- Przenośne rampy są bardzo efektywnym rozwiązaniem ze względu na
maksymalne bezpieczeństwo i łatwy montaż.

Nakładane rampy aluminiowe
- Idealne rozwiązanie przy załadunku ciężkich urządzeń.

- Wysokie bezpieczeństwo przy manipulacji 
w każdym środowisku jest zagwarantowane specjalną
powierzchnią przeciwpoślizgową.

- Rampy znajdują zastosowanie w przemyśle ciężkim,
handlu, budownictwie, itd.

- Możliwe jest też przystosowanie rampy do
specyficznych wymagań klienta.

- Rampa jest w samochodzie w trakcie jazdy, w pozycji pionowej.

- Do podłogi auta jest przymocowana za pomocą kilku uchwytów, 
które umożliwiają łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Rampa 
jest wyposażona w pasy służące do zabezpieczenia rampy w pozycji pionowej 
w trakcie jazdy. Jest wyposażona także w gumowe amortyzatory, które niwelują wibracje 
i hałas powstałe w trakcie jazdy.

- Obsługa rampy jest bardzo łatwa i może być prowadzona przez jedną osobę. Wysiłek przy 
manipulacji z rampą jest niski dzięki zastosowanym siłownikom gazowym.

- Rozkładanie rampy odbywa się poprzez odpięcie pasów zabezpieczających i odblokowanie blokad zabezpieczających 
rampę przed jej otwarciem w pozycji pionowej. Do manipulacji w trakcie rozkładania, rampa jest wyposażona po obu stronach 
w uchwyty.

Dolny profil najazdowy
w kształcie klina
- Obustronnie ścięty profil umożliwia niski kąt

najazdowy, dla płynnego przejazdu z ziemi na rampę 
i jednocześnie maksymalny rozstaw nałożonej rampy.

- 3 mm wysokie występy przeciwpoślizgowe.

Górna opora
profil stopy
- Zoptymalizowany kąt stopy ułatwia przejazd przy

manipulacji środkami transportowymi z niskim
profilem. 

- Stopa umożliwia szeroki zakres załadunku
(przewyższenia).

- 3 mm wysokie występy przeciwpoślizgowe.
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