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RAMPY

Skladacie hliníkové rampy
- Sú ideálnym riešením na zabezpečenie nakládky alebo bezbariérového
prístupu hlavne pre firmy pôsobiace v stavebníctve alebo logistike.
- Prenosné rampy ponúkajú veľmi efektívne riešenie s ohľadom
na maximálnu bezpečnosť a ľahkú montáž.

- Rampa je vo vozidle v priebehu jazdy v zvislej polohe.
- K podlahe vozu je pripevnená pomocou páru úchytiek, ktoré
umožňujú ľahkú montáž a demontáž vo vozidle bez použitia náradia.
Rampa je súčasne vybavená bezpečnostnými pásmi slúžiacimi na zaistenie
v zvislej prepravnej polohe proti výkyvom vznikajúcim v priebehu jazdy.
Rampa je vybavená gumovými silentblokmi, ktoré zabraňujú vzniku zvukových efektov
vznikajúcich otrasmi a vibráciami v priebehu jazdy.
- Obsluha rampy je veľmi jednoduchá a môže byť prevádzaná ľahko jednou osobou. Námaha pri manipulácii
s rampou je nízka vďaka použitej plynovej vzpere.
- Rozkladanie rampy sa prevádza po odopnutí bezpečnostných popruhov a odistení západiek zaisťujúcich rampu v zvislej polohe proti
samovoľnému rozloženiu. Pre manipuláciu pri rozkladaní je rampa vybavená po obidvoch stranách ergonomickými plastovými
držiakmi.
TYP
3779
3780

DĹŽKA (mm)
2250
2750

ŠÍRKA (mm)
800
1000

MAX. PREVÝŠENIE (mm)
450
550

NOSNOSŤ (kg)
400
400

HMOTNOSŤ (kg)
30
38

CENA (EUR)
1 670,00
2 920,00

Nakladacie hliníkové rampy
- Ideálne riešenie pri nakládke ťažkých zariadení.
- Vysoká bezpečnosť pri manipulácii v každom prostredí
je zabezpečená špeciálnym protišmykovým povrchom.
- Rampy nájdu uplatnenie v ťažkom priemysle, obchode,
stavebníctve atď.
- Okrem ponúkaných produktov je možné zhotoviť rampu
podľa požiadaviek zákazníka.

Spodný nájazdový
profil v tvare klina
- Obojstranne zošikmený profil umožňuje nízky
nájazdový uhol pre plynulý prejazd zo zeme na rampu
a súčasne maximálny rozsah naklápania rampy.
- 3 mm vysoké protišmykové výstupky.

Horný oporný
profil pätka
- Optimalizovaný uhol pätky pôsobí priaznivo pri
preprave pomocou manipulačných prostriedkov
s nízkym profilom.
- Pätka umožňuje široký rozsah naklápania (prevýšenia).
- 3 mm vysoké protišmykové výstupky.
TYP
3795
3796
3797

DĹŽKA (mm)
1500
2500
3500

ŠÍRKA RAMPY (mm)
400
400
400

MAX. PREVÝŠENIE (mm)
450
750
1050

383

NOSNOSŤ/PÁR (kg)
3068
2375
1964

HMOTNOSŤ/PÁR (kg)
28
46
64

CENA/ks (EUR)
555,00
859,00
1 130,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

