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Hossz L 
(mm) 

Szélesség B 
(mm) 

Magasság E 
(mm) 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 
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(kp/pár) 
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Súly 

(kg/db) Rendelési szám 

Hossz L 
(mm) 

Szélesség B 
(mm) 

Magasság E 
(mm) 
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30%-os dőlésnél 

(mm) 
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Tengelytáv 1,0 m 
Súly 
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Hossz L 
(mm) 

Szélesség B 
(mm) L1 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 1,0 m 
Súly 

(kg/db) Rendelési szám 

AOS 
Ideális megoldás a kis kerékmérettel rendelkező szállító-
eszközök, gumiabroncsos molnárkocsik mindennapos 
használatára.  
 
A lyukacsos, csúszásmentes felület tökéletesen alkalmaz-
kodik a fent említett eszközök biztonságos és egyszerű 
alkalmazására. 
 
Biztonsági szegéllyel és összecsukható kivitelben is ren-
delhető. 

L2 

További méretekkel kapcsolatban kérje munkatársaink segítségét! 

Összecsukható kivitel 



 

 

SZERKEZETI JELLEMZŐK 
 
Az AOS rámpák egy nagyszilárdságú, időjárásálló 
alumíniumötvözetből készülnek. 
Kifejlesztésük célja az volt, hogy kis építési magas-
ság és minimális súly mellett, nagy teherbíró-
képesség legyen elérhető. 
A rámpa alján található ék alakú profil zökkenőmen-
tes felhajtást biztosít. Minden rámpa csúszásmente-
sített felülettel kerül forgalomba, melyet a speciálisan 
kialakított lyukak biztosítanak. 

1. szegély nélkül standard    1. nyelves kivitel standard 
2. két szegéllyel        választható    2. beakasztható    választható 
3. egy szegéllyel       választható    3. csöves           választható 

összecsukható kivitel 



 

 ABS 

ABS 
összecsukható 

Hossz L 
(mm) 

Belső szélesség 
(mm) 

Külső szélesség 
(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 1,0 m 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 
Súly 

(kg/db) Típus Rendelési szám 

Hossz L 
(mm) 

Belső szélesség 
(mm) 

Külső szélesség 
(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 1,0 m 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 
Súly 

(kg/db) L1 Rendelési szám L2 

Ez az alumínium felhajtósín, egy préselt profilból ké-
szül, ideális kapcsolatot teremtve saját súlya és te-
herbírása között. 
150 mm belső szélességével tökéletesen alkalmas pl. 
motorkerékpárok, magasnyomású tisztítógépek, ge-
nerátorok, egyéb kisgépek, tolókocsik rakodásához. 
A profil sajátossága, hogy szállításkor helytakaréko-
san egymásba fektethetők. Összecsukható kivitelben 
is rendelhető. 

Egy újabb változat, hogy a felhajtósín szállításkor ne 
foglaljon értékes rakteret. Opcionálisan rendelhető. 



 

 Sínek 
molnárkocsikhoz 

Sínek 
rendezvényekhez 

Hossz L 
(mm) 

Belső szélesség 
(mm) 

Külső szélesség 
(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 
Súly 

(kg/db) 
Rendelési szám 
szegély nélkül 

Rendelési szám 
szegéllyel 

Hossz L 
(mm) 

Belső szélesség 
(mm) 

Külső szélesség 
(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 

Súly 
(kg/db) Rendelési szám 

A molnárkocsikhoz használható síneket előszeretet-
tel alkalmazzák a gumiabroncsos kiskocsival pakoló 
dolgozók, pl. italszállítók, bútorszállítók, költöztető 
cégek, akik fontosnak tartják ezeknek a könnyű és 
csúszásmentes síneknek az előnyeit. 

Egyéni igényeknek megfe-
lelően a síneket mozgat-
ható felhajtóékkel, össze-
csukható, vagy két részből 
összeilleszthető darabban 
is lehet rendelni. 

Speciálisan kis keréken húzható rakományok - melye-
ket elsősorban zenekarok, hangosító technikusok 
használnak - pakolására kifejlesztett sín 
korundbevonattal. A bevonat zökkenőmentes mégis 
csúszásmentes felhajtást tesz lehetővé. 



 

 AVS 80 
2620 kp/pár-ig 

Hossz L 
(mm) 

Belső szélesség 
(mm) 

Külső szélesség 
(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 1,5 m 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 
Súly 

(kg/db) 
Rendelési szám 
szegély nélkül 

Rendelési szám 
szegéllyel 

1. szegély nélkül  standard 
2. két szegéllyel  választható 
3. egy szegéllyel  választható 

1. nyelves kivitel  standard 
2. beakasztható  választható 
3. csöves   választható 

További méretekkel kapcsolatban kérje munkatársaink segítségét! 

Ezek a rámpák a könnyű– és közepes önsúllyal ren-
delkező kisgépek - kistraktorok, fűnyírók, rotációs 
kapák, illetve gumilánctalpas gépek - rakodásánál 
nyújtanak biztos megoldást. 
A megerősített rámpa a merevségen kívül a termék 
élettartamát is jelentősen növeli. 
A rámpák kérésre egy– illetve kétoldali szegéllyel is 
megrendelhetők. 
Az összes rámpa összecsukható kivitelben is rendel-
hető. 



 

 AVS 110 
4050 kp/pár-ig 

1. szegély nélkül  standard 
2. két szegéllyel  választható 
3. egy szegéllyel  választható 

1. nyelves kivitel  standard 
2. beakasztható  választható 
3. csöves   választható 

További méretekkel kapcsolatban kérje munkatársaink segítségét! 

Hossz L 
(mm) 

Belső szélesség 
(mm) 

Külső szélesség 
(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 1,5 m 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 
Súly 

(kg/db) 
Rendelési szám 
szegély nélkül 

Rendelési szám 
szegéllyel 

Ezek a rámpák a közepes önsúllyal rendelkező kisgé-
pek rakodásánál - kistraktorok, fűnyírók, rotációs ka-
pák, illetve gumilánctalpas gépek - nyújtanak biztos 
megoldást. 
A megerősített rámpa a merevségen kívül a termék 
élettartamát is jelentősen növeli. 
A rámpák kérésre egy– illetve kétoldali szegéllyel is 
megrendelhetők. 
Az összes rámpa összecsukható kivitelben is rendel-
hető. 



 

 

Hossz L 
(mm) 

Belső szélesség 
(mm) 

Külső szélesség 
(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 1,5 m 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 
Súly 

(kg/db) 
Rendelési szám 
szegély nélkül 

Rendelési szám 
szegéllyel 

1. szegély nélkül  standard 
2. két szegéllyel  választható 
3. egy szegéllyel  választható 

1. nyelves kivitel  standard 
2. beakasztható  választható 
3. csöves   választható 

További méretekkel kapcsolatban kérje munkatársaink segítségét! 

Ezek a rámpák a közepes önsúllyal rendelkező gé-
pek rakodásánál - nagyobb kertitraktorok, rakodók, 
gumikerekű járművek, illetve gumilánctalpas gépek - 
nyújtanak biztos megoldást. 
A megerősített rámpa a merevségen kívül a termék 
élettartamát is jelentősen növeli. 
A rámpák kérésre egy– illetve kétoldali szegéllyel is 
megrendelhetők. 
Az összes rámpa összecsukható kivitelben is rendel-
hető. 

AVS 130 
5150 kp/pár-ig 

Stabil alumínium kap-
csolódás biztonsági 
csappal 



 

 

1. szegély nélkül  standard 
2. két szegéllyel  választható 
3. egy szegéllyel  választható 

1. nyelves kivitel  standard 
2. beakasztható  választható 
3. beakasztható  választható 
4. csöves   választható 

További méretekkel kapcsolatban kérje munkatársaink segítségét! 

AVS 150 
7320 kp/pár-ig 

Hossz L 
(mm) 

Belső szélesség 
A 

(mm) 

Külső szélesség 
B 

(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 2,0 m 
Szegély nélkül 

Súly 
(kg/db) 

Rendelési szám 
szegély nélkül 

Rendelési szám 
szegéllyel 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 2,0  m 
szegéllyel 

Ezek a rámpák a közepes vagy nagy önsúllyal ren-
delkező gépek rakodásánál - traktorok, rakodók, gu-
mikerekű járművek, illetve gumilánctalpas gépek - 
nyújtanak biztos megoldást. 
 
A megerősített rámpa a merevségen kívül a termék 
élettartamát is jelentősen növeli. 
 
A rámpák kérésre egy– illetve kétoldali szegéllyel is 
megrendelhetők. 
Az összes rámpa összecsukható kivitelben is rendel-
hető. 



 

 

1. szegély nélkül  standard 
2. két szegéllyel  választható 
3. egy szegéllyel  választható 

1. nyelves kivitel  standard 
2. beakasztható  választható 
3. beakasztható  választható 
4. csöves   választható 

További méretekkel kapcsolatban kérje munkatársaink segítségét! 

Hossz L 
(mm) 

Belső széles-
ség A 
(mm) 

Külső szélesség B 
(mm) 

Szegély nélkül 

Súly 
(kg/db) 

Rendelési szám 
szegély nélkül 

Rendelési szám 
szegéllyel 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 

Külső szélesség B 
(mm) 

szegéllyel 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 2,0 m 
Szegély nélkül 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 2,0  m 
szegéllyel 

Az összes rámpa összecsukható kivitelben is, valamint opcionáli-
san emelőszerkezettel felszerelve is megrendelhető! 

Ezek a rámpák a közepes vagy nagy önsúllyal ren-
delkező gépek rakodásánál - traktorok, rakodók, gu-
mikerekű járművek, illetve gumilánctalpas gépek - 
nyújtanak biztos megoldást. 
A megerősített rámpa a merevségen kívül a termék 
élettartamát is jelentősen növeli. 
A rámpák kérésre egy– illetve kétoldali szegéllyel is 
megrendelhetők. 
Az összes rámpa összecsukható kivitelben is rendel-
hető. 

AVS 170 
8270 kp/pár-ig 



 

 AVS 200 
11250 kp/pár-ig 

Hossz L 
(mm) 

Belső szélesség 
(mm) 

Külső szélesség 
(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 1,5 m 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 
Súly 

(kg/db) 
Rendelési szám 
szegély nélkül 

Rendelési szám 
szegéllyel 

Ezek a rámpák a nagy önsúllyal rendelkező gépek 
rakodásánál - traktorok, markolók, targoncák gumi-
kerekű járművek, illetve gumilánctalpas gépek - nyúj-
tanak biztos megoldást. 
A megerősített rámpa a merevségen kívül a termék 
élettartamát is jelentősen növeli. 
A rámpák kérésre egy– illetve kétoldali szegéllyel is 
megrendelhetők. 
 
Az összes rámpa összecsukható kivitelben is rendel-
hető. 

1. szegély nélkül  standard 
2. két szegéllyel  választható 
3. egy szegéllyel  választható 

1. nyelves kivitel  standard 
2. beakasztható  választható 
3. beakasztható  választható 
4. csöves   választható 

További méretekkel kapcsolatban kérje munkatársaink segítségét! 

Az összes rámpa összecsukható kivitelben is, valamint opcionáli-
san emelőszerkezettel felszerelve is megrendelhető! 



 

 

Hossz L 
(mm) 

Belső szélesség 
(A) 

(mm) 

Belső szélesség 
(B) 

(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 2,0 m 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 
Súly 

(kg/db) 
Rendelési szám 
Szegély nélkül 

Rendelési szám 
Szegéllyel 

AVS 150 

Ezek a rámpák speciálisan, az építőiparban használt nehéz gépek, targoncák felrakodására lettek kifejlesztve. 
A felhajtófelület zárt és csúszásmentes alumíniumprofilból készül. A rámpák a következő kivitelben rendelhe-
tők: nyelves-, beakasztható– vagy csöves csatlakozási móddal, összecsukható kivitelben, illetve alátámasztó 
lábbal. 
A fixen felszerelt rámpákhoz rendelkezésre áll emelőszerkezet is, ami az erőkifejtést emelésnél és lehajtásnál 
nagymértékben csökkenti. 

AVS 
Acél lánctalpas gépekhez, 8500 kp/pár-tól 

AVS 170 

AVS 200 

1. szegély nélkül  standard 
2. két szegéllyel  választható 
3. egy szegéllyel  választható 

1. nyelves kivitel  standard 
2. beakasztható  választható 
3. beakasztható  választható 
4. csöves   választható 

További méretekkel kapcsolatban kérje munkatársaink segítségét! 

A speciálisan kialakított profil a lánctalpnak optimális tapadást 
biztosít a felhajtási felület megsértése nélkül. 

Hossz L 
(mm) 

Belső széles-
ség (A) 
(mm) 

Külső széles-
ség (B) (mm) 

Szegély nélkül 

Külső széles-
ség (B) (mm) 

Szegéllyel 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 2,0 m 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 
Súly 

(kg/db) 
Rendelési szám 
Szegély nélkül 

Rendelési szám 
Szegéllyel 

Hossz L 
(mm) 

Belső szélesség 
(A) 

(mm) 

Belső szélesség 
(B) 

(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 2,0 m 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 
Súly 

(kg/db) 
Rendelési szám 
Szegély nélkül 

Rendelési szám 
Szegéllyel 



 

 



 

 VFR 120 

Hossz L 
(mm) 

Belső szélesség (B) 
(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 2,0 m 
A rajz 

Súly 
(kg/db) 

Rendelési szám 
Szegély nélkül 

Rendelési szám 
Szegéllyel 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 2,0 m 
B rajz 

Magasságkülönbség H 
30%-os dőlésnél 

(mm) 

További méretekkel kapcsolatban kérje munkatársaink segítségét! 

Ezek a rámpák legjobban a nehéz önsúlyú gépek 
rakodására alkalmasak, mint markolók, kotrógépek, 
egyéb munkagépek, melyek akár acél lánctalppal 
rendelkeznek.  
Kapcsolódási lehetőségek: nyelves, vagy beakaszt-
ható módon.  
A rámpák opcionálisan rendelhetők összecsukható 
kivitelben, illetve emelőszerkezettel. 

Fixen rögzített rámpa, 
60 mm-es tengelyátmé-
rőjű csöves csatlakozá-
si ponttal. 



 

 

További méretekkel kapcsolatban kérje munkatársaink segítségét! 

Hossz L 
(mm) 

Szélesség (B) 
(mm) 

Súly 
(kg/db) 

Rendelési szám 
A rajz 

Rendelési szám 
B rajz 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Tengelytáv 2,0 m 

Magasságkülönbség 
H 

30%-os dőlésnél 
(mm) 

Magasságkülönbség 
H 

15%-os dőlésnél 
(mm) 

A 
 
 
B 

VFR 134 

Ezek a rámpák elsősorban nehéz építőipari gépek mélyrakterű kocsira való 
felhajtására lettek kifejlesztve. A profilrendszer alkalmazásával lehetőség 
nyílik teljesen egyéni variációk és teherbírások előállítására a vevő igénye 
szerint. 
A csatlakozási lehetőségek: beakasztható, vagy csöves kivitel, 60 mm-es 
tengelyátmérővel. 
A rámpák opcionálisan rendelhetők összecsukható kivitelben, illetve emelő-
szerkezettel. 

Felhajtórámpa emelő-
szerkezettel 



 

 VFR 185 

Ezek a rámpák - az egészen 80 ton-
nás  önsúllyal rendelkező - nehézgé-
pek felhajtására szolgálnak. 

Kér részből álló rámpa 
támasztólábbal 

A profil sajátossága, hogy kialakítása miatt, 
segítségével akár felhajtó ékek, vagy egyéb 
különleges megoldások is előállítatók.  

A VRV 185 profil  
keresztmetszeti rajza 

Vezetősínbe történő be-
akasztás 

Rámpa profilok mélyrak-
terű szállítókocsikhoz 



 

 VFR ékek 

Mélyrakterű kocsikhoz használható rámpákat alapve-
tően nagy önsúllyal - 80 tonnáig - rendelkező gépek 
felrakodásakor vetik be. 
 
A könnyű kezelhetőség érdekében oldalt felszerelt 
fogantyúk segítik a felhasználókat. 
 
A különösen nagy teherbírású ékek esetében az éke-
ket két részből állítják elő. 

Az F jelű rajz alapján készülő kivitelek után érdeklődjön munkatársainknál! 

Hossz L 
(mm) 

Szélesség B 
(mm) 

Magasságkülönbség H 
(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Súly 
(kg/db) 

Megrendelési szám 
(E jelű rajz) 



 

 

Emelőszerkezet 
rámpákhoz 

Opcionálisan az AVS 150, 170, 200 és VFR 120, 134 
típusú rámpákhoz kínálunk segítséget, rugós emelő-
szerkezet rendelésének lehetőségével. 

Megrendelési 
szám Kivitel 

Súly 
(db/kg) 

134.00.901 Rugós emelőszerkezet 450 mm széles kivitelhez (oldalirányú eltolhatóság 920 mm) 82 

82 Rugós emelőszerkezet 600 mm széles kivitelhez (oldalirányú eltolhatóság 1010 mm) 134.00.901 



 

 

Emelőszerkezet 
VFR felhajtórámpa, összecsukható + emelőszerke-
zet. Megrendelés esetén H-t megadni! 

Egyszerű kezelhetőség! A szerkezet súlykiegyenlíté-
se által a nehéz felhajtórámpákat könnyűszerrel akár 
egy ember is kezelheti! 



 

 

RRK 

Speciálisan takarítócégeknek, pékségeknek, illetve 
futárszolgálatoknak lett ez a típusú rámpa kifejleszt-
ve. 
A könnyű kezelhetőség meggyorsítja és leegyszerű-
síti a sűrű ki és bepakolást. 
A könnyű használhatóság érdekében gázrugók nyúj-
tanak segítséget. 
A lyukacsos felület csúszásmentességet garantál, 
miközben a lyukak közül hamar távozik az esővíz, a 
hó, vagy a sár. 
Menet közben a rámpa függőlegesen, biztosítózárak-
kal van az autó belsejéhez rögzítve. 

Beépítés 
A rámpa beépítése nagyon egyszerű, mégis javasolt 
műhelyben történő beszerelése. A rámpa pillanatok 
alatt eltávolítható és szükség esetén egy másik jár-
műbe gond nélkül áthelyezhető. 
A rámpákat komplett szerelőkészlettel és gépjármű 
aljához rögzíthető lapokkal szállítjuk. 
Amennyiben több járműben használják a rámpát, 
javasoljuk a rámpa rögzítését kézimarkolatos csavar-
ral megoldani az egyszerű ki és beszerelés érdeké-
ben. 

Rámpa alapállapotban 

Lenyitás 

Használat közben 

450 kp fölötti terhelés-
nél szükséges támasz-
tóláb 

Hossz L 
(mm) 

Szélesség B 
(mm) 

Magasság H 
(mm) 

Magasságkülönb-
ség 
HD 

min (21%) 

Magasságkülönb-
ség 
HD 

max (30%) 

a 
(mm) 

c 
(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Súly 
(kg/db) Típus Rendelési szám 



 

 

Oldalajtóba építve 

Oldalsó rögzítés 



 

 

RDD 

Az RRK logikus továbbfejlesztése az RRD, mely forgatha-
tó is.   
Nehezebb terhek felrakodásánál a rámpát teljesen nor-
málisan vethetjük be. Sűrű ki-, és bepakolás esetén, pl., 
kartondobozok, csomagok esetén a rámpát oldalra hajt-
hatjuk, mint egy ajtót.  
Behajtott, felállított állapotban rögzítve menet közben is 
fixen áll. 

Hossz L 
(mm) 

Szélesség B 
(mm) 

Magasság H 
(mm) 

Magasságkülönb-
ség 
HD 

min (21%) 

Magasságkülönb-
ség 
HD 

max (30%) 

a 
(mm) 

c 
(mm) 

Teherbírás 
(kp/pár) 

Súly 
(kg/db) Típus Rendelési szám 

Rögzítőszerkezet a rámpa 
belső rögzítésére. 

A rámpa úgy befelé, mint 
kifelé forgatható. 



 

 Szerelőrámpák 

Hossz A 
(mm) 

Szélesség C 
(mm) 

Szélesség E 
(mm) 

Magasság H 
(mm) 

Teherbírás (kp/pár) 
tengelytáv 2,0 m 

(mm) 

Teherbírás (kp/pár) 
tengelytáv 2,0 m 

(mm) 

Súly 
Bak / Sín 

kg 
Rendelési szám 

Ezt a rámpatípust szerelések, szervízelések, vagy épp 
tisztítása alkalmával használják. 
 
Ez a típusú rámpa egy költségkímélő alternatív megoldást 
nyújt szerelőakna, vagy emelőpadló hiányában. 



 

 

LBGM 

LBWM 

Alumínium felhajtórámpák 
beakasztható kivitelben, 
hidraulikus emelőhátfalakhoz 

Emelőhátfalak használatakor nyújt segítséget oldalirányú 
pakolás esetén, áthidalva a hátfal és a járda közti magas-
ságkülönbséget. 

• Egyedi kivitelű csatla-
kozás PML-Alumínium 
plattformokhoz 

• Nyomvezetővel 

• Egyedi kivitelű csatla-
kozás PML-Alumínium 
plattformokhoz 

• Nyomvezető nélküll 

Rendelési 
szám Típus Hossz (L) 

mm 
Teherbírás 
daN (kp) 

Önsúly 
kg 

Rendelési 
szám Típus Hossz (L) 

mm 
Teherbírás 
daN (kp) 

Önsúly 
kg 



 

 LBK 

LBG 

LBW 

Rendelési 
szám Típus Hossz (L) 

mm 
Teherbírás 
daN (kp) 

Önsúly 
kg 

Rendelési 
szám Típus Hossz (L) 

mm 
Teherbírás 
daN (kp) 

Önsúly 
kg 

• Hajlított kivitel 
• Beakasztható 
• Nyomvezetővel 
A horganyzott hattyúnyak csavarozható, 
így cserélhető is. 

Rendelési 
szám Típus Hossz (L) 

mm 
Teherbírás 
daN (kp) 

Önsúly 
kg 

• Egyenes kivitel 
• Beakasztható 
• Nyomvezetővel 
A horganyzott hattyúnyak csavarozható, 
így cserélhető is. 

• Egyenes kivitel 
• Beakasztható 
• Nyomvezetővel 
A horganyzott hattyúnyak csavarozható, 
így cserélhető is. 



 

 
Az áthajtó-rámpaként működő 
alumíniumból készült hátsó 
ajtóval  a betonrámpa és a 
teherautó közötti távolságot 
lehet megszűntetni.  
Ezzel a megoldással két prob-

lémát oldhat meg egyszerre, hiszen nem csak rámpaként, 
hanem hátsó ajtóként is működik a szerkezet. 
 A rámpa felülete korund réteggel, valamint eloxálva is ren-
delhető. Kívánság szerinti csatlakozási végekkel, beleértve 
a 16 mm átmérőjű rozsdamentes zsanércsapot. 

  Áthajtó-rámpaként  
  Működő 
  Hátsóajtó 

RWB 
alumínium cseppmintás lemezből 

RPB-30 
30 mm vastag alumíniumprofilokból 

RPB-40 
40 mm vastag alumíniumprofilokból 

Csatlakozási lehetőségek 

Kivitel 1 

Kivitel 2 

Kivitel 3 

Kivitel 1 

Kivitel 2 

Kivitel 3 

Szegőprofil –30 
Kívánságra a szegőprofilt fel-
szegecselve szállítjuk. 

Rendelési szám: 
390.00.020 

Szegőprofil –40 
Kívánságra a szegőprofilt fel-
szegecselve szállítjuk. 

Rendelési szám: 
390.00.019 

Kivitel 3 



 

 

Csatlakozási lehetőségek 
Kivitel 1 Kivitel 2 Kivitel 3 

Felcsavarozható 
alumínium profilvá-
gat 

Hegeszthető acél-
cső vágat 

Átmenő acélzsa-
nér. Hegeszthető, 
vagy csavarozható 

Megrendelési 
szám 

Kivitel 1 

Megrendelési 
szám 

Kivitel 2 

Megrendelési 
szám 

Kivitel 3 

Hossz (L) 
mm 

Szélesség 
(B) 
mm 

Teherbírás 
daN (kp) 

Önsúly 
kg 

Megrendelési 
szám 

Kivitel 1 

Megrendelési 
szám 

Kivitel 2 

Megrendelési 
szám 

Kivitel 3 

Hossz (L) 
mm 

Szélesség 
(B) 
mm 

Teherbírás 
daN (kp) 

Önsúly 
kg/fm 

Megrendelési 
szám 

Kivitel 3 

Hossz (L) 
mm 

Szélesség 
(B) 
mm 

Teherbírás 
daN (kp) 

Önsúly 
kg/fm 



 

   Csúszásgátlóval ellátott 

      Csatlakozási módok 

AOS/AVS 80 

AVS 110/130 

AVS 150/170/200 

VFR 120 VFR 134 

VFR 120/134 
6. Csöves csatlakozás 

7. Csatlakozás csappal, és biztosító

 gyűrűvel 

8. Beakasztható kivitel 

9. Csöves csatlakozás 

10. Beakasztható profil 

Biztosító gyűrű - Egy lánc, vagy spanifer segítségével a 
rámpa a járműhöz rögzíthető a biztosító gyűrűn keresztül 

1. Csatlakozás csappal és mozgatható 

nyelvvel 

2. Beakasztható kivitel 

3. Csöves csatlakozás 

4. Csatlakozás csappal és mozgatható 

nyelvvel 

5. Beakasztható kivitel 



 

 
Hossz  

meghatározás 

Nincs szabály 
kivétel nélkül 

A mellékelt diagrammon 
látható a rámpa hosszá-
nak, a dőlés szögének és 
a magasságkülönbség 
mértékének egymáshoz 
való viszonya. 
 
Példa:  
1200 mm magasságkülönbség 
esetén 30%-os dőlésszögnél 
milyen hosszú rámpa kell? 
 
Számítás: 
(1200 mm/30)×100 = 4000 mm= 
rámpa hossza 
 
Munkavédelmi szempont-
ok miatt 30%-nál (16,5°) 
nagyobb dőlésszög nem 
elfogadható. 
A felhajtórámpák lecsú-
szás ellen biztosítva kell, 
hogy legyenek. 

Targoncák esetében, illetve 
alacsony hasmagasságú gé-
pek esetén a 30%-os szabály 
nem érvényes. 
Ebben az esetben pontos 
adatok szükségesek a megfe-
lelő hossz meghatározásá-
hoz. 

Hossz= 
Magasságkülönbség 
Dőlés (max 30%) 

 × 100 

Hossz 

Dőlés Magasság-
különbség 

• A gép önsúlya 
• Terhelés kerekenként 
• Kerékátmérő és kerékszélesség 

Magasságkülönbség 

A rámpa hossza 



 

 Alkalmazási 
területek 
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