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  Οι Μετακινούμενες Ράμπες Φορτοεκφόρτωσης αποτελούν την καλύτερη και ασφαλέστερη 

λύση για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων σε θέσεις μακριά από κτιριακές εγκαταστάσεις, κυρίως 

με χρήση περονοφόρου. Η φιλοσοφία της κατασκευής βασίζεται στη δημιουργία ενός ισχυρού 

άκαμπτου πλαισίου, που έχει την δυνατότητα μετακίνησης ή φόρτωσης του ιδίου και μεταφορά σε νέα 

θέση. 

 Τα κύρια τμήματα της μετακινούμενης ράμπας φορτοεκφόρτωσης είναι τα εξής: 

� η πλατφόρμα ή δάπεδο κίνησης 

� το πλαίσιο ανύψωσης 

� το υδραυλικό συγκρότημα, αποτελούμενο από έμβολα, μπουκάλες, δοχείο λαδιού και 

χειροκίνητη αντλία.  

 Τα δομικά στοιχεία των τμημάτων, καθώς και τα εξαρτήματα αυτών, είναι κατασκευασμένα από 

χάλυβα. Οι τροχοί είναι, επίσης, κατασκευασμένοι από χάλυβα και είναι ειδικοί για αντοχή σε βαρύ 

φορτίο. Το δάπεδο της ράμπας έχει προβλεφθεί να είναι αντιολισθητικό. 

 Η ανύψωση της ράμπας γίνεται χειροκίνητα, μέσω αποσπώμενης χειρολαβής, η οποία 

βρίσκεται προσαρμοσμένη στην αντλία. Στο υδραυλικό συγκρότημα υπάρχει ενσωματωμένη βαλβίδα 

αντεπιστροφής, η οποία κλείνει αυτόματα όταν η παροχή του λαδιού αυξηθεί απότομα, ενώ για την 

ρύθμιση της επιθυμητής ταχύτητας καθόδου η ράμπα είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα ελέγχου ροής. 

 

  

Εικόνα 1 

 

 Για μεγαλύτερη ακαμψία της κατασκευής, έχει προβλεφθεί η προσαρμογή γραμμικού 

δικτυώματος επί των κύριων δομικών στοιχείων (πλευρικές δοκοί UPN), ενώ η υποστήριξη του δαπέδου 

γίνεται από εγκάρσια τοποθετημένες κοιλοδοκούς, ενδιάμεσα των οποίων προσαρμόζονται διαμήκεις 
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δοκοί διατομής Ζ (εικόνα 1). Για την εξασφάλιση ακινησίας της κατασκευής, τοποθετούνται αλυσίδες ή 

ιμάντες πρόσδεσης της ράμπας στο όχημα. Η προστασία έναντι πτώσης του περονοφόρου 

εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση προστατευτικών ακμών, εκατέρωθεν του δαπέδου. 

 Για τη μετακίνηση της ράμπας, έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση στοιχείου οδηγού, στο οποίο 

προσαρμόζεται το πιρούνι του περονοφόρου και το οποίο βρίσκεται στο κάτω άκρο του επικλινούς 

τμήματος της ράμπας. Η μεταφορά της κατασκευής με χρήση γερανού πραγματοποιείται με τη βοήθεια 

αρθρώσεων, που εξυπηρετούν την ανάρτηση συρματόσχοινου.  

 Τέλος, η βαφή της κατασκευής πραγματοποιείται με ψεκασμό του χρώματος επί της επιφάνειας 

του μετάλλου. 

 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.   

          




