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 Οι Υδραυλικές Ράμπες Φορτοεκφόρτωσης είναι ηλεκτροϋδραυλικά κινούμενες διατάξεις, οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για την γεφύρωση του κενού χώρου, που δημιουργείται μεταξύ του οχήματος 

και του κτιρίου, κατά την διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης υλικών και εμπορευμάτων. Οι εν λόγω 

ράμπες, βάσει του τρόπου κατασκευής τους, προορίζονται να λειτουργήσουν εντός μεταλλότυπου, 

εντός εξωτερικής μεταλλικής εξέδρας ή εντός διαμορφωμένου φρεατίου του υφιστάμενου κτιρίου. 

 Η υδραυλική ράμπα αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα: 

 

 

1. Κατάστρωμα  

2. Αρθρωτό Χείλος  

3. Στοιχείο Άρθρωσης Εμβόλου  - Συγκράτησης Υδραυλικού Συγκροτήματος 

4. Αρθρωτό Στοιχείο Προστασίας Ποδός 

 

 Το δάπεδό του καταστρώματος κατασκευάζεται από αντιολισθητική λαμαρίνα (τύπου κριθαράκι) 

πάχους 6mm ή 8mm (ανάλογα του τύπου της ράμπας) και υποστηρίζεται κάτωθεν, από διαμήκεις 

δοκούς πάχους 3mm ή 4mm (ανάλογα του τύπου της ράμπας) καθ’ όλο το μήκος της. Οι δοκοί μεταξύ 

τους είναι τοποθετημένοι σε τέτοια απόσταση, ώστε να αποφευχθούν παραμορφώσεις κατά την 

διέλευση των περονοφόρων οχημάτων. Το χείλος παράγεται από χαλύβδινη πλάκα πάχους 15mm, 

διαμορφωμένη στο μπροστινό της τμήμα, ενώ παράλληλα φέρει και επιφανειακές χαράξεις για μείωση 
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της ολισθηρότητας. Τέλος, εκατέρωθεν του καταστρώματος προσαρμόζονται μεταλλικά αρθρωτά 

στοιχεία (πτερύγια), τα οποία παρέχουν προστασία έναντι ατυχήματος. 

 Η κίνηση τόσο του δαπέδου, όσο και του χείλους επιτυγχάνεται με την χρήση υδραυλικού 

εμβόλου μονής ενέργειας, τροφοδοτούμενο από αυτόνομο υδραυλικό συγκρότημα.  Δια μέσω του 

πίνακα χειρισμού, δίνεται η δυνατότητα ακινητοποίησης της κατασκευής σε οποιαδήποτε θέση επιθυμεί 

ο χειριστής. Η επιστροφή των εμβόλων επιτυγχάνεται με την άσκηση της δύναμης του βάρους της 

κατασκευής και την ελεύθερη ροή λαδιού, μέσω ειδικής βαλβίδας ελέγχου. 

 Το υδραυλικό συγκρότημα αποτελείται από τον τριφασικό κινητήρα, την αντλία και το δοχείο 

λαδιού, τα οποία βρίσκονται προσαρμοσμένα στο στοιχείο άρθρωσης του εμβόλου. Η λειτουργία της 

διάταξης εξασφαλίζεται μέσω του κεντρικού πίνακα χειρισμού, επάνω στον οποίο βρίσκονται τα κομβία 

ελέγχου. Η διαχείριση των εντολών γίνεται με μικροεπεξεργαστή, που μας δίνει τη δυνατότητα να 

επιλέξουμε τις παρακάτω  λειτουργίες: 

1. Στάθμευση (θέση ηρεμίας της ράμπας) 

2. Ανύψωση (η ράμπα βρίσκεται στο ανώτερο σημείο της) 

3. Γεφύρωση (η ράμπα είναι σε οριζόντια θέση και έτοιμη προς χρήση) 

4. Ακινητοποίηση σε τυχαίο χρόνο (η ράμπα μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση) 

 Κάθε φάση λειτουργίας της υδραυλικής ράμπας υποδηλώνεται με την φωτεινή ένδειξη ενός εκ 

των τριών λυχνιών τύπου led, που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου, ενώ για λόγους ασφαλείας επάνω σε 

αυτόν υπάρχει και ο διακόπτης εκτάκτου ανάγκης (Emergency stop). Επιπροσθέτως ο πίνακας ελέγχου 

μπορεί να δεχτεί και φωτεινό σηματοδότη (προαιρετικός εξοπλισμός).    

  Η βαφή της ράμπας γίνεται ηλεκτροσταστικά, στον χρωματισμό που επιθυμεί ο πελάτης. Για 

μεγαλύτερη αντοχή στο θαλάσσιο, διαβρωτικό και όξινο περιβάλλον, όλα τα τριβόμενα κινούμενα 

στοιχεία (αρθρώσεις, πείροι) υποβάλλονται σε επιφανειακή αντιδιαβρωτική προστασία (γαλβάνισμα).  

 Στις εικόνες που ακολουθούν, απεικονίζεται η υδραυλική ράμπα τοποθετημένη σε μεταλλότυπο 

(Εικόνα 1) και σε εξωτερική μεταλλική εξέδρα (Εικόνα 2) αντίστοιχα. Οι εν λόγω διατάξεις, έχουν 

σχεδιαστεί και κατασκευάζονται προκειμένου να συνεργάζονται απόλυτα με την υδραυλική ράμπα.  

 Ο μεταλλότυπος τοποθετείται και αγκυρώνεται στον οπλισμό του κατασκευαζόμενου κτιρίου πριν 

την σκυροδέτηση, ενώ αντίθετα η μεταλλική εξέδρα προσαρμόζεται εξωτερικά της υφιστάμενης 

κατασκευής και συνδέεται με αυτή μέσω εκτονούμενων αγκυρίων .     
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Εικόνα 1 

 

 

 

Εικόνα 2 
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 Ανάλογα με τις τυποποιημένες διαστάσεις της υδραυλικής ράμπας, καθώς και του μέγιστου 

στατικού φορτίου που μπορεί να φέρει,  διατίθενται τα παρακάτω μοντέλα: 

 

 

ΠΛΑΤΟΣ (cm) x ΜΗΚΟΣ (cm) 

HDL model 

Μέγιστο στατικό φορτίο  

6000Kg 

HDL model 

Μέγιστο στατικό φορτίο  

10000Kg 

200x200 HDL2020 HDL2020-10T 

200x250 HDL2025 HDL2025-10T 

200x300 HDL2030 HDL2030-10T 

200x350 HDL2035 HDL2035-10T 

200x400 HDL2040 HDL2040-10T 

220x200 HDL2220 HDL2220-10T 

220x250 HDL2225 HDL2225-10T 

220x300 HDL2230 HDL2230-10T 

220x350 HDL2235 HDL2235-10T 

220x400 HDL2240 HDL2240-10T 

  

 Σε περίπτωση μη τυποποιημένης  διάστασης ή μέγιστου στατικού φορτίου υδραυλικής ράμπας 

φορτοεκφόρτωσης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.    


