


Οι αναδιπλούμενες ράμπες μας,
κάνουν την επιβίβαση και την αποβίβαση εύκολη και ασφαλή. 

Αναδιπλούμενες ράμπες 

Η τοποθέτηση στο όχημα σας είναι πολύ εύκολη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας 
σύστημα επιδαπέδιας στήριξης ή κάποιο άλλο 
συμβατό.

Ό,τι και να επιλέξετε η ράμπα θα αναδιπλώνεται 
πάντα εύκολα.



Όλες οι ράμπες μπορούν να εφοδιαστούν
με έναν μηχανισμό περιστροφής επιτρέποντας στην ράμπα να γυρίσει.

Περιστρεφόμενες ράμπες 

Με αυτόν το μηχανισμό μπορείτε να 
αποθηκεύσετε την ράμπα στο πλάι 
του αυτοκινήτου και να την περιστρέ-
φετε ώστε να έρθει στη θέση ανοίγ-
ματος.



Αν έχετε δυσκολία να αναδιπλώσετε χειροκίνητα τις ράμπες,
τότε θα βρείτε τις τηλεχειριζόμενες ράμπες πολύ ελκυστικές. 

Τηλεχειριζόμενες ράμπες

Όλες οι ράμπες 2 τμημάτων μπορούν να γίνουν τηλεχειριζόμενες.



Ιδανικές για οχήματα με συρόμενες πλαϊνές πόρτες,
ειδικά αν εξοπλιστούν με αμορτισέρ και μηχανισμό ανοίγματος. 

Ράμπες πλαϊνής πόρτας

Είναι εύκολες στην τοποθέτηση και στην λειτουργία.



Είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε κατά ειδική παραγγελία ράμπες
για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας,
με μόνο περιορισμό τις δυνατότητες του αλουμινίου!

Σχεδιάστε τη δική σας ράμπα

Άλλων ειδών επιφάνειες;

Διαφορετικό πλάτος;

Ποιες είναι οι απαιτήσεις σας;

Διαφορετικό μήκος;
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Με λίγη φαντασία θα βρείτε εύκολα και άλλες εφαρμογές για τις ράμπες μας.

Άλλες χρήσεις

Η φορητή ράμπα είναι μία καλή εναλλακτική
όταν δε θέλετε να εκαταστήσετε μία μόνιμη.





ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΜΠΕΣ
400 ΚΙΛΑ

Όλες οι ράμπες είναι φτιαγμένες από αλουμίνιο έχοντας έτσι εξαιρετικά χαμηλό 
βάρος. Η τρεχούμενη επιφάνεια είναι φτιαγμένη από δικτυωτό αλουμίνιο για να 
έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή αντιολισθητική προστασία. Δίνει επίσης, όταν 
είναι διπλωμένη μέσα στο αυτοκίνητο, μερική ορατότητα προς τα πίσω και επιτρέ-
πει στο χιόνι και την λάσπη να πέσουν χωρίς να παραμένουν στην επιφάνεια της 
ράμπας.
Το εσωτερικό πλάτος της ράμπας των δύο κομματιών είναι 82cm και της ράμπας 
των 3 κομματιών είναι 80cm. Τα πλαϊνά τοιχώματα της ράμπας έχουν ύψος 5cm. Το 
ανέβασμα στο όχημα θα ολοκληρωθεί χρησιμοποιώντας το δικό μας σύστημα 
ανάβασης ή οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση γίνεται με 
μία απλή διαδικασία ανεξάρτητα από το σύστημα που θα επιλέξετε.
Αν οι διαστάσεις του πίνακα δεν ικανοποιούν τις ανάγκες σας τότε είμαστε διατιθέ-
μενοι να σας ετοιμάσουμε μια ράμπα ειδικά για τις δικές σας ανάγκες. Η τρεχούμε-
νη επιφάνεια, για παράδειγμα, μπορεί να κατασκευαστεί από μαλακό φύλλο αλου-
μινίου με αντιολισθητική ταινία καθώς μπορεί να διαφέρει το μήκος και το πλάτος.
Για να αποφασίσετε ποια ράμπα είναι καλύτερη για εσάς, μετρήστε το ύψος του 
ανοίγματος της πόρτας και συγκρίνετε με τον πίνακα στη στήλη διπλωμένο ύψος.
Διαλέξτε όσο γίνεται μακρύτερη ράμπα για να έχετε τη βέλτιστη απόδοση.
Οι ράμπες είναι 100% ανακυκλώσιμες.




