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ELEKTROHIDRAULINĖ RAMPA  
„AMTRK-PRO“ Pa
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KELIAMOJI GALIA 6/10/12 T

6/10/12 T 6/8 MM  290/350mm
NOMINALI APKROVA garantuoja efektyvius 
pakrovimo ir iškrovimo darbus. Rampoje yra 
integruotos apsaugos sistemos: avarinis 
rampos sustabdymas. El. pavaros valdymo 
blokas – saugos klasė IP - 54. 

RAMPOS PLATFORMA pagaminta iš 6/8 
mm storio rifliuotų plieno lakštų, o rampos 
atlenkimo „snapelis” iš 12 mm storio plieno 
ir yra 400 mm ilgio.

Rampos aukščio išlyginimo kampas. 
Plataus “snapelio” nuolydžio dėka, rampa 
prisitaiko prie įvairių sunkvežimių aukščių ir 
garantuoja efektyvius pakrovimo/ iškrovimo 
darbus.

RAMPŲ ĮRANGA
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RAMPŲ ĮRANGA

SPECIFIKACIJOS
Pavadinimas AMTRK-PRO
Matmenys 2500 x 2000 mm

Aukštis 610 mm

Maksimali apkrova 6/10/12 t

Išlyginimas 290/350 mm

Maitinimo įtampa 230/400V AC, 1,1 kW

Valdymo blokas 24 V DC
Apsaugo lygis IP 54
Bako talpa 7  dm3
Mineralinė alyva Mobil DTE 10 Excel 15

Darbinis slėgis 160 bar

Standartinė spalva RAL9005 ( papildomas pasirinkimas: cinkuotas plienas) 

Didžiausias rampos nuolydis pagal EN 1398 12.5%

Darbinė temperatūra -20°C iki  +40°C

ELEKTROHIDRAULINĖS RAMPOS „AMTRK-PRO“ KAINOS

Kodas Aprašymas
Kaina, Eur/

vnt. (perkant 
atskirai)

Kaina, Eur/
vnt. (perkant 
komplektą)*

AMTRK-PRO 25 Ilgis 2500 mm x plotis 2000 mm x aukštis 610 mm; apkrova – 6 000 kg 5878 5745

AMTRK-PRO 25 10 Ilgis 2500 mm x plotis 2000 mm x aukštis 610 mm; apkrova – 10 000 kg 6801 6668

AMTRK-PRO 25 12 Ilgis 2500 mm x plotis 2000 mm x aukštis 610 mm; apkrova – 12 000 kg 7722 7585

Nuožulnus snapelis rampos (pjūvis 
kampu).

Padalintas snapelis ( pagrindinė dalis + 
2 šonai max iki 250mm pločio).

Padidinta rampos šilumos ir garso 
izoliacija.

Aprašymas Kaina, Eur/vnt.

Nuožulnus snapelis rampos (pjūvis kampu) 140

Padalintas snapelis (pagrindinė dalis + 2 šonai maks. iki 250mm pločio) 375

Rampos padengimas cinku 1338

Rampos platforma pagaminta iš 8/10 mm storio rifliuotų lakštų vietoje standartinių 6/8mm. 361

Padidinta rampos šilumos ir garso izoliacija 100

PAPILDOMI PASIRINKIMAI

*Komplektą sudaro: rampos namukas, rampa, sandarinimo juosta, bamperiai, ratų kreipiančiosios.
Kainos nurodytos eurais su PVM.

Kainos nurodytos eurais su PVM.
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Rampos namelis „AMTRD-PRO” yra ekonomiška ir ergonomiška alternatyva įprastoms pakrovimo aikštelėms sandėlyje. 
Konstrukcija tvirtinama varžtais, nereikalingas virinimas. Rampos namelis tinka naujiems statybos projektams, taip pat esamų 
objektų modernizavimui. Namelyje yra dvi fiksuotos šoninės platformos,  pagamintos iš  6/8mm storio rifliuotų lakštų. Pakrovimo 
namukas susideda iš atraminio rėmo su reguliuojamomis kojelėmis (+/- 75 mm) ir prailginimu.

RAMPOS NAMELIS 
„AMTRD-PRO”
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GALIMA 30/45/60/90/120/135/150 LAIPSNIŲ

o Tvirta plieninė konstrukcija;
o Varžtų konstrukcija;
o Greitas ir saugus pakrovimas;
o Šilumos nuostolių sandėlyje mažinimas;
o Rampos namukas apsaugo krovinius nuo blogų oro sąlygų;
o Energijos taupymas;
o Galima 30/45/60/90/120/135/150 laipsnių
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RAMPŲ ĮRANGA

SPECIFIKACIJOS
Pavadinimas AMTR-D 90 AMTR-D 45
Platforma 90 laipsnių 45 laipsnių

Matmenys  2500 x 3400 x 1065 - 1360 mm

Svoris 6 tonos

Spalva RAL9005

Papildomas pasirinkimas cinkuotas plienas
Maksimalus vėjo 
pasipriešinimas  (Eurocode 3) 0,84 kN/m2

Maksimalus atsparumas 
sniego dangos slėgiui  (Eurocode 3) 2,00 kN/m2

Papildomi pasirinkimai 
neįskaičiuoti į kainą  Apskardinimas, rampa, bamperiai ir sandarinimo rankovė

RAMPOS NAMELIO „AMTRD-PRO“ KAINOS
Kodas Aprašymas

Kaina, Eur/vnt. 
(perkant atskirai)

Kaina, Eur/vnt. 
(perkant komplektą)*

AMTR-D 90 Surenkamo rampos namuko konstrukcija 90 laipsnių, 6 t 6261 6128

AMTR-D 45 Surenkamo rampos namuko konstrukcija 45 laipsnių, 6 t 10376 10243
*Komplektą sudaro: rampos namukas, rampa, sandarinimo juosta, bamperiai, ratų kreipiančiosios.
Kainos nurodytos eurais su PVM.

Aprašymas Kaina, Eur/vnt.

90 laipsnių rampos namelio konstrukcijos padengimas cinku 1832

Papildomos kojos rampos namuko konstrukcijai (savaime besilaikanti pakrovimo bazė) 828

90 laipsnių rampos namelio konstrukcijos pritaikymas pneumatinei (pripučiamai) sandarinimo rankovei 
3500 x 3700 mm 718

PAPILDOMI PASIRINKIMAI

90 laipsnių rampos surenkamas namelis 45 laipsnių rampos surenkamas namelis

Kainos nurodytos eurais su PVM.
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RAMPŲ ĮRANGA

SANDARINIMO JUOSTOS 
„AMTR - U / AMTR - P”
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Energijos sąnaudų galima sutaupyti naudojant rampų sandarinimo juostas. Naudojant „šelterius” sandėliavimo patalpose oro 
temperatūra bus tolygesnė. „AMTR - U” yra mechaninė sandarinimo juosta, o „AMTR - P - pneumatinė (pripučiama) sandarinimo 
juosta.

SPECIFIKACIJOS
Pavadinimas AMTR-U AMTR-P
Tipas Mechaninė Pneumatinė (pripučiama)

Matmenys  3400 x 3400 x 600 mm 3500 x 3700 x 800 mm

Audinys 3 mm trijų sluoksnių PVC danga, juoda, atspari 
oro sąlygoms ir mechaniniams pažeidimams

Oro pagalvės pagamintos iš austo poliesterio, 
su dvipuse PVC danga, lanksčios ir itin stabilios 

apsauginės juostelės, pagamintos iš  
3500 g/m2 dvisluoksnio austo poliesterio

Spalva RAL9005
PVC RAL 9005, šonai cinkuotas plienas 

padengtas pilka (panaši į RAL7042) sintetine 
danga)

Prisipūtimo laikas - 30 sec.

Išsileidimo laikas - 40 sec.

Galia - 450 W 50 Hz
Maitinimo įtampa - 230 V
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SANDARINIMO JUOSTŲ KAINOS

Kodas Aprašymas
Kaina, Eur/vnt.  

(perkant atskirai)

Kaina, Eur/vnt. 
(perkant 

komplektą)*

AMTR-U Mechaninė sandarinimo juosta 1831 1565
AMTR-P Pneumatinė (pripučiama) sandarinimo juosta 6708 6309

RAMPŲ ĮRANGA

AMTR - U”  mechaninė sandarinimo juosta „AMTR - P pneumatinė (pripučiama) 
sandarinimo juosta.

PRIEDŲ KAINOS
Kodas Aprašymas

Kaina, Eur/pora 
(perkant atskirai)

Kaina, Eur/pora 
(perkant komplektą)*

AMTR-N lenkta Cinkuotos ratų kreipiančiosios ilgis - 2000 mm, aukštis 
250mm, skersmuo 159 mm, LENKTOS 15 laipsnių kampu. 1269 993

AMTR-N tiesi Cinkuotos ratų kreipiančiosios ilgis - 1840 mm, aukštis - 
250mm, skersmuo 159 mm, TIESIOS. 1211 935

JUMBO Guminis bamperis 500 x 250 x 100 mm 572 405

JUMBO - PRO Guminis bamperis su papildoma plieno apsauga 500 x 250 
x 100 mm 780 610

Ratų kreipiančiosios lenktos 
15 laipsnių kampu.

Tiesios ratų kreipiančiosios.                 Guminis bamperis. Guminis bamperis su 
papildoma plieno apsauga.

*Komplektą sudaro: rampos namukas, rampa, sandarinimo juosta, bamperiai, ratų kreipiančiosios.
Kainos nurodytos eurais su PVM.

*Komplektą sudaro: rampos namukas, rampa, sandarinimo juosta, bamperiai, ratų kreipiančiosios.
Kainos nurodytos eurais su PVM.
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RAMPŲ ĮRANGA

RANKINIAI RAMPŲ TILTELIAI 
„AMTR - I / AMTR - J”
Rankiniai rampų tilteliai skirti išlyginti aukščio skirtumą tarp automobilio ir platformos. Nominali rampos tiltelio apkrova  6 tonos.
Tilteliai tvirtinimi prie rampos krašto. Tilteliai pakeliami ir nuleidžiami rankiniu būdu.

SPECIFIKACIJOS
Pavadinimas AMTR-I AMTR-J
Valdymas Rankinis

Medžiaga Karštai cinkuotas plienas Dažytas plienas

Keliamoji galia 6 tonos

Spalva Cinko
Standartinės spalvos RAL9005, RAL7042, 

RAL5010 (už papildomą mokestį galimos kitos 
RAL spalvos arba cinkavimas)

Matmenys Plotis: nuo 1200 iki 2600 mm 
Aukštis: nuo 550 iki 650 mm

1000 x 1500 mm; 1500 x 1000 mm; 
1500 x 1200 mm; 1500 x 1500 mm;
2000 x 1200 mm; 2000 x 1500 mm

Papildoma informacija
Tiltelio svoris yra subalansuotas spyruokliniu 
mechanizmu, kuris užtikrina, kad tiltelis būtų 
aktyvuotas naudojant minimalias energijos 
sąnaudas ir apsaugo jį nuo greito kritimo.
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Kainos teirautis vadybininko.


