RAMPOS NAMUKAS IDO - HOUSE
Tvirtas ir funkcionalus - rampos namukas IDO - HOUSE (EU) yra optimaliausias sprendimas bet kokiai pakrovimo /
iškrovimo platformai. Rampos namukas apsaugo krovinius nuo blogų oro sąlygų. Namuko komplektą sudaro lengvai
valdoma hidraulinė rampa, tvirti metaliniai bamperiai, rampos sandarinimo juostos ir cinkuoto metalo rampos namuko
konstrukcija. Visi rampos namuko komponentai sertifikuoti CE.

▎▎ Apsaugo patalpas nuo išorinio atmosferos poveikio ir atšiaurių oro sąlygų;
▎▎ Lengvas surinkimas ir montavimas;
▎▎ Efektyvi rampos hidraulinė sistema;
▎▎ Sandarinimo juostos pagamintos iš aukštos kokybės PVC audinio;
▎▎ Galima statmena ir 45 laipsnių platforma;
▎▎ Visi komponentai pagaminti vienoje gamykloje;
▎▎ 24 mėnesių garantija visam rampos namuko komplektui;
▎▎ 12 mėnesių garantija suteikiama elektrinei daliai.

RAMPOS NAMUKO KONSTRUKCIJA

6 tonos
Keliamoji galia 6 tonos. Rampos
plotis 2000 mm, ilgis 2500 mm.
Hidraulinė sistema ir plačiai
atlenkiamas rampos “snapelis”
išlygina aukščio skirtumą tarp
automobilio ir platformos. Rampos
darbinė temperatūra nuo -25oC iki
+55oC. IP65/IP54, 3 fazės, 400 V.

40%

BAMPERIAI

KONSTRUKCIJA

ENERGIJOS SĄNAUDŲ galima
sutaupyti
naudojant
rampų
sandarinimo juostas. Naudojant
“šelterius” sandėliavimo patalpose
oro temperatūra bus tolygesnė.
Sandarinimo juostos matmenys:
3400 x 3400 mm.

Metalinė
rampos
namuko
konstrukcija
tvirtinama
prie
pastato sienos ir paruošto
pamato.
Rampos namuko
konstrukcijos
standartinės
spalvos: RAL7016 ir RAL 9017.
Rampos namuko skardos spalva
pasirenkama pagal pageidavimą.

METALINIAI cinkuoti rampos
bamberiai skirti apsaugoti rampos
kampus nuo sunkiosios technikos
iškrovimo/pakrovimo
metu.
Apsaugo virš 75% smūgio jėgos.
Metaliniai bamperiai yra 4 kartus
ilgaamžiškesni nei guminiai
bamperiai.

KOMPLEKTO KAINA
Platforma (statmena 90 laipsnių), viršutinė konstrukcija metalinė;
Rampa 2000 x 2500 mm, 6 tonos, standartinės platformos spalvos: RAL7016, RAL9017, RAL5010;
Snapelis – RAL2004 (oranžinis);
Namuko skardos spalva - pasirinktinai;
Sand. juosta - 3400 x 3400 mm;
Metaliniai bamperiai - 2 vnt.

9 674 Eur

Platforma (45 laipsnių kampo), viršutinė konstrukcija metalinė;
Rampa 2000 x 2500 mm, 6 tonos, standartinės platformos spalvos: RAL7016, RAL9017, RAL5010;
Snapelis – RAL2004 (oranžinis);
Namuko skardos spalva - pasirinktinai;
Sand. juosta - 3400 x 3400 mm;
Metaliniai bamperiai - 2 vnt.

11 396 Eur

▎▎ Statmena platforma 90o

▎▎ 45 laipsnių kampo platforma
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