RASCH YÜKLEME RAMPASI çeşitli sistemlerin avantajlarının birleştiği modeldir. Güçlü çelik karkasını en modern
komuta paneli ile birleştirdiğinizde yüksek verimli yükleme ve boşaltma çözümü elde edilir. Diğer ürünlere
mukayesen standart ErgoPlus Paketi farkındalık yaratıyor. Bu paket ile çalışanların sağlıklarının korunması, yatay
taşıma araç gereç maliyetleri düşmesi ve taşınan malların hassas taşınması sağlanmıştır. Tüm GreenPus
ürünlerde günümüzün çevre standartlarının gereklerini yerine getiren malzemeler kullanılır. Enerji tasarruflu
çalışmasından dolayı çevreye karbondioksit (CO2) salımını azaltır.
Ürün Özellikleri:









Green-Solution-Ürünü (Çevreci)
% 70’e kadar enerji tasarrufu
Özel ihtiyaçlara uygun çözümler
Güçlü çelik karkas
i-Vision Panosu
Çalışanların sağlık koruması
Düşük yatay taşıma araç gereç maliyetleri
Taşınan malların hassas taşınması

Yapı:





Kendini taşıyan karkas
Platform ve entegre rulman üzerinde kayan lip
Platform ve teleskopik lipi hareket ettiren hidrolik sistem
i-Vision TA

Yüzey:
Çelik karkas RAL 5010, RAL 7016 veya RAL 9005 renginde imal edilir. Paslanmaya karşı azami koruma
sağlayabilmek için çelik parçalar önce kumlanır sonra iki bileşenli boya ile boyanır. Bu sayede VOC-DecopaintStandard seviyesine ulaşılır.
Hidrolik Tahrik:
Alçak basınç hidrolik sistemi platformun iki pistonunu ve teleskopik lip silindirini bağımsız tahrik eder.
Komuta Paneli ve Kullanım:
Hidrolik rampa i-Vision TA panosu ile kontrol edilir. Panonun tüm bileşenleri RoHS-uyumludur (kurşun içermez)
Emniyet Tertibatı:

 Hidrolik Güç Ünitesi BREVİNİ FLUED POWER MADE IN ITALY
 Elektrik kesikliğinde tüm hareketler durur
 Tekrar elektrik geldiğinde pano önce sıfırlanmalı
 Platformun özel tasarımından dolayı tek taraflı yüklenmede de eşiksiz ve engelsiz
teleskopik lipe geçiş sağlanır
 Yan taraflarda sarı siyah emniyet işaretleri
 Bakım takozu.
Teknik Bilgiler:

 EN 1398’e göre taşıma gücü......................................60 kN
 Genişlik seçenekleri........................2000, 2250, 2400 mm
 Menteşeli lip uzunluğu..................................500 mm

EN 1398’e göre izin verilen azami eğim: 12,5 %
Gerilim beslemesi: ...............................3N ~ 400 V/50 Hz/16A
Koruma sınıfı:.......................................................................IP 65
Motor gücü:..............................................................max. 0,75KW-1,1KW -1,5 kW
Yapısal Özellikler:
Platform
Lip

Damla sac
Damla sac

6 mm
6/8 mm

Karkas 80X5mm NPU POTREL
Rampa Çukuru:
İstenilen modele uygun çukur detayını tarafımızdan isteyiniz.
Standart
GreenPlus: Düşük enerji ihtiyacı ve karbondioksit (CO2) salımını
ErgoPlus: İş güvenliği ve sevkiyat güvenliği; maliyet düşürücü
Opsiyon
DoorPlus: Kapı ve Yükleme Rampa komutası tek panodan
ISOPlus: Platform koruması ve Twin-Sızdırmazlık (her konumda izolasyon sağlanır)
SafetyPlus: Trafik lambası ve elektronik teker takozu ile ilave emniyet
WarrantyPlus: Daha uzun garanti süresi ile daha kısa müdahale zamanı
Opsiyonlar/Aksamlar













Tüm RAL renklerine boyama
Sıcak galvanizlenmiş model
Kapı ile rampanın karşılıklı kilitlemesi
500 mm lip
Dar araç yüklemeleri için zaviyeli MENTEŞELİ lip
Çok geniş darbe takozu seçeneği
Hava akımını engelleyecek üç taraflı rampa izolasyonu
Rampa altına görüş engelleyici perde
Farklı ölçüler ve taşıma kapasiteleri
OPSİYONELTrafik lambası ve elektronik teker takozu ilavesi
Çeşitli montaj şekilleri (karkas modelleri)

