
RASCH Menteşeli Yükleme Rampası Kullanım Talimatı 

 Rampa 1(yeşil) tuşu ile çalıştırılıp yukarı kaldırılır dil çıkar 

 Acil stop tuşuna basarak rampa durdurulur 

 Yükleme yapılacak araç yaklaştırılıp acil stop bırakılır 

 Acil stop bırakılmaz ise yük pistonlara zarar verebilir 

 Yükleme yapılıp 0(kırmızı) tuşu ile rampa eski pozisyonuna getirilir 

 Rampayı yetkili personel dışında kullanmayınız. 

 Rampaya kapasitesinden fazla yükleme yapmayın. 

 Pano üzerindeki ışıklar sönükken kullanmayınız. 

 Uzun süre acil stop açık durmamalı.  

 Rampa üzeri yükleme aracı çalışma hızı max. 5 km dir. 

Periyodik kontroller 

1) Ayda bir yağ seviyesi kontrolü 
İşlem : Rampa araç yokken yukarı kaldırılıp alt kısmına iki taraftan çelik 100x100x5 mm kutu 

profil 80 cm boyunda yerleştirilip güvenli bir şekilde alt kısımda bulunan yağ haznesindeki 

yağ oranı gözle kontrol edilir. 

2) Bu konumdayken her iki silindir alt ve üst ölü noktalarının göz ile kontrolü sağlanır. ( 
60 günde bir) 

İşlem : yağ kaçağı , terleme varsa üretici özbosan dan destek istenir. 

3) Voltaj kontrolü ( 90 günde bir) 
İşlem : işletmenizin genel fazları kontrol edilir. Rampa panosuna gelen akımın 380v olmasına 

dikkat edilmelidir. 

4) Mekanik kontroller ( 30 günde bir) 
İşlem : rampanın hareketli kısımlarında eğilme bükülme burulma gibi mekanik yorulmaların 

olup olmadığı gözlemlenir. Bu işlem rampa tonaj sınırının üzerinde ve yaklaşık ağırlıklı 

mesailerinizde sıka uygulanmalıdır. 

5) Pano kontrol : 45 günde bir yapılır 
İşlem : pano içindeki kontrol kartı ve dc regüle kartının çıkış voltajı avo metre ile ölçülür ve 

geneli göz ile kontrol edilir. 

6) Genel kontrol : 90 günde bir 
İşlem : yükleme rampasının çukur içindeki bağlantı ayaklarının betona temas kısımları kontrol 

edilir. Gönyesi kaçmış, yerinde sallanan aksam varsa üretici özbosan a bilgi verilmelidir. 

Tüm kontroller de servis ve teknik desteği özbosan sağlar. Garanti süresi ve dışındaki tüm 

talepleriniz için 

kepenk@ozbosan.com.tr  

7/24 servis : 0530 323 38 35  

Ten destek alabilirsiniz 
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