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RAMPA PRZEŁADUNKOWA ELEKTRO-HYDRAULICZNA
Z WARGĄ WYSUWANĄ

 

Elektro-hydrauliczna rampa przeładunkowa
GLOBAL SYSTEM jest urządzeniem
tworzącym pomost pomiędzy halą
magazynową, a przestrzenią ładunkową
pojazdu. 
Umożliwia prowadzenie przeładunków               
w sposób ciągły, skracając czas całej operacji.
Wykonany w wersji stalowej lub aluminiowej     
z blachy łezkowej o standardowej nośności      
60 kN.

 OBSŁUGA
Praca platformy i wargi sterowana jest osobno, co pozwala na dowolne ich ustawienie. Utrzymując
wciśnięty przycisk, platforma przemieszcza się z położenia spoczynkowego, aż osiągnie prawidłową
wysokość załadunku. Za pomocą przycisku sterującego wargą  przesuwa się po podłodze ciężarówki
do pożądanego momentu. Po zwolnieniu przycisku, platforma i warga opadają automatycznie do
poziomu platformy pojazdu. Po zakończeniu procesu załadunku czy rozładunku, przyciskiem „R”
powodujemy powrót rampy i wargi do pozycji spoczynku.

Platforma i warga wykonane są z wysokiej jakości blachy łezkowej. Dla platformy jest to blacha 6/8 mm,
a dla wargi blacha 10/12 mm. W zależności od szerokości platforma jest wzmocniona sześcioma
profilami w kierunku wzdłużnym. Rampy szersze niż 2000 mm mają osiem profili. Tył platformy jest
połączony z dolną belką za pomocą trzech zawiasów. Przednia belka zamocowana do dolnej ramy
zapewnia osłonę dla hydraulicznych i mechanicznych elementów umieszczonych pod rampą.

NAPĘD

Platforma jest zasilana przez dwa siłowniki hydrauliczne utwardzane chromem z dwoma uszczelnieniami.
Warga wysuwana zasilana jest przez oddzielny siłownik dwustronnego działania. Hydrauliczny system jest
całkowicie zamknięty i może pracować w najbardziej ekstremalnych warunkach (brud, kurz, piasek). Ciśnienie
robocze siłowników wynosi ±140 Bar.



Uwaga: 
Dokumentacja wykonana przez firmę GLOBAL SYSTEM jest chroniona prawem autorskim.
Producent ma prawo zmienić wymiary zabudowy podczas wykonywania zlecenia.
Producent w przypadku zamówienia zastrzega sobie formę legalizacji produktu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RAMPA ELEKTRO - HYDRAULICZNA Z WARGĄ WYSUWANĄ

Ładowność (EN 1398)……….….…............……....60 kN
Wysokość zabudowy……………............…..….710 mm
Długość wargi………….……….......…...…500/1000 mm
Kąt wargi……………………................................…….± 5° 
Silnik………………………...……........……….......…...1,1 kW
Zasilanie..……………....….…........400 V / 50 Hz / 2,5 A
Prąd sterowania…………….…..........................24 VDC
Temperaturowy zakres pracy.............-30° do +50°C
Kolory......... czarny (RAL 9005), szary (RAL 7042)*,                                         
                                                  niebieski (RAL 5010)*
*dłuższy czas oczekiwania

Wszystkie dodatkowe informacje do ustalenia z Działem Technicznym GLOBAL SYSTEM 


