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NORMDOCK TELESKOPİK TİP YÜKLEME RAMPASI TEKNİK ŞARTNAME 

 

1-Yükleme Rampası Genel Tanım 

Yükleme rampası, yükleme yapılan araç ile yükleme yapılan zemin arasındaki seviye farkını gideren, forklift vb. 

yükleme araçları ve çalışanların, rahat ve güvenli hareket ederek, yükleme-boşaltma süresini kısaltıp kolaylaştırır. 

Yükleme rampası butonile kontrol edilen motor, elektrikli hidrolik piston ve pompa vasıtasıyla hareketini 

sağlar.Teleskopik tip yükleme rampasının çalışma prensibi, ana platformun yükselmesinden sonra ana 

platformun altından ileri doğru hareket eden lipinyükleme aracının kasasına oturmasıdır. Teleskopik tip yükleme 

rampalarının lip boyunun uzun olması neticesinde, fabrika yüzeyinden daha uzak noktadaki yüklere ulaşımı, 

menteşeli tip yükleme rampalarına göre mümkün olmaktadır. 

 

2-Rampa Mekanik Kısmın Özellikleri 

2-1. EN 1398 nolu Avrupa standardına uygun olmalıdır. 

2-2. Kör kasalı veya kör kasasız çukur zemine monte edilebilecek, statik dayanımı olan mono blok kasaya 
sahip olmalıdır.   

2-3. Platform saç kalınlığı 8-10 mm gözyaşı damlalı olmalıdır. 

2-4. Lip saç kalınlığı 12-14 mm gözyaşı damlalı olmalıdır. 

2-5. Lip uzunluğu standart olarak 600mm uzunluğunda olup, talep edilmesi halinde 1000 mm uzunluğunda da 
olabilir. 

2-6. Yükleme rampası taşıma kapasitesi 6000-9000 kg. dır. 

2-7. Standart renk Ral 5010 olup, çift kat antipas uygulaması sonrası boya yapılmalıdır. 

2-8. Bakım veya servis esnasında platformun düşmesini engelleyen güvenlik barı bulunmalıdır. 

2-9. Rampa taşınması ve çukura yerleştirilebilmesi için rampa üzerinde uygun yerlerde kancalar bulunmalıdır. 

2-10. Yükleme aracının rampaya yaklaşması esnasında, rampaya zarar vermemesi için rampanın sağ-sol 
kısmının önünde, 75*95*285 mm ölçülerinde dikdörtgen prizması şeklinde lastik tamponlar bulunmalıdır. 

2-11. Rampa ana platformunun tavsiye edilen kalkış ve iniş yükseklikleri +32 /-32 cm olmalıdır. 

2-12. Rampa çalışır vaziyette iken elektrik kesilmesi halinde, aşağı düşmemesi ve yüklemeğe devam 
edilebilmesi için selenoid valf kilidi olmalıdır. 

 

3-Rampa Otomasyon Kısmın Özellikleri 

3-1. Motor gerilimi 380 V 50 Hz 1 HP (0,75 kW) olmalıdır. 

3-2. EN 1398 standartlarına uygun maksimum basınçlı piston olmalıdır. 

3-3. Çalışma sıcaklık aralığı -10 C / +40 C olmalıdır. 

3-4.  Çalışma esnasında ki ses düzeyi maksimum 70 dB olmalıdır. 

3-5.  Kontrol ünitesi maksimum çıkış gücü 2 kW olmalıdır. 

3-6. Kontrol ünitesi koruma sınıfı IP54 olmalıdır. 

3-7. Kontrol ünitesi üzerinde çevirmeli tip açma-kapama butonu olmalıdır. 

3-8. Kontrol ünitesi üzerinde acil durdurma butonu olmalıdır. 

3-9. Kontrol ünitesi üzerinde ki aşağı-yukarı çalıştırma butonu ile platform yüksekliği ayarlanabilmelidir. 

3-10 Elektrikli hidrolik pistonlar vasıtasıyla, ana platformve lipe hareket iletilir. 


