
 



                            
  Rampa de egalizare cu clapa rabatabila 

      
INFORMATII GENERALE 
Rampele de egalizare reprezinta o componeta esentiala in procesul de 
incarcare-descarcare, realizand conectarea intre cota 0 a spatiului de 
depozitare si platforma camioanelor. De asemenea, datorită instalării lor 
usoare si rapide, sunt potrivite pentru docuri existente fiind  disponibile 
în trei variante: cu clapa rabatabila pe balamale, clapa  telescopica si de 
muchie . 

 
Rampe de încărcare sunt realizate integral in fabrica, în deplină 
conformitate cu UNI - EN1398 : 2009 (rampe reglabile de încărcare - 
Cerinte de sigurantă) si testate in mod individual pentru a se asigura 
functionarea corecta a acestora . 
 

 
Rampele sunt de obicei livrate cu alte produse din gama de andocare  GIESSE (obturator termic pneumatic, obturator termic standard,  rotativ, extensibil si/sau tip tunel). 

              

    
CARACTERISTICI 

Sarcina dinamica 6.000 kg 
Clapa rotativa pentru rezemarea pe podeaua vehiculului 
Balamale cu auto curatare  
Protectii laterale pentru evitarea accidentelor (strivire) 
Motorul pozitionat frontal pentru intretinere usoara 
Decupari in clapa de egalizare pentru a permite si gararea vehiculelor mai 
inguste (optional). 

DIMENSIUNI STANDARD (mm) 
A LATIME = 2000 
B LUNGIME TOTALA =  2500/3000       
C INALTIME TOTALA = 600 
D LATIME TOTALA  = 2170 
E INALTIME CLAPA = 400 



        Rampa de egalizare telescopice 
   
   
INFORMATII GENERALE 
Rampele de egalizare cu clapete telescopice sunt necesare pentru 
cazurile in care vehiculele nu se pot apropia sufficient de caldire in zona 
de garare pentru a folosi rampele cu clapa rabatabila. Datorita clapei de 
egalizare mai mari panta de descarcare-incarcare este mai lina . 

 
Clapa telescopabila poate andoca pe orice latura a platformei 
autovehiculelor . 

                       

  
  
CARACTERISTICI 

 
Sarcina dinamica 6.000 kg 
Clapa telescopica pentru satisfacerea nevoilor clientului 
Panta lina de descarcare-incarcare 
Butoane de urcare – coborare separate pentru pozitionarea exacta pe 
inaltime. Buton automat de retur.  

DIMEnsiuni STANDARD (mm) 
A Latime = 2000 
B Adancime totala = 2500/3000 
C inaltimea totala = 600 
D Latimea totala = 2170 
E Extindere clapa = 500/1000 



      Rampa cu structura portanta proprie 
   
   
INFORMATII GENERALE 
 
Pentru situatiile in care nu este posibila realizarea fundatiei pentru 
montajul rampelor exista varianta montarii unei rampe hidraulice cu 
structura autoportanta in continuarea zonei de garare. 
Acearsa solutie optimizeaza spatial interior de depozitare, extinzand zona 
de descarcare-incarcare in texerior. 
Structura autoportanta cat si rampa pot fi acoperite cu obturator termic 
tip tunel. 
Structura poate fi prevazuta cu alei laterale, balustrada stanga-dreapta 
si picioare de sustinere reglabile. 
orice cerinta poate fi indeplinita rapid si efficient.  
 

                   
 

  
 

CARACTERISTICI 
Structura metalica din profile laminate 
Inaltime de andocare reglabila  
Rampa de egalizare incorporata in structura 
Gama mare de accesorii 
Latime de la 2.200 pana la 3.400 mm 
Disponibile si cu rampa de egalizare telescopica 

DIMENSIUNI STANDARD (mm) 
A Latime rampa = 2000 
B Adancime totala = 2450/3000 
C Inaltime totala = in functie de necesitati 
D Latime structura =  de la 2200 la 3400 
E Adancime clapa = 400 



COMPONENTE RAMPA 
   

CILINDRU HIDRAULIC 
 

Amplasarea pe jumatate a cilindrului hidraulic permite 
rampei egalizarea perfecta a rampelor Giesse pe 
suprafata vehiculelor in timpul operatiunilor de 
incarcare-descarcare. In plus aceasta asigura o buna 
functionare a dispozitivului de siguranta in cazul plecarii 
bruste a vehiculului. 

    
Grup hidraulic 

 
Grupul hydraulic are motorul situat la partea 
exterioara si este pozitionat in partea frontala a 
rampei pentru a asigura interventia usoara in 
cazul unei defectiuni electrice. 
 

    
Panou de comanda  

 
Panoul de comanda cu un singur buton (in cazul rampelor 
cu clapa rabatabila) asigura operarea foarte usoara a 
acestora, nefiind nevoie de foarte multa experienta pentru 
exploatarea produsului . 

       
Clapa egalizare 

 
Clapa de egalizare este conceputa pentru a 
egaliza perfect pe suprafata vehiculelor. 
Balamalele sunt concepute astfel incat sa nu 
permita indoirea la egalizarea negativa. 

  
Tampon standard Tampon mare  

 
Tampoanele standard fac 
parte integranta din 
structura rampei de 
egalizare si realizeaza 
mortizarea socului gararii 
vehiculului. 

Sunt tampoane cu 
dimensiuni mai mari decat 
cele standard si 
trebuiesc montate lateral 
stanga-dreapta rampei de 
egalizare direct pe 
supratata de beton sau pe 
un suport realizat din 
placa metalica . 



 



 



 


