
RAMPA VE KÖRÜK SİSTEMLERİ İLE
YÜKLEME İŞLEMLERİ ÇOK KOLAY

DEPO VE ARDİYELERİN YÜK KAPASİTESİNE

HIZ VE KOLAYLIK 
RAMPA VE KÖRÜK SİSTEMLERİ İLE MÜMKÜN



HİDROLİK MENTEŞELİ YÜKLEME RAMPALARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yük rampası
Nominal uzunluk
Nominal genişlik
Yırtılma plaka kalınlığı (platform) 
Sabitleyici yüksekliği 
Çerçeve
Dudak uzunluğu
Yırtılma plaka kalınlığı (ap)
Malzeme
Yük rampası üzerinde eşit seviye
Yük rampası altında eşit seviye
Yüzey rengi
Güvenlik özellikleri
Yük kapasitesi 

PROM-Stahl hidrolik plap (PS)
2500 mm 
2000 mm 
5/7
600 mm 
PIT 
400 mm 
13/15
Çelik
310 mm 
270 mm
RAL 5010 (Mavi)
İki ayrı kaldırma pistonu - 2 ad. takoz
6 Ton
Kontrol panosu dahildir.

AKSESUARLAR

Çarpma Koruyucu Dikme Darbe EmicilerTrak Lambası Araç Giriş Yardımları Tekerlek Takozu

HİDROLİK YÜKLEME RAMPALARI

- Menteşeli Yükleme Rampası

- Teleskopik Yükleme Rampası

PROMStahl hidrolik Menteşeli ve Teleskopik yükleme köprüleri nakliye lojistiğinde 
hızlı yükleme ve boşaltma yapmak için vazgeçilmez çözümlerdir. TIR ile rampa 
arasındaki boşlukları dolduran yükleme köprüleri bu şekilde yükseklik farklarını 
dengelemektedir. Platform ve kenarı kaymayı engelleyici çelikten yapılmıştır ve 
her türlü yükleme durumuna uygundur.

Menteşeli 
yükleme rampası

Teleskopik 
yükleme rampası

HİDROLİK MENTEŞELİ YÜKLEME KÖRÜĞÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Nominal genişlik
Nominal yükseklik 
Nominal derinlik
Üst perde
Yan perde 
Perde kalınlığı
Perde ağırlığı
Uyarı çizgileri
Drenaj 
Kurulum materyali 

3450 mm
3500 mm
600 mm
1000 mm 
700 mm 
3 mm-Siyah
3700 g/m²
Beyaz
Çatı bölümünün yana eğimi ile
Beton

Bir deponun ve yanaşan kamyonun yükleme ve

boşaltma açıklıklarının farklı ölçüleri dolayısıyla

aralıklar meydana gelmekte olup bunların etkin

şekilde kapatılması gerekir. Mallar bu şekilde 

hava cereyanından yağmur ve rüzgardan 

korunmaktadır. Yağmur suyu entegre bir 

yağmur oluğuyla yandan dışarıya akıtılmaktadır. 

Olumlu bir yan etki olarak enerji tasarrufu 

sağlanmaktadır. Yükleme körüğü üç parça 

halinde hazırlanmış şekilde teslim edilmektedir

ve böylece fazla külfet yaratmadan cepheye 

sabitlenebilmektedir. Bu yapı şeklinin avantajları 

masraf ve zamandan büyük tasarruf 

sağlamasıdır.   

Mekanik yükleme körüğü Şişirilebilir Yükleme Körüğü Brandalı Yükleme Körüğü

HİDROLİK MENTEŞELİ YÜKLEME KÖRÜĞÜ  ÇEŞİTLERİ

Duvar oyuğuna montaja yönelik brandalı 
yükleme körüğü doğrudan bir binanın 
duvar hücresine yerleştirilmektedir. Böylece 
kesintisiz bir bina cephesi oluşmakta ve 
sistemin optik görüntüsü belirgin şekilde 
iyileştirilmektedir. Sistem, iki yana ve nişin üst 
kenarına monte edilen alüminyum prollerden 
oluşmaktadır. Sistem betona, çeliğe ya da 
metalli yere monte edilebilir. 3mm kalınlığındaki
mukavemetli brandalar PVC kaplamalı çift 
dokudan meydana gelmektedir. Kapı izolasyo-
nunun cephe kısmına yanaşmayı kolaylaştıran 
görsel şeritler yerleştirilmiştir. Kapı izolasyonu 
3 parçalı hazır halde teslim edilmektedir ve az 
külfetle cepheye monte edilebilmektedir. 
Bu yapı şekli büyük masraf ve zaman tasarrufu 
sağlamaktadır.

Şişirilebilir yükleme körüğü, optimal izo-
lasyonu çok çeşitli kullanım imkanlarıyla 
birleştirmektedir. Şişirilebilir yan ve üst 
yastıklar yükleme boşluğunu hava geçirmeze 
yakın şekilde izole etmektedir. Böylece bu 
model ayrıca soğuk hava depoları ve klimalı 
alanlar için çok uygundur. Yaz sıcağı, kış 
soğuğu, rüzgar, toz ve böcekler depoya 
kesinlikle giremez. Kapı izolasyonu üç parça 
halinde hazırlanmış olarak teslim edilmektedir 
ve az külfetle cepheye sabitlenebilir. Böylece 
büyük miktarda para ve zaman tasarrufu 
sağlanmaktadır.
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