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Rámpakiegyenlítő
ASSA ABLOY DL6010SM

Műszaki adatok
Kézi működtetéskor a mozgatórúd kezelését egy gázrugó 
könnyíti

Névleges hosszúság 700 mm

Névleges szélesség 1250, 2000, 2200 mm

Terhelhetőség 40 kN (4 tonna) 
60 kN (6 tonna)

Függőleges munkatartomány
Rámpaszint fölé emelkedés
Rámpaszint alá süllyedés

fel 100 mm
le 350 mm

Cseppmintás hídlemez 
vastagság

4/6 mm

Orrlemez anyaga acél

Telepítési mód rámpa, akna

Gumiütközők RB 250x250x90
RB 500x250x90

Európai szabvány EN 1398 
Rámpakiegyenlítők

Követi a jármű rakfelületének mozgását
Az ASSA ABLOY DL6010SM Minidock konstrukciója 
korlátozott szabad lengést tesz lehetővé, így a 
hídlemez követni tudja a jármű rakodás közben 
jelentkező függőleges elmozdulását. 

Az orrlemez zökkenőmentes átjárást biztosít
A Minidock orrlemeze acélból készült. Az orrlemez 
rendkívül lapos, és a rámpaszél is egy szintben van a 
hídlemezzel, hogy zökkenőmentes legyen az átmenet 
az épületből a tehergépjármű platójára.  

Komplett ASSA ABLOY dokkolási megoldások
Kaputömítéssel kiegészítve az ASSA ABLOY 
DL6010SM Minidock egy komplett dokkolórendszer 
előnyeit képes nyújtani. Ez a megoldás egyszerre javít 
a rakodás feltételein és a munkakörnyezeten.

Gazdaságos kézi működtetésű 
rámpakiegyenlítő 
Az ASSA ABLOY DL6010SM Minidock egy kézi 
működtetésű rámpakiegyenlítő, amely kifejezetten az 
egységes rakfelület-magasságú tehergépjárművekből álló 
flottáknak lett fejlesztve.

Az ASSA ABLOY DL6010SM Minidock fejlesztésekor 
az volt a cél, hogy az egységes rakfelület-magasságú 
tehergépjárműveket fogadó létesítményeknek egy 
könnyen és olcsón üzemeltethető, gazdaságos  
megoldást találjunk. 

A gázrugóval könnyített működtetésű ASSA ABLOY 
DL6010SM Minidock hídlemezének felemelését és 
az orrlemez kibillentését egy személy is könnyen, egy 
mozdulattal elvégezheti. Az ASSA ABLOY DL6010SM 
Minidock a rakodási módok többségének teljesíti a 
követelményeit, és az ergonómiai elvárásoknak  
is megfelel. 
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Az ASSA ABLOY szó és logó az ASSA ABLOY Group tulajdonát képező védjegy.

Telepítési 
módok / ütköző 
opciók

Méretek

Rámpafalra telepítés Aknára szerelés

H x W x D = 500 x 265 x 555

1 acél tartó
2 ütköző 250 x 250 x 90

H x W x D = 250 x 250 x 90

1 ütköző 250 x 250 x 90

H x W x D = 500 x 265 x 555

1 acél tartó
2 ütköző 500 x 250 x 90

H x W x D = 500 x 250 x 90

1 ütköző 500 x 250 x 90

Alapáras 
színválaszték

Tűzihorganyzott

Névleges szélesség (NW) 1250 mm (40 kN)
2000 mm (40 kN, 60 kN)
2200 mm (40 kN, 60 kN)

Névleges hosszúság 700 mm

Billenő orrlemez hossza 300 mm

Függőleges munkatartomány 100 mm

Zöld
RAL 6005

Piros
RAL 3002

Kék
RAL 5010

Mélyfekete
RAL 9005

5143.0206 sz. aknarajz emelőhátfalak számára kiképzett aláállás nélkül

5143.0243 sz. aknarajz emelőhátfalak számára kiképzett aláállással

NW Névleges szélesség

DH Rámpamagasság

1 Szögvas (más gyártmány)


