
BITERRA d.o.o.
Vipavska cesta 2c
5270 AJDOVŠČINA

info@adriabager.com 
skype: biterra

m: 031 724 989
t: 05 9057391

PRIROČNIK ZA DELOVANJE IN 
VZDRŽEVANJE ALUMINIJSKIH 

NAKLADALNIH RAMP



   

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL

1. Pred uporabo vedno preverite stanje nakladalnih ramp.
2. Ne uporabljajte ramp, če so prekrite z oljem, blatom, ledom in drugimi spolzkimi snovmi 
ali materiali.
3. Preden začnete uporabljati rampe, preverite, ali so zapahi pravilno nameščeni.
4. Kraj dela naj bo urejen in brez nereda; neurejenost povzroča nesreče.
5. Nepooblaščene osebe, otroke itd. zadržite stran od delovnega območja in od ramp.
6. Nakladalne rampe uporabljajte samo v pogojih optimalne svetlobe in vidljivosti. 
7. Ne uporabljajte ramp na prostem v slabih vremenskih razmerah (dež, sneg, močan 
veter ipd.).
8. Ne poskušajte preseči določenih najvišje obremenitve nakladalnih ramp. Uporabljajte 
rampe tako kot so bile predvidene ter kot je opisano v priročniku za uporabo. Ne 
preobremenjujte ramp!
9. Pri delu vedno nosite zaščitne čevlje in zaščitne rokavice.
10. Nakladalne rampe ročno naložite.
11. Preverite, da so sidrni sistemi in deli nosilnih robov pred vsako uporabo v dobrem 
stanju. Zamenjajte obrabljene in/ali poškodovane dele. Če je potrebno, naj jih preveri 
servisno osebje.

Zaščitna osebna oprema
Ko uporabljate, prevažate in preverjate nakladalne rampe, vedno nosite:

 � Zaščitno obutev;

 � Delovne rokavice.

  Preden začnete uporabljati nakladalne rampe, si preberite 
navodila za uporabo in za skrbno vzdrževanje.

  Uporabite rampe za nakladanje samo za določeno 
uporabo in skladno z navodili tega priročnika.

1 SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA



2 OPIS NAKLADALNIH RAMP IN NAMEN UPORABE

Nakladalne rampe iz aluminijeve zlitine so priključne naprave, ki jih uporabljajo ljudje 
in/ali prevozna sredstva na ročni pogon, kot prehode za med tovornimi vozili in tlemi 
(nakladalna postaja).
Zlasti so te rampe znane kot ročni mobilni nakladalni mostovi.
Vsaka rampa je sestavljena iz:

   stranskih strani robov;
   plošče, ki je pritrjena na te strani robov;
   podpornega ležišča s sidrnim sistemom.

2.1 Imenska tablica

Na nakladalnih rampah je naslednja identifikacijska imenska tablica:

2.2 EC Deklaracija skladnosti

Poleg teh navodil so rampe opremljene tudi z izjavo o skladnosti, ki jo je podpisal 
proizvajalec, kot je prikazano v spodnjem primeru:



   

CR.150/30 3000 85 7009 8411 8411 400 462 36

CR.150/35 3500 95 5257 6008 7009 400 462 36

CR.150/40 4000 110 4500 4970 5425 400 462 36

CR.150/45 4500 120 3504 3823 4205 400 462 36

MODEL H 170

CR.170/30 3000 105 10507 10738 10738 450 512 36

CR.170/35 3500 110 7880 9006 10507 450 512 36

CR.170/40 4000 130 6304 7004 7880 450 512 36

CR.170/45 4500 141 5253 5731 6304 450 512 36

MODEL H 190

CR.190/35 3500 130 10650 10918 10918 500 562 36

CR.190/40 4000 150 8520 9467 10650 500 562 36

CR.190/45 4500 166 7100 7746 8520 500 562 36

STROGO JE PREPOVEDANO POČETI NASLEDNJE!

2.3 Tehnične specifikacije

                                                         

3 NEPRAVILNA UPORABA IN KONTRAINDIKACIJE

MODEL H 100

CODE LENGTH WEIGHT OF PAIR kg
MAX. LOAD CAPACITY

L.INT L.EXT H EDGE
1000 1250 1500

CR.100/25 2500 39 2150 2350 2600 300 350 36

CR.100/30 3000 44 1810 2020 2340 300 350 36

CR.100/35 3500 49 1500 1760 1950 300 350 36

MODEL H 115
CR.115/30 3000 52 2800 3000 3500 300 350 36

CR.115/32 3200 55 2610 2800 3300 300 350 36

CR.115/35 3500 60 2295 2550 2868 300 350 36

CR.115/40 4000 66 1910 2080 2295 300 350 36

MODEL H 138

CR.138/30 3000 58 3600 4000 4400 320 370 36

CR.138/32 3200 62 3400 3800 4200 320 370 36

CR.138/35 3500 66 3300 3700 4100 320 370 36

CR.138/40 4000 75 2770 3030 3300 320 370 36

MODEL H 150

   Pod rampo položiti roke in/ali noge.
   Podpreti rampe.
   Voziti se z vozilom, ki ga želite naložiti na robove ramp, 

saj lahko to povzroči, da se vozilo nagne na eno stran in 
pade z rampe.

   Prevoz ramp z visoko hitrostjo.
   Uporaba rampe kot most med dvema voziloma.
   Uporaba nakladalnih ramp za premagovanje višinskih 

razlik, ki so večje od dovoljenih.
   Uporaba ramp z neuravnoteženimi obremenitvami ali 

utežmi, ki presegajo omejitev, ki jo določa maksimalna 
nosilnost rampe.

   Uporaba ramp, če ta leži na neenakomerni in/ali ne 
popolnoma gladki površini. V zvezi s tem je strogo 
prepovedano: uporabiti poševno podlago z izboklinami in 
luknjami za podporo ramp in uporabljati blatno ali nestabilno 
podlago za podporo ramp. 



UNIČUJOČE!

Rampe počasi in nežno obvladujte, ne dopustite da padejo. 

  Uporabiti rampo, če varnostna zatiča nista povezana z vozilom.
   Pustiti naložene rampe brez nadzora.
   Ne delovati skrbno med uporabo ramp. 
   Uporaba ramp za druge namene kot za tiste, za katere je namenjena.
   Uporaba ramp v nepredpisanih okoljskih pogojih, še posebno ob dežju, 

snegu in ledu.
   Uporaba rampe ali opravljanje vzdrževalnih operacij na njej v pogojih 

nezadostne osvetlitve in/ali vidljivosti.
   Prilagoditi ali odstraniti varnostne naprave in/ali spreminjati rampo.
   Uporabiti rampe, ki so nameščene na tleh vodoravno z delovnimi sredstvi na 

4 TRANSPORT

Nalagalne rampe iz aluminijeve zlitine imajo maso od 39 do 175 kg na par (odvisno od 
modela), zato jih je treba prevažati z ustreznim dvižnim sredstvom, kot je voziček, 
opremljen s kolesi ali paletno dvigalko.
Pri dolgih vožnjah je priporočljivo uporabiti prevozno sredstvo, ki lahko udobno sprejme 
rampe brez tveganja, da bi jih poškodovalo; v ta namen se lahko uporablja kombije ali 
tovornjake.
Enkrat ko so rampe nameščene na prevoznem sredstvu, jih je treba zavarovati s trakovi ali 
vrvmi, da se prepreči premikanje med vožnjo.

5 UPORABA

5.1 Splošna varnostna opozorila

VARNOSTNE NAPRAVE

Preden uporabite rampe si namestite primerne zaščitne rokavice
 in zaščitne čevlje.

ZUNANJA UPORABA

  vrhu.

   Rampe so izdelane iz aluminija z nedrsečim profilom.
   Uporabljajte posebne gumene obloge pri natovarjanju
        strojev, opremljenih z železnimi stezami.
   Uporabljajo se lahko tudi na prostem, vendar le v 
        odsotnosti slabih vremenskih razmer, kot so dež, sneg in led.
   Nakladalnih ramp ne uporabljajte, če so prekrite z ledom!
   Ne uporabljajte nakladalnih ramp, če so pokrite z blatom!



Kolesa vozila, ki jih je treba naložiti, morajo biti blokirana z zagozdami ali drugimi podobno
učinkovitimi sredstvi, da je vozilo med nakladanjem zadržano.

5.2 Izbor ramp

Dolžina ramp je neposredno povezana z nagibom ali naklonom.
Pred uporabo rampe mora upravljavec, ki je zadolžen za njeno uporabo, preveriti, ali 
izpolnjuje naslednje osnovne zahteve uporabe:

 � nagib ne sme presegati največjega naklona 30%, ki je enak 16,5 °

Zato mora upravljavec za določitev minimalne dolžine ramp, ki se uporabljajo za 
premagovanje največjega dovoljenega naklona, uporabiti naslednjo formulo (velja za 
natovarjanje operacije na ravnem terenu):

Dolžina rampe (m) = nivo (m) x 100 / 30% 

Primer: da bi premagali razliko v višini 1,20 m (v večini primerov je H = višina od tal do 
nakladalne površine, na kateri se vozi vozilo), z uporabo zgoraj navedene formule z 
največjim dovoljenim naklonom, dobimo naslednji rezultat:

Dolžina rampe (m) = 1,20 (m) x 100 / 30% = 4,00 m

iz tega je mogoče sklepati, da morajo biti rampe dolge vsaj 4 m.

Primeri: najmanjša dolžina ramp, ki temelji na presežni višini (podatki veljajo za nakladalne 
operacije na ravnem terenu, vrednosti so izražene v metrih).



VIŠINSKA RAZLIKA NAJMAJNŠA DOLŽINA RAMPE VIŠINSKA RAZLIKA
0.6 2 1.1 3.7

0.7 2.4 1.2 4

0.8 2.7 1.3 4.4

0.9 3 1.4 4.7

1 3.4 1.5 5

Primeri: najmanjša dolžina ramp, ki temelji na presežni višini (podatki veljajo za nakladalne 
operacije na ravnem terenu, vrednosti so izražene v metrih).

NAJMAJNŠA DOLŽINA RAMPE

5.3 Kako uporabljati nakladalne rampe

Če želite pravilno uporabljati rampe za nakladanje, storite naslednje:

1. Postavite zgornjo ustnico na rob ležišča vozila.

NEVARNOST ZA DROBLJENJE!

IZGUBA STABILNOSTI!

OPOZORILO!!!!
Nekateri modeli ramp so zelo težki.
Dvignite zgornjo ustnico s trakovi in z ustrezno napravo za dviganje, 
kot je žerjav ali vitel, ki je ustrezno pritrjen na tla ali na nakladalno 
posteljo.

NE uporabljajte nakladalne rampe za premagovanje višinskih razlik,
 ki so večje od največje dovoljene.

Rampe morajo biti nameščene tako, da so med seboj vzporedne in na razdalji, ki je 
primerna za kolesnico kolesa vozila, ki ga želite naložiti.

NE!



2. Vstavite varnostne zatiče na konec rampe na strani podporne ustnice.

Obstajajo tri različne vrste varnostnih naprav, odvisno od vrste rampe:

VERIGA
Če je klančina opremljena z varjenim obročem in je del pod posteljo 
opremljen tudi z obročem, je mogoče pritrditi rampo na nakladalno 
posteljo s pomočjo verige, opremljene z obešalom.

OPOZORILO: GLAVA RAMP MORA V CELOTI POČIVATI NA 
LEŽAJU RAMP

ZATIČ
Če sta glava rampe in postelja opremljena z luknjo (premer 12-15 mm), 
uporabite sidrni zatič, ki je priložen
In ga pravilno pritrdite.

OPOZORILO: GLAVA RAMP MORA V CELOTI POČIVATI NA 
LEŽAJU RAMP

ALUMINIJSKA PLOŠČICA
Če je rampa opremljena z aluminijasto ploščico, jo   je potrebno vstaviti 
med nakladalno ploščo in stranico vozila da se rampa popolnoma 
zasidra.

OPOZORILO: GLAVA RAMP MORA V CELOTI POČIVATI NA 
LEŽAJU RAMP

POMEMBNO:
Če je rampa opremljena z aluminijasto ploščico in režo za pritrditev varnostne verige, je 
potrebno uporabiti obe varnostna sredstva za varno pritrditev nakladalnih ramp.



   

Po namestitvi nakladalnih ramp na tovornjak, pred 
natovarjanjem vozila, vedno preverite:

   Da je pravilno in popolnoma vstavljen varnostni zatič;
   Pravilno vstavljena aluminijasta ploščica;
   Da je varnostna veriga zavarovana za tovornjak in za 

OPOZORILO: GLAVA RAMP MORA V CELOTI POČIVATI NA LEŽAJU RAMP

VARNOSTNE NAPRAVE ZA PRITRDITEV 
NAKLADALNIH RAMP

3. Nadaljujte z nalaganjem vozila.

IZGUBA STABILNOSTI / DEFORMACIJE RAMP

   NIKOLI ne preobremenjujte ramp s preseganjem njene največje dovoljene 
zmogljivosti.

   Tranzit na rampe z zmerno hitrostjo in v vsakem primeru ne več kot 0,3 m / s 
(približno 1 km / h), izogibajte se nenadnemu zaviranju ali pospeševanju ter 
stranskim gibanjem.

   Ne vozite po rampi z goseničnimi in železnimi vozili.

KAKO LAHKO TO POVZROČI TAKO DEFORMACIJO ALI ŠTEVILNE 
KONSTRUKCIJSKE NAPAKE RAMPE, JE POKAZANO V NADALJEVANJU.

4. Po koncu uporabe izvlecite varnostne zatiče in odstranite rampe z uporabo trakov in z 
ustrezno dvigalno napravo.

   Popolnoma prepovedano je uporabljati rampe, ki so 
nameščene na tleh vodoravno z delovnimi sredstvi na vrhu.

   Popolnoma prepovedano je pustiti rampe zunaj na 
ledu/zmrzali ali na dežju saj se lahko aluminijasta struktura 
deformira.

IZGUBA STABILNOSTI / DEFORMACIJE RAMP



6 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Namen tega poglavja je zagotoviti vse razporede vzdrževanja in postopke, ki so potrebni 
za ohranjanje učinkovitosti nakladalnih ramp.

DELOVANJE         
Pogostost  

Dnevno Tedensko

1. Splošni vizualni pregled X

2. Splošno čiščenje      X

3. Preverjanje varjenja   X

1. Splošni vizualni pregled: preverite splošno stanje rampe in zlasti, če so poškodovani ali 
manjkajoči kakšni deli. Preverite tudi prisotnost in čitljivost tablice.
2. Splošno čiščenje: čiščenje je potrebno za odstranitev usedlin, prahu ali umazanije s 
rampe.

TVEGANJA, POVEZANA S ČIŠČENJEM

   Preverjajte in čiščenje opravite le, če rampe niso naložene.
   Ne uporabljajte organskih topil, da se izognete koroziji ali 

razbarvanju.
   Rampo lahko očistite z visokotlačnimi vodnimi curki.

3.Preverjanje varjenja: tedensko preverite stanje obrabe. Če odkrijete kakršne koli 
napake in/ali odstranjevanje materiala ali nepravilno porabo, takoj odstranite rampo in 
nadaljujte s popravilom.

ODSTRANJEVANJE DELOV IN MATERIALOV
Če je treba odstraniti nakladalne rampe iz aluminijeve zlitine, jih je treba odstraniti ločeno.

SPOŠTUJTE OKOLJE!

Obrnite se na specializirani center za zbiranje odpadnega materiala.

7 SKLADIŠČENJE

ALUMINIJSKE RAMPE NE TOLERIRAJO MRAZU.
PO UPORABI JE PRIPOROČENO, DA JIH SHRANITE NA OBMOČJE NAD 0 STOPINJ 
CELZIJA, DA OHRANITE NJIHOVO ŽIVLJENJSKO DOBO.
Poleg tega lahko nastajanje ledu poškoduje podpornike in varjenje.
Po uporabi priporočamo, da rampe očistite tako, da ohranite njihovo stanje 
(preprosto uporabite cev, zlasti pozimi in na mestih z blatom).
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