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Käyttöohjeet ja asennusohjeet

Aja aina ajorampin 
keskellä

  
Aja aina suoraan ylös

  
Aseta rampit aina 
kohtisuoraan 
perävaunuun

  
Ajoramppeja ei saa 
koskaan käyttää siltana!

    
Varmista aina, että käytät 
minimiajokorkeutta

Aseta ajoramppi 
huolellisesti pohjaan 
ajoneuvon/perävaunun 
lavan reunalle

 

Ajorampin kiinnitys 
lastauksen ja purkamisen 
aikana

  
 
Käyttöohjeet ajorampeille
On erittäin tärkeää käyttää ajoramppeja oikein ja noudattaa ohjeita tarkasti, 
jotta rampit eivät vaurioituisi. Kantavuudet perustuvat seuraavaan:

Ylösajo
Ajoramppien kantavuus riippuu perävaunun korkeudesta, perävaunun 
mataluus vähentää ajorampin kantavuutta.

Mitoitusohje
Liikkuvalle massalle on otettava varmuuskerroin +25%...+100%. Esim. 
1200 kg painavalle autolle sopiva ramppipari on 2000 kg.

Perävaunun minimikorkeus ylösajoon (taulukko 1)

Tuotenro. Pituus Leveys Lastauskorkeus min/max**

55.1500L-200 1500 mm 200 mm 388-430 mm

55.1500B-200 1500 mm 200 mm 388-430 mm

55.2000L-200 2000 mm 200 mm 517-575 mm

55.2000B-200 2000 mm 200 mm 517-575 mm

55.1500L-260 1500 mm 260 mm 388-430 mm

55.2000L-260 2000 mm 260 mm 517-575 mm

55.2000B-260 2000 mm 260 mm 517-575 mm

55.2500L-260 2500 mm 260 mm 647-718 mm

55.2500B-260 2500 mm 260 mm 647-718 mm

55.3000L-260 3000 mm 260 mm 776-862 mm

**17 asteen kaltevuus = 30% sääntöä ei saa ylittää.
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Ylösajettavan ajoneuvon renkaan leveys
täytyy olla 20 mm kapeampi kuin ajorampin leveys. 
Ajorampille ajettava ajoneuvo ei saa olla lastattu.

Ylösajettavan ajoneuvon akselipainojakauma
tulee olla 2/3 ajoneuvon massasta  yhdelle akselille ja toiselle akselille 1/3 
ajoneuvon massasta. On tärkeää tietää miten ylösajettavan ajoneuvon 
paino on jakautunut akseleille. Jos akseli painojakauma muuttuu, muuttuu 
myös rampin kantavuus.

Ajorampille ajaminen (kiihdytys/jarrutus)
Vältä ajorampille ajaessasi nopeaa jarrutusta ja kiihdytystä. Ajorampille kiih-
dyttäminen/jarruttaminen lisää ajorampin kuormitusta huomattavasti.

Turvallisuus

Valitse riittävän laaja alue ajo-
rampille ajoa varten. Ajoramppeja 
saa käyttää vain tasaisella ja 
tukevalla alustalla. Henkilöitä ei 
saa olla ajoramppien alla, kun 
ramppia käytetään.

Valitse tasainen ja laaja lastauspaikka

Ajoramppeja ei saa koskaan 
käyttää ajosiltana!

 
Ajoramppien asennus
Ajorampit on asennettava oikein ajoneuvoon / perävaunuun. Ajoramppi on 
sijoitettava ajoneuvon/perävaunun reunaa vasten niin, että mahdollisimman 
suuri osa ajorampin pinta-alasta on ajoneuvon/ perävaunun reunalla.

Reklamaatiot
Reklamaatiot voidaan hyväksyä vain, kun ajoneuvo on tarkastettu, käyttö 
on ollut ohjeiden mukaista ja kuhunkin akseliin kohdistuva paino pystytään 
osoittamaan oikean suuruiseksi.

Ajoramppien kantokyky
Kuormitus kg eri akseliväleillä

Tuote nro. Korkeus 
mm

Leveys 
mm

Ramppien
paino

0-499 
mm

500-750 
mm

751-1200 
mm

>1200 
mm

55.1500L-200 1500 200 6,0 kg 220 kg 280 kg 360 kg 400 kg

55.1500B-200 1500 200 6,0 kg 220 kg 280 kg 360 kg 400 kg

55.2000L-200 2000 200 9,0 kg 260 kg 320 kg 400 kg 400 kg

55.2000B-200 2000 200 9,0 kg 260 kg 320 kg 400 kg 400 kg

55.1500L-260 1500 260 11,0 kg 650 kg 750 kg 800 kg 1000 kg

55.2000L-260 2000 260 15,0 kg 650 kg 750 kg 800 kg 1000 kg

55.2000B-260 2000 260 15,0 kg 650 kg 750 kg 800 kg 1000 kg

55.2500L-260 2500 260 19,7 kg 650 kg 750 kg 800 kg 1000 kg

55.2500B-260 2500 260 19,7 kg 650 kg 750 kg 800 kg 1000 kg

55.3000L-260 3000 260 26,5 kg 650 kg 750 kg 800 kg 1000 kg

Ajoramppien kiinnitys ajoneuvoon/perävaunuun 
lastaamisen ja purkamisen ajaksi

Jotta ajoramppi ei liiku lastauksen ja 
purkamisen aikana, poraa kaksi reikää 
ajettavan ajoneuvon/perävaunun lavaan 
ja kiinnitä ajoramppi esim. 8mm pulteilla 
kiinni lavaan Näin voit varmistaa, että 
ajoramppi pysyy paikallaan, henkilöiden 
on turvallista työskennellä, materiaali ei 
vaurioidu ja ramppeja voidaan käyttää 
turvallisesti useita kertoja. (katso kuva).

Vaihtoehtoisesti voit tilata kulman (tuote 
nro. 692.015.55.SRF-01)
kiinnittämistä varten (katso kuva).
 
Huom! takuu ei ole voimassa, jos 
tuotetta on käytetty väärin.

 
Tämä esite antaa ohjeita oikeaan lastaukseen. Näitä ohjeita noudatetaan 
myös takuukäsittelyn perusteina.
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