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ΑΑ..      ΠΠρροοσσοοχχήή  

 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης, πριν χρησιμοποιήσετε την χειροκίνητη ράμπα 

φορτοεκφόρτωσης. 

 

Δεν επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή, η αναπαραγωγή ή η μετάφραση σε άλλη γλώσσα οποιουδήποτε 

μέρους του παρόντος εντύπου, χωρίς αρχικά την γραπτή συγκατάθεση της ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε.. 

 

Οι πληροφορίες στο παρόν έντυπο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

 

 

 

Επωνυμία επιχείρησης: ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. 

Θέση εγκαταστάσεων:  3
ο
 χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης-Θεσσαλονίκης 

Αντικείμενο: Βιομηχανία Παραγωγής Ρολών - Σπαστών Πορτών - Ταχυπορτών 

 Συστημάτων Φορτοεκφόρτωσης - Μπάρες Ελέγχου Κυκλοφορίας 

Διεύθυνση έδρας:  3
ο
 χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης - Θεσσαλονίκης 

    Τ.Κ. 60100 Κατερίνη, Τ.Θ. 91 

Τηλέφωνο:   23510 36036 - 23510 78080 

FAX:    23510 45630 

Email:    gkollias@otenet.gr 

ΔΟΥ:    Β’ Κατερίνης 

ΑΦΜ:    095675664 
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ΒΒ..      ΤΤεεχχννιικκήή  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  
 

 Οι Χειροκίνητες Ράμπες Φορτοεκφόρτωσης MDL είναι χειροκίνητα κινούμενες διατάξεις, οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για την γεφύρωση του διάκενο μεταξύ αποβάθρας και οχήματος. Ανάλογα με 

την δυναμικότητα τους, η οποία αναγράφεται στο ταμπελάκι που φέρουν, δύνανται να εξυπηρετήσουν 

με ασφάλεια κάθε είδους μεταφορικό μέσο πεζού χειριστή, καθώς και αυτοκινούμενα οχήματα. Τα 

βασικά μέρη που συνθέτουν την διάταξη, παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα και είναι τα εξής: 

� το δάπεδο του καταστρώματος, το οποίο κατασκευάζεται από αντιολισθητική λαμαρίνα  

� το σταθερό χείλος 

� οι διαμήκεις δοκοί ενίσχυσης του δαπέδου 

� τα ελατήρια επαναφοράς, τα οποία υποβοηθούν στην άνοδο της ράμπας 

� ο μοχλός ασφαλείας, με τον οποίο η ράμπα ασφαλίζει σε όρθια θέση 

� ο χειρομοχλός, με τον οποίο ελέγχεται η άνοδος και η κάθοδος της ράμπας 

� η τροχιά κύλισης, για το μοντέλο όπου απαιτείται οριζόντια μετακίνηση ή η γωνία συγκράτησης, 

για το μοντέλο που παραμένει σταθερό, η οποία είναι σταθερά συνδεδεμένη στο κτίριο 

� το σύστημα άρθρωσης, το οποίο ολισθαίνει επί της τροχιάς στην περίπτωση της 

μετακινούμενης ράμπας ή συγκρατείται σταθερά με κοχλίες επί της γωνίας συγκράτησης 

��  το κουτί κάλυψης των ελατηρίων, για προστασία από τυχόν αστοχία του ελατηρίου   
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ΓΓ..    ΓΓεεννιικκέέςς  ππρροοεειιδδοοπποοιιήήσσεειιςς  

 

 Για την ασφαλή χρήση της χειροκίνητης ράμπας φορτοεκφόρτωσης, θα πρέπει να ακολουθηθούν 

οι κάτωθι προειδοποιήσεις : 

 

1. Χρησιμοποιείστε το σύστημα ΜΟΝΟ για τη χρήση που προορίζεται σύμφωνα με το 

συγκεκριμένο τεύχος οδηγιών και μόνο με τα εξαρτήματα που είναι εφοδιασμένο ή 

προβλέπεται να συνεργαστεί. Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες 

που τυχόν θα προκύψουν από τυχών λάθος χρήση του προϊόντος ή επέμβαση στην κατασκευή 

του. 

2. ΜΗΝ πλένετε το σύστημα με διαβρωτικά ή άλλα υλικά. 

3. ΜΗ χρησιμοποιείτε άσκοπα τη χειροκίνητη ράμπα φορτοεκφόρτωσης. 

4. Απαγορεύεται κάθε είδους ηλεκτροσυγκόλληση ή επέμβαση πάνω στη χειροκίνητη ράμπα αλλά 

και στα βοηθητικά της μέρη.  

5. Πριν χρησιμοποιήσετε την χειροκίνητη ράμπα, βεβαιωθείτε ότι: 

• Για την άνοδο: δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ή αντικείμενο σκαλωμένο, κρεμασμένο ή 

ακουμπισμένο πάνω της 

• Για την κάθοδο: δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ή αντικείμενο από κάτω  

6. Απαγορεύεται η διέλευση πεζού ή οχήματος, κατά την διάρκεια καθόδου της ράμπας. 

7. Πριν χρησιμοποιήσετε την ράμπα, πρέπει το χείλος να έρθει σε επαφή με την καρότσα του 

οχήματος. 

8. Μην εργάζεστε κάτω από την ράμπα, εάν δεν είναι μηχανικά ασφαλισμένη. 

9. Απαγορεύεται η διέλευση μεγαλύτερου φορτίου, από του επιτρεπόμενου. 

10. Απαγορεύεται η ράμπα να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που παρατηρούνται μεγάλες 

πλευρικές κλήσεις, στην επιφάνεια της καρότσας του οχήματος.  

11. Σε περίπτωση που η διάταξη τεθεί εκτός λειτουργίας, τότε θα πρέπει να ανασταλεί η χρήση της 

μέχρι να επισκευαστεί, σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή.  

12. Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, σε συμμόρφωση με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 

13. Για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας και πληροφορία επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. 
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 Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις της συσκευής και σε αλλαγές στα 

χορηγούμενα εξαρτήματα, χωρίς καμία προειδοποίηση. 

 Η σωστή εγκατάσταση του συστήματος είναι προϋπόθεση για την αξιόπιστη συνεχή λειτουργία 

του. Επομένως, είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι οδηγίες που αναγράφονται παρακάτω. 

 Όλα τα υλικά που πλαισιώνουν τη χειροκίνητη ράμπα φορτοεκφόρτωσης, είναι υψηλών 

προδιαγραφών και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία πιστοποίησης και όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφάλειας προς τον χρήστη. 

  

ΔΔ..      ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  ΕΕλλέέγγχχοουυ  

  

 Ο έλεγχος Αντοχής και Λειτουργικότητας των χειροκίνητων ραμπών, πραγματοποιείται σύμφωνα 

με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1398:2009. Η εν λόγω προδιαγραφή ορίζει τόσο τις συνθήκες 

καταπόνησης, όσο και τα επιτρεπόμενα όρια, εντός των οποίων η διάταξη κρίνεται ασφαλής και 

λειτουργική.  

 Ανάλογα με το μέγιστο επιτρεπόμενο διερχόμενο φορτίο, οι χειροκίνητες ράμπες χωρίζονται σε 

ράμπες δυναμικότητας 6000 Kg και 4000 Kg αντίστοιχα. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1398:2009, τα 

δεδομένα βάσει των οποίων διεξάγεται ο έλεγχος Αντοχής και Λειτουργικότητας της διάταξης, είναι τα 

παρακάτω: 

 

 
Χειροκίνητες Ράμπες 

Δυναμικότητας 4000Kg 

Χειροκίνητες Ράμπες 

Δυναμικότητας 6000Kg 

Ονομαστικό Φορτίο (Kg) 4000 6000 

Ονομαστικό Φορτίο με Συντελεστή Δυναμικής 

Φόρτισης (Kg) 
5600 8400 

Φορτίο Εκκίνησης - Ακινητοποίησης (Kg) 1200 1800 

 

 Για την παραγωγή των δομικών στοιχείων της χειροκίνητης ράμπας, χρησιμοποιείται χάλυβας 

S235JR (ΕΝ 10025) σε διάφορα πάχη, με : 

 

• όριο διαρροής σΔ = 235ΜPa 

• όριο θραύσης σΒ = 360- 510 MPa 
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 Το κριτήριο ελέγχου της αντοχής, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1398 : 2009, ορίζει πως η μέγιστη 

αναπτυσσόμενη τάση, πρέπει να είναι μικρότερη από την επιτρεπόμενη, η οποία προκύπτει διαιρώντας 

την τάση διαρροής με τον συντελεστή ασφαλείας.  

 

 

 

Πεδίο εφαρμογής: Οι χειροκίνητες ράμπες δίνονται να εξυπηρετήσουν με ασφάλεια κάθε είδους 

μεταφορικό μέσων από πεζό χειριστή, καθώς και αυτοκινούμενα οχήματα με μικτό φορτίο που δεν 

ξεπερνάει τα 6000 Kg και 4000 Kg. 
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ΕΕ..      ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ΚΚαατταασσκκεευυήήςς  

 

 Η χειροκίνητη ράμπα φορτοεκφόρτωσης φέρει μεταλλικό ταμπελάκι, όπου αναγράφονται τα 

βασικά χαρακτηριστικά της, όπως:  

 

� Αριθμός Σειράς 

� Έτος Κατασκευής 

� Τύπος Ράμπας 

� Μέγιστο Διερχόμενο Φορτίο 

 

 

  

ΖΖ..      ΟΟδδηηγγίίεεςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  

 

 Οι χειροκίνητες ράμπας φορτοεκφόρτωσης αποτελούν διατάξεις, οι οποίες ανάλογα με τις 

εκάστοτε απαιτήσεις, δύνανται να είναι είτε σταθερές, είτε μετακινούμενες. Και στις δύο περιπτώσεις η 

βασική δομή παραμένει η ίδια, εφόσον τροποποίηση υφίστανται μόνο ένα δομικό στοιχείο. 

 Η σταθερή χειροκίνητη ράμπα είναι διάταξη, η οποία συνδέεται μέσω κοχλιοσύνδεσης, με 

έλασμα γωνιακής διαμόρφωσης, το οποίο προσαρμόζεται και συγκρατείται σταθερά με βύσματα, επί 

της κτιριακής υποδομής (εικόνα 1). Αντίθετα η μετακινούμενη ράμπα φέρει εξοπλισμό προκειμένου να 
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ολισθαίνει επί τροχιάς, η οποία συγκολλάτε κατά μήκος σε δοκό, τοποθετημένη από το συνεργείο 

κατασκευής του κτιρίου, στην άκρη της αποβάθρας φορτοεκφόρτωσης (εικόνα 2).   

 

 

Εικόνα 1 

 

 

Εικόνα 2 
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 Το χρονικό διάστημα όπου η ράμπα δεν 

χρησιμοποιείται, πρέπει απαραίτητα να βρίσκεται 

σε κατακόρυφη θέση, ώστε τα ελατήρια να 

αποφορτίζονται.  

 Προκειμένου να θέσουμε την ράμπα σε 

λειτουργία (κάθοδος), πρωτίστως πρέπει να 

απελευθερώσουμε το μοχλό ασφαλείας, ο οποίος 

βρίσκεται στο κάτω δεξιό άκρο της. Για να 

επιτευχθεί η απασφάλιση του μοχλού, απαιτείται 

ελαφρύ τράβηγμα της ράμπας προς το μέρος του 

χειριστή και ταυτόχρονη πίεση στο πεντάλ με το 

πόδι (εικόνα 3).  

                                                                                                                       Εικόνα 3 

 

 Κατόπιν χρησιμοποιώντας τον χειρομοχλό, ωθούμε την ράμπα προς τα εμπρός, ελέγχοντας την 

ομαλή κάθοδο της και έδραση του χείλους στην καρότσα του οχήματος. Για την ορθή και ασφαλή 

λειτουργία της ράμπας, πρέπει πάντα ένα μέρος του χείλους να εφάπτεται σε σταθερή επιφάνεια 

(δάπεδο πλατφόρμας φορτηγού) (εικόνα 4).  

 

 

Εικόνα 4 

 

 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών φορτοεκφόρτωσης, ο χειριστής ασκώντας στον χειρομοχλό 

μικρή ελκτική δύναμη, θέτει την ράμπα σε ανοδική κίνηση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν η ράμπα 

βρεθεί σε κατακόρυφη θέση, οπότε και αυτόματα ασφαλίζεται ο μοχλός ασφαλείας. Η επίτευξη ανόδου 

της ράμπας με ελάχιστη ασκούμενη δύναμη από τον χειριστή, οφείλεται αποκλειστικά στα ελατήρια 

εφελκυσμού, τα οποία βρίσκονται κάτω από το κατάστρωμα.  

 Στην περίπτωση των μετακινούμενων ραμπών, η οριζόντια μετατόπιση επιτυγχάνεται μόνο όταν η 

ράμπα βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση. Για να μετακινηθεί η ράμπα, απαιτείται ο χειριστής βρισκόμενος 

επάνω στην αποβάθρα να ασκήσει ελαφρώς ώθηση προς τα πίσω και ταυτόχρονα δύναμη παράλληλα 
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με την τροχιά. Με τον τρόπο αυτό η ράμπα θα ελευθερωθεί από την έδραση της και θα τεθεί σε 

οριζόντια κίνηση (εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5 

  

ΗΗ..      ΟΟδδηηγγίίεεςς  ΣΣυυννττήήρρηησσηηςς  

 

 Η ορθή συντήρηση της χειροκίνητης ράμπας φορτοεκφόρτωσης, αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την άρτια λειτουργία της. Ο κατασκευαστής συνιστά την μηνιαία συντήρηση και 

δοκιμή λειτουργίας της χειροκίνητης ράμπας, η οποία περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

• Λίπανση της άρθρωσης (μεντεσές) με κοινού τύπου λιπαντικό λάδι 

• Έλεγχος της κατάστασης των τροχών κίνησης  (σε περίπτωση ύπαρξης οδηγού)  

• Έλεγχος παραμόρφωσης της τροχιάς κύλισης και των συγκολλητικών ραφών που την συνδέουν 

με την δοκό της αποβάθρας 

• Καθαρισμός της τροχιάς, για ομαλή κύλιση των τροχών της ράμπας 

• Προένταση των ελατηρίων σε περίπτωση όπου η επαναφορά της ράμπας σε κατακόρυφη θέση 

επιτυγχάνεται δύσκολά και οπτικός έλεγχος της γενικής τους κατάστασης 

• Λίπανση με γράσο του οδηγού κίνησης της διάταξης επαναφοράς 

• Έλεγχος για τυχόν παραμορφώσεις στην έδραση ή τον πείρο άρθρωσης του μοχλού ασφαλείας 

• Έλεγχος παραμορφώσεων του πείρου άρθρωσης του χειρομοχλού   
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• Μακροσκοπικός έλεγχος της γενικότερης κατάστασης της ράμπας (συγκολλήσεις, ελάσματα, 

κοχλίες κλπ)  

 

 

ΘΘ..      ΕΕιιδδιικκέέςς  ΟΟδδηηγγίίεεςς  ΑΑσσφφααλλεείίααςς    

 

 Για την ασφαλή λειτουργία τόσο της συσκευής, όσο και του παρακείμενου προσωπικού θα 

πρέπει να τηρηθούν τα εξής: 

• Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται υπέρβαση του επιτρεπόμενου βάρους διέλευσης 

• Μετά την διαδικασία φορτοεκφόρτωσης, η ράμπα  πρέπει να επιστρέφει στη θέση στάθμευσης, 

προτού ξεκινήσει το φορτηγό. 

• Ο οδηγός του φορτηγού θα πρέπει να σταθμεύσει το όχημα σε τέτοια θέση, ώστε η πλατφόρμα 

του να βρίσκεται κατά το δυνατό στο κέντρο της ράμπας. 

• Η χειροκίνητη ράμπα φορτοεκφόρτωσης δεν πρέπει να λειτουργεί σε συνδυασμό με υδραυλική 

πόρτα φορτηγού. 

• Δε επιτρέπεται η χρήση εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης, με πλάτος μεγαλύτερο από το 

επιτρεπόμενο. 

• Για χρήση από τη θέση στάθμευσης θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί η απασφάλιση του 

ποδομοχλού, σύμφωνα με την προαναφερθείσα  διαδικασία. Η προσπάθεια καθόδου της 

ράμπας χωρίς την απασφάλιση του ποδομοχλού, έχει σαν συνέπεια την εφαρμογή μεγάλων 

ροπών στρέψεως, που ενδέχεται να δημιουργήσουν φθορές στον οδηγό (όταν υπάρχει) ή στην 

ίδια τη ράμπα και το σύστημα ασφάλισης. Αν αντιμετωπίζονται δυσκολίες στην απασφάλιση της 

ράμπας, μην επιχειρείτε περαιτέρω ενέργειες ασκώντας μεγαλύτερα φορτία, αλλά 

επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.  

• Πριν τη χρήση της ράμπας το ελεύθερο άκρο θα πρέπει να στηρίζεται σε σταθερό σημείο.  

• Για την επαρκή έδραση του χείλους της ράμπας, απαιτείται τουλάχιστον 10cm του μήκους του, 

να εφάπτονται στην πλατφόρμα του φορτηγού. 

• Κύρια προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία της ράμπας είναι το όχημα που θα βρίσκεται 

απέναντι, να είναι παραλληλισμένο με την ράμπα. 
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• Οι χειριστές της χειροκίνητης ράμπας, θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι για τη χρήση της. Σε 

περίπτωση προβλήματος λειτουργίας, θα πρέπει να γίνει έλεγχος από εξειδικευμένο συνεργείο, 

ώστε να εξασφαλιστεί ορθή και ασφαλής επιδιόρθωση της. 

• Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα ελατήρια επαναφοράς, των οποίων η συντήρηση ή η 

αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. 

• Η χειροκίνητη ράμπα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για εργασίες φορτοεκφόρτωσης, όταν 

βρίσκεται στο κατώτερο σημείο της (εικόνα 6). 

 

 

Εικόνα 6 


