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  Το Αρθρωτό Χείλος Γεφύρωσης, ανήκει στις διατάξεις των Χειροκίνητων Ραμπών, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την γεφύρωση του διακένου μεταξύ της αποβάθρας φορτοεκφόρτωσης και του 

οχήματος.  

 Τα δομικά στοιχεία της διάταξης αποτελούν, το στοιχείο γεφύρωσης (Χείλος), το έλασμα 

συγκράτησης και μετακίνησης, οι αρθρώσεις, ο πείρος, τα στοιχεία άρθρωσης και προστασίας του 

αποσβεστήρα, τα στοιχεία χειροκίνητης λειτουργίας και τέλος οι τροχοί και το σύστημα έδρασης, τα 

οποία προσαρμόζονται μόνο σε μετακινούμενες διατάξεις.  

 Τα στοιχεία της διάταξης κατασκευάζονται από χάλυβα, ενώ για περιορισμό της ολισθηρότητας 

το χείλος υφίσταται επιφανειακή επεξεργασία. Η κατασκευή βάφεται με χρώμα πολυεστερικής βάσης, 

για αυξημένη αντοχή στην οξείδωση (σκουριά), ενώ για ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος προβλέπεται 

διαδικασία επιφανειακής προστασίας (γαλβάνισμα). 

 Η ανύψωση του χείλους γίνεται χειροκίνητα, υποβοηθούμενη από αποσβεστήρες πεπιεσμένου 

αζώτου, προσαρμοσμένους με άρθρωση στα άκρα της διάταξης. Oι αποσβεστήρες ταυτόχρονα 

εξισορροπούν και εξασφαλίζουν και την ομαλή κάθοδο του χείλους, ενώ για την προστασία τους έχει 

προβλεφθεί η προσαρμογή στοιχείων απόσβεσης κρούσης. 

 Η διάταξη προσφέρεται σε δύο εκδόσεις : 

� Σταθερά συνδεόμενη με την αποβάθρα 

� Μετακινούμενη επί τροχιάς 

 Ανάλογα με τον επιλεγόμενο τύπο του Αρθρωτού Χείλους, απαιτείται η ανάλογη υποδομή-

προετοιμασία επί του κτιρίου, προκειμένου η διάταξη να τοποθετηθεί εύκολα και βάσει των 

προδιαγραφών, καθιστώντας την έτσι ασφαλή και λειτουργική.  

 

                   

Υποδομή Διάταξης Μετακινούμενης επί τροχιά                             Υποδομή Σταθερής Διάταξης  
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Σταθερή σύνδεση με αποβάθρα (HL-type1)  

 

 

Μετακινούμενη επί τροχιάς κύλισης (HL-type2) 

 

 

 

 Οι προτεινόμενες διαστάσεις κατασκευής του Αρθρωτού Χείλους είναι 2m x 0.5m, ενώ το μέγιστο 

επιτρεπόμενο φορτίο ανέρχεται στους 6 ton.  


