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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

 

Πριν την χρήση του προϊόντος, απαιτείται προσεχτική ανάγνωση και κατανόηση των στοιχείων που 

αναφέρονται στο εν λόγω εγχειρίδιο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του 

προϊόντος και επιτυγχάνεται βέλτιστης λειτουργική αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής του.    

 

Για ατυχήματα που ενδεχομένως να προκύψουν λόγω της έλλειψης γνώσης χειρισμού η αγνόησης των 

κανονισμών ασφαλούς χρήσης, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.   

 

Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. 

 

Οι πληροφορίες στο παρόν έντυπο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση του κατασκευαστή. 

 

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

μέρους του παρόντος εντύπου, χωρίς αρχικά την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΚΟΛΛΙΑΣ 

Ε.Π.Ε.. 
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     Οι ψαλιδωτές ράμπες είναι υδραυλικά κινούμενες διατάξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 

κατακόρυφη μετακίνηση ομοιόμορφα κατανεμημένων φορτίων σε όλη την επιφάνεια της πλατφόρμας. 

Προορίζονται να λειτουργήσουν σε επίπεδη σταθερή βάση ή στο δάπεδο ή σε διαμορφωμένο φρεάτιο 

εντός του εδάφους.  

     Τα κύρια τμήματα της ψαλιδωτής ράμπας είναι η πλατφόρμα φόρτωσης, οι ψαλιδωτοί βραχίονες και 

το δάπεδο. Τα δομικά στοιχεία των τμημάτων, καθώς και τα εξαρτήματα αυτών, είναι κατασκευασμένα 

από χάλυβα και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. Για την αποφυγή φθοράς από την επαφή των 

κινούμενων στελεχών, έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση στοιχείων Πολυαμιδίου (PA6, PA6G).   

     Η κίνηση της ράμπας εξασφαλίζεται με τον συνδυασμό σταθερών και ελεύθερων αρθρώσεων, καθώς 

και με την κύλιση τροχών εντός διαμορφωμένων τροχιών. Οι σταθερές αρθρώσεις συνδέουν το δάπεδο 

και την πλατφόρμα με το ένα άκρο του βραχίονα, ενώ στο άλλο άκρο προσαρμόζεται ο τροχός. Η 

συνεργασία μεταξύ των βραχιόνων επιτυγχάνεται με άρθρωση, η οποία διαμορφώνεται στο μέσω του 

μήκους του στοιχείου.     

     Οι ψαλιδωτές ράμπες μπορούν να αποτελούνται από δύο ή περισσότερα ζεύγη ψαλιδωτών 

βραχιόνων, τα οποία εκτείνονται με την επενέργεια δύο ή περισσοτέρων υδραυλικών εμβόλων. Ο 

συγχρονισμός των ψαλιδωτών βραχιόνων επιτυγχάνεται με την μεταξύ τους σύνδεση μέσω ισχυρών 

δοκών, επάνω στις οποίες είναι προσαρμοσμένες οι αρθρώσεις σύνδεσης του εμβόλου και του 

κυλίνδρου.   

     Ο κύλινδρος του κάθε εμβόλου έχει ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, η οποία κλείνει 

αυτόματα όταν η παροχή του λαδιού αυξηθεί απότομα. Επιπλέον οι ράμπες είναι εξοπλισμένες με 

βαλβίδα ελέγχου ροής, η οποία συνδέεται στην έξοδο του υδραυλικού συγκροτήματος και 

χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της επιθυμητής ταχύτητα καθόδου. 

     Η άνοδος και κάθοδος της ράμπας επιτυγχάνεται με την παρατεταμένη πίεση του αντίστοιχου 

κομβίου, που βρίσκεται προσαρμοσμένο στον πίνακα ελέγχου. Η στάθμευση της πλατφόρμας στην 

επιθυμητή στάθμη, εξασφαλίζεται μέσω τερματικών διακοπτών, ενώ για επιπλέον ασφάλεια έχει 

προβλεφθεί η τοποθέτηση μηχανικών τερματικών.  

     Τέλος, για την αποφυγή παγίδευση κάτω από την πλατφόρμα, προβλέπεται η ύπαρξη διατάξεων που 

εξασφαλίζουν μηχανική ασφάλιση και ακινησία στην ράμπα.    
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Το προϊόν έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να είναι ασφαλές, αξιόπιστο και ανθεκτικό 

κατά την λειτουργία του. Συμμορφώνεται απόλυτα με το πρότυπο ΕΝ 1570, στο οποίο υπαγορεύονται 

οι απαιτήσεις ασφαλείας για ανυψωτικές διατάξεις με μέγιστο ύψος ανύψωσης έως 3m.  

Η τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος είναι : 

 

• Ονομαστικό φορτίο : Fv = 4.000 kg  

• Ίδιο Βάρος : G = 1.150 Kg 

• Ονομαστικό φορτίο με το συντελεστή δυναμικής φόρτισης : P = (Fv + G) . 1,4 = 7.200 Kg 

• Οριζόντιο Φορτίο : FH = 400 Kg 

 

 

 

W (mm) L (mm) Hmax (mm) Hmin (mm) Fmax (Kg) 
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Για την παραγωγή των δομικών στοιχείων της ψαλιδωτής ράμπας χρησιμοποιείται χάλυβας S235JR και 

Ε355 (ΕΝ 10025), με : 

  

• όριο διαρροής σΔ = 235 ΜPa (S235JR) και σΔ = 335 ΜPa (Ε355) 

• όριο θραύσης σΒ = 360 - 510 MPa (S235JR) και σΒ = 570 - 710 MPa (Ε355) 

 

 

                       ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Πεδίο εφαρμογής : Το παρόν προϊόν προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων (βάρους G ≤ 4000kg) 

και όχι για την κυκλοφορία των προσώπων. Παράλληλα πρέπει να τονιστεί ότι απαγορεύεται η επιβολή 

δυναμικού φορτίου (ταλαντώσεις-κρούσεις), κατά την διάρκεια ανύψωσης της ράμπας. 
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ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗ

 

Το προϊόν φέρει μεταλλικό πινακίδιο στο οποίο αναγράφονται 

του, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

 

 

Το προϊόν συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης που εκδίδει ο κατασκευαστής, στην οποία 

αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία του παραγόμενου προϊόντος.  
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Για την ασφαλή χρήση της ψαλιδωτής ράμπας φορτοεκφόρτωσης, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα 

παρακάτω: 

 

1. Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε τις οδηγίες λειτουργίας, πριν χρησιμοποιήσετε την 

ψαλιδωτή ράμπα. 

2. 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. 

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

4. Εξασφαλίστε απομάκρυνση των υδάτων από την θέση εγκατάστασης της ράμπας.  

5. 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.  

6. Η ράμπα πρέπει να επιθεωρείται και να συντηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, σύμφωνα 

με το παρόν εγχειρίδιο και πρακτικές ασφαλούς λειτουργίας. 

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

οδηγίες του κατασκευαστή. 

8. Μην τοποθετείται φορτία μεγαλύτερα των επιτρεπόμενων. 

9. Μην αφαιρείται το ταμπελάκι στο οποίο αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος.  

10. Βεβαιωθείτε ότι το κτίριο διαθέτει τριφασικό ρεύμα. 

11. Ελέγξτε τους σωλήνες παροχής λαδιού για τυχόν διαρροή, πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία.  

12. Ενημερώστε το προσωπικό που εργάζεται πλησίον της ράμπας για την ασφαλή απόσταση που 

πρέπει να διατηρεί, κατά την λειτουργία της διάταξης.  

13. Απαγορεύεται κάθε είδους ηλεκτροσυγκόλληση ή επέμβαση πάνω στην ψαλιδωτή ράμπα αλλά 

και στα βοηθητικά της μέρη.  

14. Για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας και πληροφορία επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. 
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15. Τροποποιήσεις η μεταβολές πρέπει να γίνονται ΜΟΝΟ με συμμόρφωση στις εφαρμοστέες 

διατάξεις που ορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 1570.  

16. Σε περίπτωση αλλαγής κάποιου στοιχείου της διάταξης, θα πρέπει να προβλεφθεί το 

ανταλλακτικό να είναι το ίδιο ασφαλές και ανθεκτικό με το αρχικό.   

17. Πριν την λειτουργία της ψαλιδωτής ράμπας 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  

 

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 και συνεχή λειτουργία του.  

 

Τα υλικά που πλαισιώνουν την ψαλιδωτή ράμπα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία πιστοποίησης. 
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 Για την αποφυγή τραυματισμού, διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την 
λειτουργία ή συντήρηση της ράμπας 

  

 

 

 Μην στέκεστε, κάθεστε η κινήστε στο δάπεδο της ράμπας

 

 

 

 Μην εργάζεστε κάτω από την ράμπα, εάν δεν είναι μηχανικά 

ασφαλισμένη

 

 

 

 Σταθείτε σε απόσταση ασφαλείας, όταν η ράμπα λειτουργεί 

Κόλλιας Βιομηχανικά Ρολά 

 

Σελίδα    10/19 

 E 551-01, Ver 2
nd

, 22-03-12                  

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

ΤΘ : 91 

60100, Κατερίνη 

ΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  

 

 

Για την αποφυγή τραυματισμού, διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την 
λειτουργία ή συντήρηση της ράμπας  

Μην στέκεστε, κάθεστε η κινήστε στο δάπεδο της ράμπας

 

Μην εργάζεστε κάτω από την ράμπα, εάν δεν είναι μηχανικά 

ασφαλισμένη 

 

 

Σταθείτε σε απόσταση ασφαλείας, όταν η ράμπα λειτουργεί 
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Για την αποφυγή τραυματισμού, διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την 

 

Μην στέκεστε, κάθεστε η κινήστε στο δάπεδο της ράμπας 

 

Μην εργάζεστε κάτω από την ράμπα, εάν δεν είναι μηχανικά 

 

Σταθείτε σε απόσταση ασφαλείας, όταν η ράμπα λειτουργεί  
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ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ    

 

Για την μεταφορά της ψαλιδωτής ράμπας συνολικού βάρους 1150 kg, χρησιμοποιούνται ιμάντες οι 

οποίοι προσδένονται σε ειδικά διαμορφωμένα στοιχεία του δαπέδου, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.  

 

Εικόνα 1 

 

Απαγορεύεται η μεταφορά και η ανύψωση της ράμπας από το δάπεδο, διότι ελλοχεύει κίνδυνος 

ατυχήματος, λόγω ανατροπής αυτού (εικόνα 2).   
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ΤΤΟΟΠΠΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗ  

 

Σημείωση : Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι αυτή δεν 

υπόκεινται σε νομοθεσίες ή κανονισμούς και ότι δεν απαιτείται άδεια ή επιθεώρηση από τους τοπικούς 

φορείς.   

 

Πριν την τοποθέτηση της ράμπας βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο έδρασης της ράμπας είναι λείο και 

επίπεδο, ενώ παράλληλα έχει προβλεφθεί η ύπαρξη υποδομής που θα εξασφαλίσει την απομάκρυνση 

λιμναζόντων υδάτων (εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3 

 

Για την αγκύρωση της κατασκευής στο δάπεδο χρησιμοποιείστε στριφώνια, αφού πρώτα έχετε διανοίξει 

οπές με τρυπάνι (εικόνα 4). 

 

 

Εικόνα 4 



Κόλλιας Βιομηχανικά Ρολά 

 

 
 

ΨΨΑΑΛΛΙΙΔΔΩΩΤΤΗΗ  ΡΡΑΑΜΜΠΠΑΑ  
 

    
 

 

 

Κόλλιας ΕΠΕ Σελίδα    13/19 

 E 551-01, Ver 2
nd

, 22-03-12                   
 

Διεύθυνση : 

3
ο
 χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης 

Κατερίνη 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

ΤΘ : 91 

60100, Κατερίνη 

Tηλ: +30 23510 36036 

Φαξ: +30 23510 45630 

Web: www.kollias-doors.gr 

 

ΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΕΕΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  

 

Τροφοδοτούμε το κινητήρα της υδραυλικής αντλίας με τριφασικό ρεύμα και πιέζουμε το κομβίο 

ανόδου, ελέγχοντας έτσι εάν η συνδεσμολογία είναι σωστή.  

Επειδή η κατασκευή είναι εφοδιασμένη με επιτηρητή ασυμμετρίας και διαδοχής των φάσεων, σε 

περίπτωση που η συνδεσμολογία είναι λανθασμένη η ράμπα δεν θα ανυψωθεί. Τότε αντιστρέφουμε τις 

φάσεις και επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο. 

     

 

Εικόνα 5 

 

 

Ανυψώνουμε το δάπεδο της ράμπας έως την θέση όπου καταστεί δυνατό να κατεβάσουμε της ράβδους 

συγκράτησης, ασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ράμπα μηχανικά (εικόνα 5). Στην συνέχεια 

περιστρέφουμε τον κοχλία του στοιχείου έδρασης (εικόνα 6) έως ότου η δισκοειδής βάση έρθει στο 

κατάλληλο ύψος. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας κατεβάζουμε την ράμπα και ελέγχουμε 
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ώστε η υψομετρική διαφορά μεταξύ του δαπέδου του κτιρίου και του δαπέδου της ράμπας να μην είναι 

μικρότερη από 60cm. Τέλος, αλφαδιάζουμε το δάπεδο της ράμπας κάνοντας διορθωτικές ρυθμίσεις 

στους κοχλίες και ασφαλίζουμε το στοιχείο έδρασης σφίγγοντας το πάνω παξιμάδι.   

 

 

Εικόνα 6 
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ΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΩΩ  ΤΤΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  

 

Η ρύθμιση του άνω τερματικού της ψαλιδωτής ράμπας γίνεται κατά το στάδιο της κατασκευής του 

προϊόντος.  

 

                                                          Αύξηση Ύψους 

                                                                                                                                      Μείωση Ύψους       

 

 

 

                               

Εικόνα 7                                   

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε το δάπεδο να σταματάει σε θέση διαφορετική από την προρυθμισμένη, 

τότε πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα ρύθμιση του τερματικού (εικόνα 8).  

 

 

Εικόνα 8 

 

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να μετακινηθεί η κεφαλή του τερματικού προς τα μπροστά για να 

μειωθεί το ύψος ανύψωσης και αντίθετα προς τα πίσω για να αυξηθεί εικόνα 7.  
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ΤΤΟΟΠΠΟΟΘΘΕΕ

 

Τοποθετούμε το υδραυλικό συγκρότημα 

διαμορφωμένου φρεατίου, είτε στο επίπεδο του εδάφους, φροντίζοντας και στις δύο περιπτώσεις να 

μην έρχεται σε επαφή με το νερό της βροχής. 

Προκειμένου να μην μετακινείται 

χρησιμοποιούμε στριφώνια και το σταθεροποιούμε στο δάπεδο. 

 

 

Τέλος, τοποθετούμε το χειριστήριο ελέγχου κίνησης σε θέση όπου ο χειριστής έχει πλήρη οπτικό έλεγχο 

της διάταξης, ενώ παράλληλα φροντίζουμε ώστε να προστατεύεται από την βροχή και από τυχόν 

χτυπήματα.   

Για την απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα στο υδραυλ

διαδοχικές ανυψώσεις της ράμπας. 

Κόλλιας Βιομηχανικά Ρολά 
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Τοποθετούμε το υδραυλικό συγκρότημα (εικόνα 9) σε θέση πλησίον της ράμπας, είτε εντός 

διαμορφωμένου φρεατίου, είτε στο επίπεδο του εδάφους, φροντίζοντας και στις δύο περιπτώσεις να 

μην έρχεται σε επαφή με το νερό της βροχής.  

Προκειμένου να μην μετακινείται το υδραυλικό συγκρότημα κατά την διάρκεια λει

χρησιμοποιούμε στριφώνια και το σταθεροποιούμε στο δάπεδο.  

Εικόνα 9 

Τέλος, τοποθετούμε το χειριστήριο ελέγχου κίνησης σε θέση όπου ο χειριστής έχει πλήρη οπτικό έλεγχο 

της διάταξης, ενώ παράλληλα φροντίζουμε ώστε να προστατεύεται από την βροχή και από τυχόν 

Για την απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα στο υδραυλικό σύστημα, πραγμα

ς της ράμπας.  
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ΣΣ  

σε θέση πλησίον της ράμπας, είτε εντός 

διαμορφωμένου φρεατίου, είτε στο επίπεδο του εδάφους, φροντίζοντας και στις δύο περιπτώσεις να 

κατά την διάρκεια λειτουργίας του, 

 

Τέλος, τοποθετούμε το χειριστήριο ελέγχου κίνησης σε θέση όπου ο χειριστής έχει πλήρη οπτικό έλεγχο 

της διάταξης, ενώ παράλληλα φροντίζουμε ώστε να προστατεύεται από την βροχή και από τυχόν 

ικό σύστημα, πραγματοποιούμε 2-3 
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ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  

 

Η ορθή συντήρηση της ψαλιδωτής ράμπας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άρτια λειτουργία 

της. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση του προϊόντος η ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε προτείνει : 

 

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης πρέπει να τηρηθούν κάποιοι βασικοί κανόνες ασφαλείας : 

1. Απομακρύνουμε το επιβαλλόμενο φορτίο  

2. Δεν μπαίνουμε κάτω από την ράμπα εάν αυτή πρώτα δεν είναι μηχανικά ασφαλισμένη 

3. Διακόπτουμε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην διάταξη 

4. Βεβαιωνόμαστε ότι το υδραυλικό σύστημα δεν βρίσκεται υπό πίεση 

 

Οι εργασίες συντήρησης που πρέπει να πραγματοποιηθούν διαχωρίζονται σε εβδομαδιαίες, μηνιαίες 

και ετήσιες και είναι : 

 

Εβδομαδιαία : 

 

• Οπτικός έλεγχος για τυχόν διαρροή στους συνδέσμους των υδραυλικών σωλήνων και στις 

τσιμούχες των μπουκαλών. 

• Απομάκρυνση σκληρών αντικειμένων (πέτρες, γρέζια κ.α.) από τις τροχιές κύλισης των τροχιών 

του δαπέδου της ράμπας. 

• Έλεγχος ασφαλειών στους πείρους  

 

Μηνιαία :  

 

• Έλεγχος της στάθμης λαδιού  

• Έλεγχος για φθορές επί των υδραυλικών σωλήνων 
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• Γρασάρισμα στα σημεία των αρθρώσεων τα οποία επισημαίνονται στην παρακάτω εικόνα 

 

 

 

• Έλεγχος για τυχόν τριγμούς οι ασυνήθιστους θορύβους κατά την κίνηση της διάταξης 

• Μακροσκοπικός έλεγχος της γενικότερης κατάστασης (συγκολλήσεις, λαμαρίνα, κατάσταση 

οδηγού, βίδες κλπ)  

• Έλεγχος όλων των διατάξεων ασφαλείας (άνω τερματικό, Βαλβίδα αντεπιστροφής, ράβδοι 

συγκράτησης κ.α.) 

• Έλεγχος φθοράς των καλωδίων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας  

 

Ετήσια : 

 

• Έλεγχος του λαδιού για τυχόν μεταβολή της σύστασης του  
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ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  

 

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για περίοδο δώδεκα  (12) μηνών από την ημερομηνία αγοράς-εγκατάστασης 

της ψαλιδωτής ράμπας και καλύπτει μόνον ελαττώματα του υλικού ή της κατασκευής τα οποία 

εμφανίζονται κατά την διάρκεια της περιόδου εγγυήσεως και δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή 

αντικανονική συντήρηση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθή και κατάλληλη χρήση  της 

ψαλιδωτής ράμπας με το σωστό εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης, σε περιπτώσεις χρήσης μηχανοκίνητου 

εξοπλισμού ουδεμία ευθύνη αναγνωρίζεται. 

Σε εκπλήρωση της υποχρεώσεως της που απορρέει από την παρούσα εγγύηση, η «ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε.» έχει 

το εκλεκτικό δικαίωμα είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει την ψαλιδωτή ράμπα, χωρίς καμία 

επιβάρυνση του πελάτη. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ράμπες που έχουν χρησιμοποιηθεί 

αντικανονικά ή έχουν υποστεί βλάβη από ατύχημα ή έχουν εγκατασταθεί αντικανονικά ή έχουν 

επισκευασθεί, μετατραπεί ή τροποποιηθεί κατά παράβαση της παρούσας τεχνικής περιγραφής. Στις 

περιπτώσεις αυτές όλα τα έξοδα επισκευής-αντικατάστασης, βαρύνουν τον πελάτη. 

Η κατά τους όρους της παρούσας εγγύησης, αντικατάσταση της ψαλιδωτής ράμπας, συνεπιφέρει 

ανανέωση της περιόδου εγγύησης. Ελαττωματικές ράμπες που αντικαθίστανται παραμένουν στην 

κυριότητα της «ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε.», ενώ σε περίπτωση επισκευής της ψαλιδωτής ράμπας, η εγγύηση 

εξακολουθεί να ισχύει για το χρονικό διάστημα, που απομένει μέχρι να συμπληρωθούν οι δώδεκα (12) 

μήνες από την ημερομηνία αγοράς της ράμπας. Εκτός των όσων ρητά αναφέρονται στην παρούσα 

εγγύηση, η «ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε.» ουδεμία άλλη υπέχει ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι στον Πελάτη. Η 

«ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε.» δεν ευθύνεται για τις τυχόν παρεπόμενες έμμεσες ή αποθετικές ζημιές του Πελάτη 

ούτε για το τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα που απορρέει ως συνεπεία λανθασμένης χρήσης της 

ψαλιδωτής ράμπας, μη σύμφωνης με τις οδηγίες χρήσης. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ                                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 




