
0 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 
www.kolliasdoors.com 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ - HDLΤ 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ  
  

 

 

ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΠΕ Σελίδα 2/7 

 D.Z. – Ver.2
nd

 – 17/05/18  
 

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.kolliasdoors.com 

 

 Οι Υδραυλικές Ράμπες με Τηλεσκοπικά Εκτεινόμενο Χείλος, αποτελούν μια από τις καλύτερες 

και ασφαλέστερες λύσεις, για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, κυρίως με χρήση περονοφόρου, 

όταν η ευκολία χειρισμού και η στιβαρή κατασκευή είναι το ζητούμενο. 

 Η φιλοσοφία της κατασκευής βασίζεται στην δημιουργία ενός ισχυρού και άκαμπτου πλαισίου, 

μέσω του οποίου επιτυγχάνεται ασφαλής μετακίνηση των εμπορευμάτων σε σταθμούς 

φορτοεκφόρτωσης, αποθήκες κ.τ.λ. Την διάταξη συνθέτουν δύο αρμονικά συνεργαζόμενα τμήματα, εκ 

των οποίων το ένα (κατάστρωμα) εδράζεται με άρθρωση επί του μεταλλότυπου ή της εξωτερικής 

μεταλλικής εξέδρας, ενώ το δεύτερο (χείλος) κινείται παράλληλα με την επιφάνεια του καταστρώματος 

και εσωτερικά της υποδομής υποστήριξης και ενίσχυσης αυτού. Τα τμήματα που συνθέτουν την 

υδραυλική ράμπα, παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

No Περιγραφή 

1 Διάταξη καταστρώματος 

2 Διάταξη χείλους 

3 Υδραυλικό έμβολο μετακίνησης χείλους 

4 Στοιχείο συγκράτησης υδραυλικού συγκροτήματος και άρθρωσης εμβόλου ανύψωσης ράμπας 

5 Υδραυλικό έμβολο ανύψωσης ράμπας 

6 Υδραυλικό συγκρότημα (ηλεκτροκινητήρας, υδραυλική αντλία, διανομέας, δοχείο λαδιού) 

7 Πείρος άρθρωσης της ράμπας με τον μεταλλότυπο 

8 Πλευρικό προστατευτικό στοιχείο 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 Η υδραυλική ράμπα φορτοεκφόρτωσης σχεδιάζεται, μελετάται και κατασκευάζεται σύμφωνα με 

όσα ορίζει το πρότυπο ΕΝ1398 : 2009. Για την κατασκευή των κύριων δομικών της στοιχείων, καθώς και 

των δευτερευόντων στοιχείων που την συνοδεύουν, χρησιμοποιείται χάλυβας S235JR (EN 10025). 

 Το δάπεδό του καταστρώματος κατασκευάζεται από αντιολισθητική λαμαρίνα (τύπου 

"κριθαράκι") πάχους 6mm/7.5mm. Η υποστήριξη και ενίσχυση του δαπέδου γίνεται από δεκαέξι (16) 

διαμήκεις δοκούς διατομής Z πάχους 3mm, κατά τα 2/3 του μήκους του. Το υπόλοιπο 1/3 του μήκους 

του δαπέδου, που δεν καλύπτεται από δοκούς διατομής Z, ενισχύεται με έλασμα πάχους 12mm, ίδιου 

πλάτους με το δάπεδο. Οι δοκοί μεταξύ τους είναι τοποθετημένοι σε τέτοια απόσταση, ώστε να 

αποφευχθούν παραμορφώσεις κατά την διέλευση των περονοφόρων οχημάτων.  

 Κάτωθεν του δαπέδου και κάθετα στις δοκούς διατομής Ζ, τοποθετείται ειδικά διαμορφωμένη 

δοκός, παραγόμενη από έλασμα πάχους 6mm, η οποία συνδέει τις δοκούς μεταξύ τους (Εικόνα 1), 

συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της αντοχής, της ακαμψία και της στιβαρότητας του πλαισίου 

του καταστρώματος. 

 

Εικόνα 1 

 Το τηλεσκοπικό χείλος κατασκευάζεται κατ' αντιστοιχία με το κατάστρωμα από αντιολισθητική 

λαμαρίνα (τύπου κριθαράκι) πάχους 12mm. Κάτωθεν του ελάσματος συγκολλούνται κοιλοδοκοί 

ορθογωνικής διατομής 100x40x4mm, οι οποίοι εξυπηρετούν την έκταση και την ταυτόχρονη στήριξη του. 
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Στο εμπρόσθιο τμήμα του πραγματοποιείται διαμόρφωση εξομάλυνσης της υψομετρικής διαφοράς, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ομαλή διέλευση των οχημάτων, χωρίς κρούσεις. 

 Η κίνηση του χείλους επιτυγχάνεται με κύλιση επί τροχών διαμέτρου 40mm, παραγόμενων από 

αυτολίπαντο πλαστικό (Ertalon PA06). Αντίστοιχα, με την ίδια διάμετρο και το ίδιο υλικό, παράγονται και 

οι τέσσερις εμπρόσθιοι και τέσσερις οπίσθιοι τροχοί εξασφάλισης ευθύγραμμης κίνησης του 

τηλεσκοπικού τμήματος. Οι τέσσερις εμπρόσθιοι τροχοί προσαρμόζονται στο σώμα της ράμπας (Εικόνα 

1), ενώ οι τέσσερις οπίσθιοι στο πίσω μέρος των κοιλοδοκών του τηλεσκοπικού χείλους. 

 Τέλος, για την προστασία από διάβρωση εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια της ράμπας αστάρι 

ειδικού τύπου, το οποίο επικαλύπτεται σε δεύτερη φάση από βαφή πολυεστερικής βάσης, πάχους έως 

160μm.  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 Η κίνηση ανόδου του καταστρώματος, επιτυγχάνεται με εφαρμογή υδραυλικής πίεσης, σε διάταξη 

εμβόλου μονής ενέργεια (Εικόνα 2).  Αντίθετα με την ανοδική κίνηση, η καθοδική πραγματοποιείται με 

άσκηση της δύναμης του ιδίου βάρους της κατασκευής και την ελεύθερη ροή λαδιού, μέσω ειδικής 

βαλβίδας ελέγχου. Σε αντίθεση με την διάταξη του εμβόλου κίνησης του καταστρώματος, το 

τηλεσκοπικό χείλος κινείται υποβοηθούμενο από υδραυλικό εμβόλου διπλής ενέργειας, προκειμένου να 

πραγματοποιήσει τόσο την έκταση, όσο και την επιστροφή του (Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 2 
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Εικόνα 3 

 

 Η υδραυλική μονάδα η οποία τροφοδοτεί τα υδραυλικά έμβολα, αποτελείται από τριφασικό 

κινητήρα με ισχύ 1,1KW ο οποίος περιστρέφει γραναζωτή αντλία λαδιού (gear bump) υψηλής πίεσης 

έως 160bar. Η αντλία προσαρμόζεται στον υδραυλικό διανομέα ο οποίος παράγεται από αλουμίνιο και 

φέρει ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χειρισμού και βαλβίδες ελέγχου ροής. Το κύκλωμα αντλεί μέσω 

φίλτρου, υδραυλικό λάδι από ενσωματωμένο δοχείο λαδιού χωρητικότητας 5 λίτρων. Η διάταξη της 

υδραυλικής μονάδας στηρίζεται σε ειδικά διαμορφωμένο στέλεχος (Εικόνα 2), κάτω από το δάπεδο του 

καταστρώματος και βρίσκεται σε σημείο που εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 Η λειτουργία της τηλεσκοπικής ράμπας πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού πίνακα (IP54) που 

διαθέτει προγραμματιζόμενο μικροεπεξεργαστή και ενσωματωμένο ψηφιακό επιτηρητή διαδοχής 

φάσεων, που μπορεί να ανιχνεύει τις μεταβολές στο δίκτυο τροφοδοσίας. Διαθέτει τρία κομβία ελέγχου 

και ένα διακόπτη εκτάκτου ανάγκης (emergency stop) με κλειδί. Η λειτουργία του κάθε κομβίου 

αναπαριστάται γραφικά στον πίνακα και κάθε ένα από αυτά έχει τις παρακάτω ενδείξεις (Εικόνα 4) : 

 S1 : επιτρέπει την άνοδο και κάθοδο της ράμπας, ενώ χρησιμοποιείται και για την οδήγησή της 

στην θέση ηρεμίας. 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ  
  

 

 

ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΠΕ Σελίδα 6/7 

 D.Z. – Ver.2
nd

 – 17/05/18  
 

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.kolliasdoors.com 

 

 S2 : επιτρέπει την έκταση του τηλεσκοπικού χείλους ανάλογα με τις απαιτήσεις μας 

 S3 : χρησιμοποιείται για την επιστροφή του τηλεσκοπικού χείλους στην αρχική του θέση 

 

Εικόνα 4 

 

 Η διάταξη λειτουργεί μόνο με  παρατεταμένη πίεση του κομβίου, από τον υπεύθυνο χειριστή 

(dead man mode), ενώ ο διακόπτης με το κλειδί επιτρέπει μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό να έχει 

πρόσβαση στην ράμπα. Επάνω στον πίνακα υπάρχει μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες τύπου led οι 

οποίες αναπαριστούν την κατάσταση λειτουργίας την ράμπας. (Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

αναφέρονται στο εγχειρίδιο του πίνακα FHTM-1). Ο πίνακας τροφοδοτείται από τριφασικό ρεύμα 400V 

AC, συχνότητας 50Hz. 
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ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

 

Τύπος ράμπας Διαστάσεις ράμπας (mm) Μήκος χείλους 500 (LL) (mm)

HDL T - CW CL CH A B

1520 1515 2500 600 380 310

1820 1815 2500 600 380 310

2020 2015 2500 600 380 310

1725 1750 3000 600 350 260

1825 1815 3000 600 350 260

2025 2015 3000 600 350 260

2225 2215 3000 600 350 260

1730 1750 3500 600 320 280

1830 1815 3500 600 320 280

2030 2015 3500 600 320 280

2230 2215 3500 600 320 280

2035 2015 4000 600 450 260

2235 2215 4000 600 450 260

 

Μοντέλο καθορισμού κύριων διαστάσεων  

 


