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Vyrovnávací můstky
Charakteristika

Technické údaje

Vyrovnávací můstek je zařízení, které slouží k vyrovnání výškových rozdílů ložné plochy nákladního
automobilu a překládací rampy, podlahy skladu
nebo výrobní haly. Vyrovnávací můstek se osazuje
na vnější okraj nakládací rampy, případně vratového otvoru. Při příjezdu automobilu se napřed
zvedne můstek do nejvyšší polohy a vyjede nebo
se vyklopí jeho čelo. Po zacouvání do nakládacího
místa se můstek spustí a dosedne na ložnou plochu auta. Tím se zajistí plynulé propojení objektu s
nakládanou ložnou plochou, což umožní rychlou
a bezpečnou manipulaci se zbožím.
Použití:
Nejčastější použití je v průmyslových objektech – výrobní haly, sklady, logistická centra.

Barva: modrá nebo černá
Nosnost: 6000 kg
Stavební výška: 600 mm
Šířka: 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm
Délka: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500
mm, 4000 mm
Provozní napětí: 400 V/50 Hz/10 A

Stavební připravenost – můstek
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Dodavatelské

a obchodní údaje
Záruční doba: 24 měsíců
Dodací lhůta: 4–6 týdnů
Montáž: zajišťuje dodavatel a smluvní montážní firmy
Stavební připravenost: podle dokumentace
a specifikace dodavatele
Servis: záruční i pozáruční servis zajišťuje
dodavatel

Typy:
 mechanický vyrovnávací můstek – pružinový
(instaluje se na vnější hranu rampy)
 hydraulický vyrovnávací můstek se sklopným čelem
 hydraulický vyrovnávací můstek s výsuvným čelem

Technický popis
 ocelový základový rám
 pracovní plocha s protiskluzovým povrchem
 výklopní nebo výsuvné čelo
 hydraulický pohon
 pár gumových nárazníků

Těsnící límce
Charakteristika
Je instalován na vnější obvodový plášť kolem
vratového otvoru. Utěsňuje prostor kolem bočnic a stropu nákladního prostoru zacouvaného kamiónu při vykládce a nakládce zboží.
Tím zajišťuje ochranu před povětrnostními

vlivy nejen pro manipulované zboží, ale i pro
obsluhu.

Technické údaje
Barva: černá nebo modrá
Rozměr: 3400 × 3400 mm
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Technický popis
 ocelový trojstranný přední a zadní rám
 pryžový pás vyztužený dvouvrstvou nosnou
tkaninou z polyesterových vláken tl. 4 mm
 nůžková konstrukce
 na přání: vyztužení plachet ocelovými páskami tl. 1 mm

Dodavatelské

a obchodní údaje
Záruční doba: 24 měsíců
Dodací lhůta: 3–4 týdny
Montáž: zajišťuje dodavatel a smluvní montážní firmy
Stavební připravenost: podle dokumentace
a specifikace dodavatele
Servis: záruční i pozáruční servis zajišťuje dodavatel
Dodavatel:
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