
Stacjonarna rampa przeładunkowa z wiatą ochronną. 
 

1. Wprowadzenie 
 
Konstrukcja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie firm logistycznych i spedycyjnych. 
Na rynku istnieją podobne konstrukcje firm takich jak ELKO, Promag czy Hormann. Rampa 
przyspiesza i ułatwia załadunek z wykorzystaniem wózka widłowego, a współpracująca wiata 
ochronna umożliwia pracę w każdych warunkach atmosferycznych.  
 

2. Przykładowe rampy przeładunkowe: 
 

 
Rampa przeładunkowa ELKO  
(http://rampyprzeladunkowe.pl/) 
 
 

 
Rampa przeładunkowa mobilna Gerton  
(https://www.logismarket.pl/gerton/rampa-przeladunkowa/5565462958-736384386-p.html) 
 
 

 
Rampy przeładunkowe DoorHan  
(https://doorhanpolska.pl/technika-przeladunku/25-technika-przeladunku/rampy-
wyrownawcze) 
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3. Zalety stosowania ramp przeładunkowych: 
 
- skrócenie czasu przeładunku 
- zmniejszenie nakładu pracy do 1 osoby 
- obniżenie kosztu przeładunku 
- zwiększenie bezpieczeństwa pracy 
- uniezależnienie od warunków pogodowych 
 
(http://www.altech.krakow.pl/oferta/przeladunek/rampy.html) 
(http://promag.pl/Rampy_przeladunkowe,9068.html) 
 

4. Dane projektowe: 
 
- wymiary robocze wózków widłowych 
- dopuszczalna masa całkowita wózka 
- maksymalne nachylenie powierzchni rampy 
- wymiary drzwi naczepy ciężarówki 
- szerokość osi naczepy 
- zakres odległości drzwi naczepy od podłoża 
- dostępne media 
- warunki pracy 
 

5. Wózki widłowe 
 

 
Standardowy wózek widłowy – budowa  
(https://www.spare.com.pl/szkolenie-wozki-widlowe-opis-wozkow-zasady-bhp-higiena-
pracy) 
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Oferty producentów wózków są zróżnicowane, nie występuje żaden standard, podobna 
konstrukcja jest wynikiem spełnienia tych samych potrzeb w najbardziej ekonomiczny i 
prosty sposób. Szerokość używanego wózka widłowego nie będzie większa od szerokości 
drzwi naczepy. Długość wózka widłowego nie jest czynnikiem decydującym, podobnie jak 
długość wideł czy też ich obciążalność. Widły należy unieść podczas najazdu na rampę. 
Maksymalny nacisk na oś lub koło wózka widłowego jest określony przez producenta 
naczepy. Przykładowy nacisk dopuszczalny podany przez producenta przyczep Fliegl wynosi 
5900kg/punkt przy zastosowaniu sklejki warstwowej o grubości 30mm jako materiału podłogi 
(http://www.trucks.com.pl/dzialy-czasopisma/fliegl-lekkie-i-uniwersalne/). 
 

 
Wózek widłowy Hyundai Folex 35D-7 o DMC 9400kg 
(http://www.zremb.com.pl/hyundai/folex35D-7_spec.html) 
 

 
Wózek widłowy Manitou MI70G o DMC 16600kg 
(https://www.manitou.com/pl/p/VQAgSigAACUA90jx#dt) 
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6. Naczepy transportowe 
 

 
Nośność podłogi naczepy Wielton 14400kg/wózek  
(http://www.wielton.pl) 
 
Nachylenie rampy zależy od stosowanego rodzaju ogumienia i powierzchni rampy i wynosi 
nie więcej niż 12,5% (Zgodnie z normą EN 1398) ( http://www.doortech.com.pl/products-
rampy_hydrauliczne). 
 
Zestawienie danych dla popularnych wózków widłowych i przyczep pozwala na określenie 
dopuszczalnego nacisku na oś na poziomie 10t. 

 
Przykładowe wymiary naczep w ofercie TransCargo 
(http://www.transcargo.dk/assets/images/brochurer/broch_trailer_PL.pdf) 
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Szerokość pojazdu nie może przekroczyć 2,5m dla pojazdu standardowego oraz 2,6m dla 
pojazdu typu furgon z zabudową chłodniczą. Wysokość pojazdu nie może przekroczyć 4,0m.  
(http://www.tirstop.pl/samochod-ciezarowy-wymiary-2/). Standardowa szerokość robocza 
ramp przeładunkowych wynosi 2m (http://rampyprzeladunkowe.pl/). 
 
Odległość powierzchni podłogi od podłoża wynosi około 1,2m. Należy założyć zakres ruchu 
naczepy wraz ze zmianą obciążenia. Korzystając z doświadczenia firm obecnych na rynku 
(http://rampyprzeladunkowe.pl/) można przyjąć zakres ruchu +-300mm. 
 
Konstrukcja rampy jest wzorowana na naczepie ciężarowej, ze względu na podobne 
obciążenia i wymiary. Rampa podparta jest w 6 punktach, z czego dwa są ruchome i stanowią 
punkt obrotu rampy najazdowej względem podłoża. Platforma rampy jest podnoszona za 
pomocą czterech siłowników hydraulicznych współpracujących z agregatem i automatyką 
sterującą. Siłowniki hydrauliczne są alternatywą dla napędów śrubowych i pneumatycznych. 
Są odporne na warunki pogodowe i bezpieczne w użyciu. W przypadku utraty ciśnienia nie 
występuje gwałtowne rozprężenie medium roboczego. Końcowa część rampy ma długość 5m 
na potrzeby współpracy z przyczepą załadowaną w pełni. Kompensowanie przechyłu naczepy 
odbywa się automatycznie przy użyciu siłowników hydraulicznych. Wbudowane ruchome 
mosty pozwolą dostosować się do szerokości drzwi przyczepy. Zastosowanie wiaty z wargą 
uszczelniającą pozwoli na pracę przy ciężkich warunkach atmosferycznych. Wiata 
wyposażona w wentylatory umożliwia pracę z wózkami na paliwa płynne. Oświetlenie 
ułatwia pracę w nocy. Dla bezpiecznego dokowania rampa posiada prowadnice ustalające dla 
kół naczepy oraz odboje ruchome.  
 

7. Podsumowanie danych projektowych 
 
Wysokość rampy: 1200mm +-300mm 
Szerokość robocza rampy: 2000mm 
Wysokość prześwitu wiaty: 4000mm 
Długość części poziomej: 5000mm 
 
Wyposażenie dodatkowe: odboje, prowadnice kół (rozstaw 2500mm), ruchome mosty 
Wyposażenie wiaty: oświetlenie, wentylatory, warga ochronna, fartuchowe ściany 
 
Napęd rampy: Hydraulika siłowa 
 

8. Konstrukcja prowadnic kół 
 
Opony ciężarowe mają średnicę zewnętrzną zbliżoną do 1050mm i średnicę wewnętrzną 
22,5”. Należy zadbać, żeby średnica rury prowadnicy była dopasowana do tych wymiarów. 
 

 
Katalog Pirelli – opony ciężarowe  
(http://oponyjan.pl/wp-content/uploads/2014/08/Katalog-opon-
Ci%C4%99%C5%BCarowych-Pirelli.pdf) 
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Prowadnice zostały skonstruowane przy użyciu giętej rury 139,7x8,0 i blachy 10mm. 
Zabetonowane szpilki współpracują z nakrętkami samokontrującymi w rozmiarze M20. 
 

      
 
Rzuty złożeń prowadnic z uproszczonymi osiami naczepy. Szerokość osi wynosi 2500mm. 
 

  

 
Szkic 3D, który posłużył do skonstuowania właściwej geometrii prowadnicy. 
 

9. Konstrukcja mechanizmu podnoszenia platformy 
 
Ruch w pionie  w zakresie 600mm (+-300mm) jest obarczony koniecznością zastosowania 
prowadnic lub kompensacji odsunięcia wraz z wysokością. Ze względu na dostosowanie 
wysokości platformy rampy do wysokości naczepy kompensacja odsunięcia w czasie pracy 
może być problemem. Zastosowanie mechanizmu nożycowego z jedną podporą pływającą 



jest wystarczające. Dołożenie drugiej pary siłowników pomoże zredukować naprężenia w 
końcowej części podestu. 
 

 
Rysunek podnośnika platformy. Kolorem niebieskim zaznaczono najniższe położenie, kolorem 
zielonym położenie najwyższe. Zakres ruchu podpory pływającej wynosi 132mm. Odległości 
punktów obrotu od naroży wynoszą 100mm w pionie i 200mm w poziomie. Wymiary 
siłownika powinny być zbliżone do 700mm długości w pozycji cofniętej i 1300mm w pozycji 
wysuniętej. 
 

10. Konstrukcja platformy 
 
Platforma jest oparta o dwa profile dwuteowe biegnące przez całą długość platformy i profile 
zamknięte o przekroju kwadratowym biegnące w poprzek platformy. Profile zamknięte 
stanowią podporę dla blachy o grubości 10mm, do której zamocowana jest blacha ryflowana. 

 
Wymiary dwuteowników HEA 
(http://www.dziegielewski.info/Tablice/html/tablicehea.htm) 

http://www.dziegielewski.info/Tablice/html/tablicehea.htm


 
Wymiary dwuteowników szerokostopowych HEB 
(http://www.dziegielewski.info/Tablice/html/tabliceheb.htm) 
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Wymiary dwuteowników IPN 
(http://www.dziegielewski.info/Tablice/html/tabliceipn.htm) 
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