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Stertil Dock Products siūlo kokybiškus, pritaikytus 

vartotojui ir technologiškai pažangius pakrovimo rampų 

sprendimus visame pasaulyje. Kvalifikuoti vietiniai 

mūsų partneriai taip pat jums suteiks geriausią galimą 

aptarnavimą. Šie pažangūs sprendimai yra sukurti, išvystyti 

ir įdiegti mūsų profesionalų komandos su unikalia patirtimi. 

Dėka šių kvalifikuotų žmonių, vidaus gamybos proceso ir 

tarptautinės organizacijos, Stertil Dock Products yra vienas 

iš pagrindinių rampų įrangos tiekėjas, atitinkantis visus 

tarptautinės kokybės reikalavimus.

Pažangūs 
Sprendimai



Stertil
Rampos

Aukščiausias ergonomikos ir efektyvumo 
lygis

Stertil gali suteikti visapusiškas žinias apie įvairių pak-

rovimo/iškrovimo procesų pritaikymą skirtingose 

pramonės šakose. Šios žinios taikomos naujausių 

technologijų ir pačios kompanijos įdiegiamų naujovių 

pagalba. Dauguma šios srities patentų yra Stertil R&D 

tobulėjimo rezultatas. Šiuo metu Stertil siūlo produktus, 

kuriems nėra lygių, yra ergonomiškiausi ir efektyviausi, 

palengvina pakrovimo ir iškrovimo procesus. Tiek nau-

jos statybos, tiek naudotos įrangos keitimo atveju Stertil 

gali pasiūlyti vartotojui pritaikytus sprendimus. Stertil 

rampos yra sukurtos ir pagamintos pagal Europinį 

standartą EN 1398.

Stertil rampos sumažina kaštus, proceso 
laiką ir riziką

Stertil rampos veikia kaip vientisas ir saugus jungiama-

sis įtaisas tarp transporto grindų ir pakrovimo pakylos, 

leidžiantis krautuvo šakėms ar kitiems krovinį laikan-

tiems įrengimams įvažiuoti/išvažiuoti į/iš sunkvežimį (-io) 

neužlaikant jo. Tai sutrumpina pakrovimo/iškrovimo laiką 

iki minimalaus ir gerokai taupo išlaidas. Tinkamas 

rampų naudojimas taip pat gerokai sumažina 

nelaimingų įvykių tikimybę bei šansus išmesti krovinį. 

Yra valdymo blokų, kurie turi daug funkcijų, tokių kaip 

šviesoforo, rampos, vartų bei kitų įrenginių valdymą.

Patarimai planuojant rampas

Jau pradinėje statybų stadijoje Stertil gali jums padėti. 

Efektyviausiai parenkamos rampos pastatų projektavi-

mo stadijoje, kuomet Stertil gali suteikti profesionalių 

patarimų rampų įrengimui.

Profesionalių paslaugų užtikrinimas

Pasaulinis partnerių tinklas garantuoja optimalias 

paslaugas. Dėka pastoviai vykdomų Stertil mokymų, 

jos tarptautiniai partneriai pastoviai tobulina savo žinias 

ir išlieka profesionalais spręsdami iškilusias problemas.



Horizontalus 
sujungimas 
be smūgių ir 
vibracijos

Visos standartinės Stertil
rampos yra su karšto
cinkavimo rėmais



Kintamas lūpos ilgis ir automatinė prisijun-
gimo funkcija tiekiama kaip standartas

Stertil X-Serijos rampa su kintama teleskopine lūpa 

labai tiksliai atsigula ant transporto priemonės grindų. 

Dėl to ji idealiai tinka krovinių pakrovimui/iškrovimui iš 

galo. Krovinio transportavimas nuo sandėlio grindų į 

sunkvežimį visada vyksta sklandžiai dėl uždaro tipo 

galinio vyrio ir ilgo lūpos uždėjimo ant transporto 

priemonės. Žemo garso operacijas užtikrina nailoniniai 

guoliai ir amortizatoriai saugos atramose.

Kaip standartas Stertil X-Serija tiekiama su automatine 

prisijungimo funkcija. Vieno mygtuko paspaudimas 

valdymo bloke sugrąžina lūpą į nedarbinę pradinę 

poziciją. X-Serijos rampa atitinka visus Europinės 

Direktyvos EN 1398 saugos reikalavimus. Dinaminė 

apkrova – 6 tonos (arba 8 tonos XPH ir XFH versijose).

Visuomet horizontali lūpa

P-Serijos ergonomiška rampa yra pažangiausia  

prieinama rampa. Aukščiausio lygio ergonomika! Lūpos 

pagalba sujungimas tarp sandėlio ir sunkvežimio grindų 

vyksta be smūgių ir vibracijos. Pakrovimas ir iškrovimas 

dar niekada nevyko taip sklandžiai, su minimaliu fiziniu 

poveikiu žmonėms ir mažesniais krovinio ar jį laikančių 

įrengimų pažeidimais. Naujoviškas lūpos mechanizmas 

su lygiagrečių vyrių konstrukcija padeda išlaikyti lūpą 

horizontalioje padėtyje judinant platformą. Galinis 

P-Serijos ergonomiškos rampos vyris yra tampriai pri-

tvirtintas prie rėmo, taip sumažinant vyrio atidarymą iki 

minimalaus galimo atstumo. 

P-Serijos ergonomiška rampa atitinka visus Europinės 

Direktyvos EN 1398 saugos reikalavimus. Jos dinaminė 

apkrova – 6 tonos.

Ergonomiška 
Rampa su 
pakeliama lūpa

Rampa su 
teleskopine lūpa

P-Serija

X-Serija



Aukščiausias
ergonomikos
ir efektyvumo 
lygis



Mini rampos

Rampa su
pakeliama lūpa

EDGEDOCK ir LA/HA Serijos

S-Serija

Atviras lūpos vyris su garantija visam 
gyvenimui

Lengvas valdymas – vieno mygtuko paspaudimu 

valdymo bloke – ir platus S-Serijos rampų pasirinkimas 

suteikia galimybę pritaikyti rampą beveik visoms 

pakrovimo vietoms. Visi matmenys yra galimi tiek 

pakabinamiems modeliams atviroms duobėms, tiek 

stacionariems modeliams uždaroms duobėms. Dėl 

patikimos Stertil atvirų lūpos vyrių konstrukcijos 

kokybės garantija suteikiama visam gyvenimui. Dėl 

didesnio saugumo nedarbinėje padėtyje visos S-Serijos 

rampos tiekiamos standartinėje komplektacijoje su 

uždaro tipo galiniu vyriu ir saugos atramomis po 

apačia. Yra galimybė pasirinkti daug funkcijų, tokių 

kaip automatinio prisijungimo funkcija. S-Serijos 

rampos atitinka visus saugos reikalavimus pagal 

Europos Direktyvą EN 1398. Dinaminė apkrova -nuo 

6 iki net 12 tonų.

Pasirinktinai SPL versija: Renovacijoms rekomenduoja-

me mūsų ypatingą SPL rampą.

Lankstūs sprendimai mažiems aukščio 
skirtumams ir egzistuojančioms pakrovimo 
platformoms

EDGEDOCK ir LA/HA Serijos mini rampos užtikrina 

saugų, operatyvų, efektyvų ir lengvą montavimą. Mini 

rampos – tai idealus sprendimas situacijoms, kur yra 

minimalus aukščio skirtumas tarp sandėlio grindų ir 

transporto priemonės, ar kai reikia pakeisti rampą 

nauja jau egzistuojančioje pakrovimo platformoje.

EDGEDOCK turi patentuotą dizainą, suteikiantį 

maksimalią apsaugą 500 mm saugiu atstumu tarp 

pakrovimo platformos ir transporto bei platformos 

užrakinimą tinkamoje padėtyje. EDGEDOCK ir LA/HA 

gali būti paprastai montuojamos pastato priekyje; taip 

pat LA/HA, jei reikalinga, gali būti montuojama 

duobėje. LA/HA turi atvirų vyrių lūpos konstrukciją, 

kuriai suteikiama garantija visam gyvenimui.

EDGEDOCK ir LA/HA Serijų dinaminė apkrova - 6 

tonos; jos atitinka saugos reikalavimus pagal Europos 

Direktyvą EN 1398.

LA Serija: rankinio 

valdymo reikalavimai

EDGEDOCK/HA Serija:

valdoma elektra-hidraulika

SPL versija



a member of the Stertil Group

Stertil B.V.
P.O.Box 23

9288 ZG  Kootstertille
The Netherlands

Tel. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com

dp@stertil.nl
 Stertil Dock Products  
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UAB „Morita“ – įgaliotas Stertil atstovas
 

Žalgirio g. 106, LT-09300 Vilnius
Mob. tel. +370-611-50030

 
Gedimino g. 96, LT-68118 Marijampolė

Tel. +370-343-97516; mob. tel. +370-611-50030
 

El. paštas: stertil@morita.lt
www.logistikosiranga.lt


