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Charakterystyka
• idealna pomoc w przypadku cofania

ciê¿arówek
• pomaga ustawiæ siê samochodom zawsze

w optymalny sposób do stacji
prze³adunkowej

• niemal wyklucza siê uszkodzenia uszczel-
nienia czy budynku

• dziêki g³adkiej powierzchni prowadnic nie
uszkadza siê kó³ i felg samochodów

• mog¹ byæ wbudowane lub montowane na
posadzce

• ró¿ne typy i wymiary
• standardowo ocynkowane ogniowo

Prowadnice u³atwiaj¹ce wjazd
Pomoc przy prze³adunkach

wjazd

ko³a ciê¿arówki

prowadnica

Stacja prze³adunkowa

Prowadnica (ró¿ne wymiary)

Detal A
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Prowadnice stosuje siê, by uzyskaæ optymalne ustawienie
ciê¿arówek do prze³adunków oraz by zapobiec uszkodzeniom
uszczelnienia czy budynku.

Budowa
Prowadnice stanowi konstrukcja z rur montowanych na posadzce przed
otworem prze³adunkowym. Szerokoœæ netto miêdzy prowadnicami
wynosi 2600mm, co odpowiada najszerszej dopuszczalnej szerokoœci
ciê¿arówki.

Wykonanie
Wymiar rur i ich umieszczenie przed stacj¹ prze³adunkow¹ na
powierzchni pod³o¿a zosta³y tak wybrane, ¿e ko³a samochodu nie
dotykaj¹ prowadnic przy wje¿d¿aniu, co zapobiega ich ew. uszkodzeniu,
co stanowi du¿y kontrast do prowadzeñ z betonu itp.

Materia³y
• Rury stalowe o przekroju 160mm z ³ukami i elementami mocuj¹cymi.

Powierzchnie
• Prowadnice s¹ standardowo ocynkowane.

Przygotowanie budowlane
Z uwagi na to, ¿e nacisk na prowadnice mo¿e byæ bardzo du¿y, bardzo
wa¿na jest jakoœæ mocowañ.

Modele do zamontowania na posadzce mog¹ byæ tylko wtedy zas-
tosowane, je¿eli mamy do czynienia z posadzk¹ z betonu. Powierzchnie
asfaltowe czy z kostki nie stanowi¹ odpowiedniego pod³o¿a do mocowa-
nia. W tym wypadku konieczne jest wykonanie punktowych fundamen-
tów.

Typy i wymiary
Dostêpne s¹ ró¿ne typy i wymiary, które stosuje siê w zale¿noœci od
sytuacji i rodzaju samochodów. Rysunek obok pokazuje standardowe
wykonanie. W sytuacji odbiegaj¹cej od standardu lub przy specjalnych
œrodkach transportu mo¿liwe jest wykonanie prowadnic na wymiar.

Prowadnice u³atwiaj¹ce wjazd Pomoc przy prze³adunkach

Kotwa

Plan wykopu, widok z góry

Po³o¿enie prowadnic, widok z góry

WbudowanieMocowanie na powierzchni

Detale

przednia czêœæ rampy

Przednia czêœæ rampy
w zale¿noœci od odleg³oœci miêdzy
przedni¹ czêœci¹ rampy a ko³ami
samochodu.




