
Manuaalinen ramppi DH-AI12 / AI13 400 Kg  



SOVELLUS DH-AI12 / AI13

Manuaalinen alumiiniramppi huolettomaan käyttöön
Käsikäyttöiset taittuvat DH-AI*-rampit sopivat laajaan valikoimaan minibusseja ja tila- tai 
pakettiautoja. Ne asennetaan auton sisään takaovien etupuolelle. Kevyen alumiinirakenteensa 
ja kaasujousien tarjoaman avustuksen ansiosta ramppia on helppoa, nopeaa ja turvallista 
käyttää.

DH-AI* on suunniteltu pyörätuolikäyttäjille, mutta sitä voi käyttää myös rahdin tai pienien 
koneiden lastaamiseen maksimissaan 400 kg painoon asti. DH-AI12 on varustettu 
kaksiosaisella kulkusillalla, DH-AI13 kolmeosaisella. Kulkusilta on vakiona verkkorakenteista 
alumiinia, joten sadevesi, muta ja lumi poistuvat kulkusillalta nopeasti ja kitka pysyy 
mahdollisimman hyvänä. Rei'itetty alumiinilevy on saatavilla lisävarusteena [optio OAP822.1].

DH-AI* voidaan kiinnittää ja irrottaa erittäin nopeasti, jolloin ajoneuvoa voi käyttää 
mahdollisimman joustavasti. Lisävarusteena on saatavissa sarja, jolla rampin voi kääntää 
ajoneuvon seinää vasten, kun sitä ei käytetä [optio OAF820.L].Manuaalinen taittuva ramppi DH-AI12 kaksiosaisella 

kulkusillalla

Manuaalinen taittuva ramppi DH-AI13 kolmeosaisella 
kulkusillalla
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OMINAISUUDET DH-AI12 / AI13

NOSTOTASO
• Manuaalinen taittuva ramppi kaksi- (DH-AI12) tai kolmiosaisella (DH-AI13) kulkusillalla
• Asennetaan ajoneuvon sisälle taka- tai sivuovien sisäpuolelle
• Kulkusilta verkkorakenteista alumiinia, kitka säilyy mahdollisimman hyvänä, koska vesi, muta ja 

lumi poistuvat kulkusillalta nopeasti
• Täysin hitsattu kulkusillan rakenne tarjoaa maksimaalisen lujuuden ja vakauden
TOIMINNALLISET + MEKAANISET OMINAISUUDET
• Kevyt alumiinirakenne, kaasujouset, kahvat ja rullat mahdollistavat helpon, nopean ja turvallisen 

käytön
• Pikalukitus rampin rungossa mahdollistaa rampin nopean kiinnityksen / irrotuksen, jolloin 

ajoneuvon käytettävyys on mahdollisimman joustavaa
VIIMEISTELY + HUOLTO
• Anodisoitu alumiini takaa rampille kestävän ja esteettisen viimeistelyn

Disclaimer: data and images of lifts and options are indicative, and may vary in function of the lift execution and vehicle details. Ask confirmation 
from DHOLLANDIA.

Pikalukitus rampin rungossa mahdollistaa rampin nopean 
kiinnityksen / irrotuksen, jolloin ajoneuvon käytettävyys on 
mahdollisimman joustavaa
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TEKNISET OMINAISUUDET DH-AI12 / AI13
Nostimen runko Vakio: kiinteä kulkusilta, nopeasti irrotettava 

Optio: kääntyvä runko [OAF820.L]
Nostotason pituudet DH-AI12.04: 2100 - 2500 - 2800 - 3000 mm 

DH-AI13.04: 3000 mm
Nostotason leveydet 820 - 1020 mm sisäleveys
Nostotason yksityiskohtia Vakio: pinta verkkorakenteista alumiinia 

Optio OAP822.1: pinta rei'itettyä alumiinilevyä 
Kulkusilta on täysin hitsattu maksimaalisen vakauden 
turvaamiseksi

Viimeistely Anodisoitua alumiinia

ASENNUSMITAT DH-AI12 / AI13
DH-AI.12.04 L1 DH-AI12.04 L2 DH-AI12.04 L3 DH-AI12.04 L4 DH-AI13.04 L1

# osiot 2 2 2 2 3
Kulkusillan pituus pd 2100 2500 2800 3000 3000
lth 1120 1320 1470 1570 1120
mdt 300 300 300 300 300/345
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YLEISIMMÄT LISÄVARUSTEET DH-AI12 / AI13

OAP821.0 - Kulkusillan pinta 
verkkorakenteista alumiinia

OAP822.1 - Kulkusillan pinta rei'itettyä 
alumiinilevyä

OAP823.A - Kulkusillan leveys DH-AI 
1020mm

OAP823.X - Poikkeava kulkusillan leveys 
DH-AI

OAP824 - Mekaaninen kulkusillan lukitus 
DH-AI

OAP825 - Hätäkäyttö DHAI OAF820.L - Kääntyvä runko DHAI - V OAT801 - Turvavyö
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