
Rullaramppi
kotiin, matkalle, autoon
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Apu-Tuote

Siirrettävä,

helppokäyttöinen,

monipuolinen ja

turvallinen

alumiiniramppi



Mahdollisuudet
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Rullaramppi

Rullaramppi on erittäin tukeva ja kevyt alumiininen ramppiratkaisu 
rollaattorille, pyörätuolille, sähkömopolle ja tavarankuljetukseen. 

Rullaramppi on erinomainen ratkaisu kun tarvitset apua esteiden 
ylittämiseen. Rullaramppi laitetaan portaiden tai korkean kynnyksen 
päälle ja se muotoutuu toimivaksi rampiksi. Rullaramppi pysyy 
normaalikäytössä paikoillaan ilman kiinnitystä.

Rullaramppia voidaan mainiosti käyttää kotioloissa kiinteänä ramp-
pina ja sen voi ottaa mukaan autoon, koska se menee 
rullattuna pieneen tilaan. Matkalla rullaramppi on siirreltävissä es-
teeltä toiselle. Sama ramppi toimii kotona, mökillä, vierailuilla 
ystävien luona ja sama ramppi voidaan kiinnittää myös autoon. 
Rullaramppia voidaan tarpeen mukaan myös jatkaa tai lyhentää.

Rakenteensa ansiosta Rullarampin kantavuus on huippuluokkaa ja 
76*214 ramppi kantaa 300 kg kuorman, ja painaa itse vain 17,5 kg. 
Rullarampin kulkutaso on muotoiltu jalan ja pyörän alla pitäväksi, 
sekä vettä ja lunta läpäiseväksi. 
Rampin materiaalina on anodisoitu erikoisvahva alumiini ja 
Rullarampilla on 10 vuoden takuun!

Rullaramppi sopii myös autoon luiskaksi. Rullaramppi voidaan 
toimittaa autoosi käsikäyttöisenä taittuvana ramppina tai 
automaattisesti sähköisesti taittuvana mallina.

Rullaramppi toimii erinomaisesti myös tavarankuljetuksessa 
kuljettajien apuna. Mukana kulkeva ja siirrettävä rullattu tai 
taitettu ramppi pelastaa kuljettajat monesta vaikeasta tilanteesta.

Rullaramppi mukautuu sinun tarpeisiisi ja on käytettävissä siellä 
missä sinä haluat!

Apu-Tuote
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Mallisto

Apu-Tuote

Pikairrotussokat #3250 Tukijalat

Jatkopala 76,2 x 30,5 cm

leveys
cm

kokonaispituus
luiskineen kg

kantavan osan 
pituus cm

kantavuus
kg

paino
kg 

30,5 pari 91 61 900 8,2

122 91 900 11,5

153 122 900 14,8

183 153 800 18,1

214 183 600 21,4

244 214 600 23,1

275 244 600 24,7

305 275 600* 28,0

336 305 600* 31,5

366 336 600* 34,6

397 366 500* 41,2

76,2 cm 91 61 450 7,8

122 91 450 10,3

153 122 450 12,7

183 153 400 15,1

214 183 300 17,5

244 214 300 19,9

275 244 240 22,4

305 275 300* 24,8

336 305 300* 27,2

366 336 300* 29,6

397 366 250* 32

91,4 91 61 450 8,2

122 91 450 11,0

153 122 450 13,4

183 153 400 16,6

214 183 300 19,4

244 214 280 22,2

275 244 240 25,0

305 275 280* 27,8

336 305 280* 30,6

366 336 280* 33,4

397 366 240* 36,2

a* kantavuus tukijalalla varustettuna

Rullaramppia on kolmea leveyttä 
30,5 cm,  76,2 cm,  ja  91,4 cm.

Rullarampin pituuden ratkaisee tarve. 
Ramppia voidaan jatkaa lisäpalojen 
avulla joustavasti, kuinka pitkälle 
tahansa. 

Kun Rullarampista tehdään yli 2,75 
metrin kokonaisuuksia, käytetään 
rampin alla säädettäviä tukijalkoja. 

Pidempi ramppi voidaan katkaista 
osiin, näin rampista saadaan lyhyempi 
ja helpommin siirrettävä. Katkaisua 
helpottaa nopeat pikairrotussokat.

Yksi Rullaramppi sopiikin todella 
moneen tarkoitukseen.
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Pikairrotussokat pari  #3250

Helpottaa pitkän rampin katkaisua 

pienempiin osiin.

Kiinnityskulmat pari  #3150

Rampin nopea ja helppo 

kiinnitys ja irroitus, rampin 

asennus tason korkeudelle. 

Lavakiinnike pari, #3415

Pieni kiinnityspala rampin 

erityiseen paikalleen tukemiseen.

Lisäelementti, 30,5 cm

30,5 cm,  76,2 cm,  91,5 cm 

Rullaramppia voidaan jatkaa 

lisäelementtien avulla.

Lisäluiska rullaramppiin

30,5 cm,  76,2 cm,  91,5 cm 

Lisäluiska nopeuttaa rampin 

käyttöä lyhennettynä ramppina.

Lähestymisluiska kantava

#3212, 3235, 3236.

Varmistaa matalan lähestymisen 

rampin yläpäässä.

Kaide, mitoitettu.

Rullaramppiin on mahdollista 

kiinnittää myös kaiteet.

Tukijalat pari  #6050-

25-35 cm, 40-55 cm, 60-90 cm. 

Tukijalkapari yli 2,75 cm rampille. 

Pidempiin ramppeihin tukijalka 

1,8 metrin välein.

Rullaramppi autoon.

Rampin voi kiinnittää autoon 

käsikäyttöisenä tai sähköisesti 

toimivana. Samaa ramppia on 

mahdollista käyttää myös 

siirrettäväna ramppina.

puh 010 423 4210
fax  010 296 1055
info@aputuote.fi
www.aputuote.fi

*Lisää tarvikkeita: www.aputuote.fi


