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Úvodní slovo 

 

Vážení klienti, 

Děkujeme, že jste si zakoupili mobilní hydraulickou rampu AUSBAU. Před použitím si prosím pečlivě 
přečtěte tento návod k použití. Provoz ramp musí být prováděn v souladu s požadavky této příručky a 
dalšími předpisy upravujícími požadavky na bezpečnost práce. 

Byli bychom vděční za jakékoli rady a doporučení, aby naše vybavení bylo ještě lepší a efektivnější! 

 

              “AV-exim”, výrobce skladového vybavení AUSBAU 
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1. Účel zařízení 
Hydraulické mobilní rampy jsou speciální pomocná zařízení, které se používají ve spojení s vysokozdvižným 

vozíkem nebo paletovým vozíkem pro nakládku a vykládku zboží. S mobilní hydraulickou rampou AUSBAU může 
vysokozdvižný vozík vykládat a nakládat seskupená břemena uvnitř nákladního vozu/vagónu, přičemž zajíždět do něj 
přímo ze země. Pomáhá danému podniku výrazně ušetřit pracovní zdroje, zvýšit efektivitu práce, zrychlit nákladní 
obrat a vykázat celkový ekonomický dopad. 

2. Technická specifikace 

Viz. certifikát kvality produktu/smlouva. 

3. Kompletace dodávky 

1. Mobilní rampa. 
2. Návod k obsluze. 
3. Certifikát kvality. 

4. Celková prezentace výrobku a jeho struktura 

 

1 Pevná spojovací rampa 7 Kola 

2 Držák řetězu 8 Hydraulické válce 

3 Hákový řetěz 9 Lopaty 

4 Olejová nádrž 10 Závěs pro přesunování rampy 

5 Čerpadlo s rukojetí 11 Boční zábradlí 

6 Parkovací podložka (brzda) 12 Pojezdová plocha 

Nakládací rampa se skládá ze dvou nosných svařovaných bočnic, nájezdných mostů (lopat), spojovací platformy, 
pojezdové plochy, hydrauliky a dvojice kol. 

Nájezdová část je vyrobena z nosných pruhů pokrytých vlnitým plechem s výztužnými žebry instalovanými na 
spodní straně. 

Ve střední a horní části rampy jsou instalovány rošty, které zajišťují maximální přilnavost kol nakladače k povrchu 
a volný průtok vody. 
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Spojovací rampa je vyrobena ze silného ocelového plechu. 
Ve střední části konstrukce je instalována hydraulická skupina, která zajišťuje zvedání a spouštění rampy. 

Hydraulická skupina se skládá z hydraulické stanice (obsahuje ruční čerpadlo, ventil průtoku oleje a olejovou nádrž) a 
dvou hydraulických válců (jednočinných se zpětným návratem do původní polohy vlastní hmotností rampy). 

Pro pohyb rampy v její spodní části, mezi zvedacími můstky u vjezdu nebo z boku, je nainstalováno otočné tažné 
zařízení pro jednu „vidlici“ nakladače. 

V horní vodorovné části rampy jsou řetězy s karabinami (háky) pro připevnění rampy ke karoserii. Ve středu rampy 
jsou na obou stranách parkovací podložky (“brzdy proti převrácen”), které zajišťují kola rampy během 
nakládání/vykládání. 

* Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v designu produktu bez předchozího upozornění. 
 

 

Pokud jste zakoupili rampu s dalšími doplňky 2SL3SW a/nebo EHP, požádejte svého 
dodavatele o doplnění této příručky. Provoz rampy bez seznámení s nezbytnými doplňky je 
zakázán. 

 

Nastavitelné podpěrné nohy 2SL zajišťují bezpečnostní funkci v případě náhlého odjezdu 
vozidla a prasknutí řetězu. Při jízdě vysokozdvižným vozíkem po rampě je přísně zakázáno 
opírat rampu o podpěrné nohy. 

5. Popis práce hydraulické stanice 

Hydraulické ruční čerpadlo pumpuje olej pod tlakem ze nádrž do hydraulických válců, čímž zvedá „tělo“ rampy. 
Když je rampa spouštěna (ne rychleji než 5-8 mm/s), hydraulický olej proudí do nádrže přes regulační ventil pod 
kontrolou ventilu omezujícího rychlost a regulačního ventilu průtoku. 

Hladina oleje by měla být nejméně 1/2 a ne více než 3/4 objemu nádrže, když je rampa zcela spuštěna. Před 
zahájením prací zkontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby jej doplňte. 

 

 

Hydraulická skupina (hydraulické válce, vysokotlaké hadice, T-kusy, spojky a čerpadlo) 
jsou spotřební materiál a nejsou zahrnuty v záručním seznamu materiálů, které jsou 
vyměňovány v rámci záruky. 

 

 

1 - Válce 

2 - Čerpadlo 

3 - Olejová nádrž 

Informace na obrysu pouze vysvětlují, jak funguje hydraulika. 
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1 – Hydraulický válec. 

2 – Vysokotlaké hadice. 

3 – Uzavírací čerpací ventil. 
4 – Olejová přetoková hadice. 
5 – Olejová nádrž s hrdlem. 

V klidu (ventil otevřený) je olej v expanzní nádrži a všechny prvky hydraulického systému nejsou pod tlakem. Rampa 

svou hmotností vytlačuje olej z hydraulických válců do olejové nádrže pomocí vysokotlakých hadic a čerpadla. Když 
je ventil uzavřen, zpětný tok oleje z hydraulických válců do nádrže se zastaví a čerpadlo spuštěné operátorem dodává 
olej pod tlakem do hydraulických válců. Když se ventil otevře (pozvolně), tlak v systému se sníží a olej bude pod tíhou 
rampy hadicí přiváděn zpět do distribuční nádrže. Rychlost spouštění rampy by neměla překročit 5-8 mm/s. 

 

Nedopouštějte, aby se ventil na čerpadle náhle otevřel, mohlo by to přivést k náhlému 
spuštění rampy, které může poškodit mechanismus. Tlak by měl být uvolňován pomalu 
(doporučuje se klesání 5-8 mm/s). 

Hydraulický systém je naplněn vícestupňovým olejem. Pokud je nutné pracovat při teplotách pod 0 stupňů Celsia, 
vyměňte olej na odpovídající požadovanému teplotnímu režimu. 

6. Přeprava výrobku 

Přepravu zabaleného výrobku lze provádět silniční, železniční a námořní dopravou v souladu s pravidly 
stanovenými pro daný druh přepravy. 

Nakládka, vykládka, umístění a upevnění by při přepravě mělo být prováděno způsobem, který zajišťuje bezpečnost 
obalu. 

Nakládání a vykládání se provádí pomocí 4 vázacích lan s háky. Háky jsou umístěny na horní straně výrobku a 
zavěšeny na bočních kolejnicích tak, aby těžiště spadalo dovnitř obdélníku tvořeného body záběru háčků. 

7. Pravidla skladování 
1. Nakládací rampa musí být udržována spuštěná. 
2. Aby bylo používání rampy dlouhé a efektivní, doporučujeme umístit rampu pod ochrannou markýzu, která 

zabrání pronikání deště a rzi. 
3. Rampa nesmí přijít do styku s agresivními chemickými sloučeninami. 

  



 

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být použita v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu držitele 
autorských práv. 

 7 из 12 

 

8. Intenzita využití rampy 

Výrobek je zkonstruován tak, aby fungoval v režimu, při kterém by výkon jedné rampy neměl překročit 160 tun 
nákladu přepravovaného po ní denně. V případě překročení meze intenzity používání se výrobce zříká odpovědnosti 
za poskytnutí záručního a pozáručního servisu zařízení. 

9. Bezpečnostní opatření při provozu na rampě 

S mobilní rampou mohou pracovat osoby, které jsou seznámeny s tímto návodem k obsluze, obeznámeny se 
zařízením a pracovním postupem, bezpečnostními opatřeními, údržbou, typickými poruchami a postupem při jejich 
odstraňování, s pravidly skladování, přepravy a s provozními pravidly. 

Před zahájením práce je nutné zkontrolovat celkový stav rampy. 
Přípustné zatížení je součet hmotností předmětů nacházejících se současně na rampě, pokud je podepřena jiným 

vozidlem nebo jiným stacionárním povrchem. 
 

 

Pokud dojde k nějaké poruše, rampu nepoužívejte. 
Nepřekračujte maximální přípustné zatížení rampy. 
Nepřekračujte maximální rychlost spouštění rampy a maximální rychlost vozíku. 
Je zakázáno vjíždět na rampu bez podpory vozidla/vagónu/skladu. 

 

1. Nikdy nepřekračujte maximální zatížení (viz vzorový certifikát). 
2. Před zahájením každé operace se ujistěte, že se v pracovním prostoru nenacházejí žádné osoby. 
3. Zkontrolujte těsnost spojů, hladinu oleje, celkový stav rampy. 
4. Rampu lze používat pouze na rovném povrchu. Je zakázáno používat rampu na nerovném a nepevném povrchu 

(kámen, půda, měkký asfalt atd.). 

5. Ujistěte se, že okraj rampy leží bezpečně na ložné ploše vozidla v hloubce nejméně 250 mm. 
6. Nevjíždějte na rampu, pokud není podepřena vozem/vagónem/skladem o 250 mm. 

7. Pokud se rampa pohybuje, okamžitě zastavte její provoz a napravte příčinu pohybu. 

8. Ujistěte se, že je rampa spojena s vzidlem řetězy a karabinami (háky). 
9. Ujistěte se, že jsou parkovací podložky pod koly. 
10. Kola se používají pouze k přemísťování  rampy. Vjezd na rampu stojící na kolech je přísně zakázán. 
11. Při spouštění/zvedání nehýbejte rampou. 
12. Nevjíždějte na rampu, pokud je ventil hydraulického čerpadla zavřený. 
13. Náhlé zastavení nebo skluzy na rampě nejsou povoleny. 
14. Při přímém použití rampy zajistěte volný chod válců. 
15. Podpěrné nohy se na rampě používají pouze pro zajištění bezpečnosti pro případ, kdyby se vozidlo náhodně 

odpojilo od rampy. Provoz rampy stojící na podpěrných nohách je přísně zakázán. 

10. Provozní řád 

Před použitím rampy: 
1. Vizuálně ověřte, zda je rampa ve správné poloze nutné pro její provoz. 
2. Zkontrolujte hladinu oleje. 

3. Zvedněte rampu nad úroveň podlahy úložného prostoru vozidla (o 50 mm výše) uzavřením ventilu na čerpadle 
a čerpáním tlaku pomocí čerpadla. Po dosažení požadované výšky zastavte čerpání tlaku, rampa se zastaví v 
dosažené výšce. 

4. Vycentrujte vozidlo k rampě, opatrně seřiďte vůz zezadu, ujistěte se, že rampa a karoserie jsou rovnoběžné. 
Dbejte na to, aby rampa zasahovala do úložnéhp prostoru vozidla do hloubky ne menší než délka rampy mínus 50 
mm. 

5. Založte parkovací podložky (brzdy, jsou součástí rampy) pod kola rampy a pod kola automobilu. 
6. Otevřete ventil na čerpadle a počkejte, až rampa zcela vjede do nákladního prostoru vozidla. Ujistěte se, že 
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platforma leží rovně. 
7. Připevněte rampové řetězy k vozidlu pomocí karabin (háků). 
8. Ujistěte se, že během provozu rampy je ventil čerpadla otevřený. 

 

Během nakládky a vykládky rampa automaticky sleduje úroveň vozidla. 
 

 

Je zakázáno najíždět vysokozdvižným vozíkem na rampu, jejíž spojovací platforma neleží 
na podlaze úložného prostoru automobilu. 

Hydraulický systém slouží pouze ke zvedání rampy. 
Rampu nelze používat ke zvedání břemen. 
Kola jsou určena pouze pro pohyb rampy bez nákladu. 
Nevjíždějte na rampu se zavřeným ventilem čerpadla. 
 

Směr jízdy nakladače: 
1. Nakladač se musí pohybovat stroze po vyztužených částech rampy (hustší uspořádání spodních nosníků pod 

pojezdovým povrchem). 
2. Nakladač nesmí najíždět do prostoru 100 mm od  krajní levé a pravé strany pojezdové plochy rampy. 
3. Schéma pohybu nakladače (šipky označují pruhy pro kola nakladače). 

 

Za provozu: 

1. Rampa zůstává na úložné ploše nákladního vozu (kontejneru) v hloubce ne menší než délka rampy mínus 50 

mm. 

2. Hydraulický systém zůstává volný, aby rampa mohla sledovat výšku podpůrného vozidla (tato výška kolísá v 
závislosti na zatížení vozidla). 

3. S vysokozdvižným vozíkem zacházejte opatrně. Maximální rychlost nakladače by neměla překročit 4 km/h. 

Jízda po rampě rychlostí vyšší než 4 km/h může poškodit povrch pojezdové plochy, na který se nevztahuje záruka. 
4. Procházející šířka vozidla (vnější strana dráhy), které se pohybuje po rampě, nesmí překročit 90% vnitřní šířky 

rampy (F), přičemž vzdálenost mezi zábradlím a kolem vozidla nesmí být menší než 5% vnitřní šířky rampy (F). 
 

 

Vysokotlaké hadice, olej, armatury, hydraulické válce, čerpadlo, PVL (pojezdový povrch), 

mřížka, šrouby, samořezné šrouby, spojovací prvky, kola jsou spotřební (opotřebitelné) 
součásti a nejsou v rámci záruky vyměňovány. 
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Po dokončení práce: 
1. Odpojte řetězy. 
2. Zvedněte rampu 50 mm nad podlahu vozu uzavřením ventilu čerpadla a načerpáním tlaku do systému. 
3. Seřiďte auto rovně, dokud rampa neopustí karoserii. 
4. Plynulým otevřením ventilu spusťte rampu (5-8 mm/s). 

5. Odstraňte parkovací podložky pod koly rampy. 
 

11. Technická údržba 

Technická údržba rampy 

Četnost údržby rampy by měla být stanovena v závislosti na konkrétních provozních podmínkách. 
Při kontrole rampy: 
1. Zkontrolujte stav spojů, přítomnost a stav mazání v pohyblivých částech, hladinu pracovní kapaliny v nádrži 

hydraulického pohonu a nepřítomnost trhlin. 
2. Zkontrolujte funkčnost hydraulické skupiny – nedochází-li k únikům v hadicích a těsnicích prvcích hydraulických 

válců. 
3. Pracovní kapalina by se měla měnit jednou za 1000 hodin provozu, nejméně však jednou za rok. 
4. Při provádění oprav se určuje nutnost výměny těsnicích prvků hydraulického systému. 
Výkonnost a životnost výrobku závisí na preventivní údržbě a podmínkách jeho používání. Včasné mazání, 

lakování, výměna spotřebního materiálu a další údržba zaručí dlouhodobý a bezproblémový chod zařízení. 
Údržba hydraulického systému 

Rampa je zákazníkovi dodávána s pracovní kapalinou - hydraulickým olejem. 
Při nízkých provozních teplotách (zima) je pracovní kapalina velmi hustá a pro nízké teploty musí mít stabilní 

viskozitní index. 
Hydraulický olej pro rampu používanou v chladírenských skladech nebo v klimatu s nízkými teplotami (pod 0 

stupňů) musí mít vlastnosti požadované výrobkem pro použití v tomto teplotním rozsahu. 
Různé druhy olejů by se neměly jako pracovní kapalina míchat, protože mohou mít různé stupně odolnosti proti 

tvorbě rzi a různou trvanlivost. 
Hladinu hydraulické kapaliny kontrolujte nejméně dvakrát za měsíc. 
Hladina pracovní kapaliny: pokud je systém plný a rampa je ve spodní (parkovací) poloze, musí být olejová nádrž 

naplněna nejméně do 1/2, maximálně do 3/4 svého objemu. 

 

Mazací body: 
Níže jsou uvedena místa aplikace maziva (Litol-24 nebo podobné) a měla by být kontrolována alespoň jednou za 

6 měsíců. Všechna mazací místa by měla být pravidelně otírána petrolejem (nebo ekvivalent), aby se odstranily 
nečistoty, a znovu namazána. 

 
 

 

1 – Nápravy hydraulického válce. 

2 – Pákové nápravy. 

3 – Podpěry kol. 



 

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být použita v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu držitele 
autorských práv. 

 10 из 12 

 

12. Údržba 

Měsíční údržba 

1. Při měsíční kontrole zkontrolujte stav spojů z hlediska opotřebení a poškození, přítomnost a stav maziva v 
pohyblivých částech, případně je promažte. Pohyblivé části rampy (pouzdra, nápravy, ložiska) by měly být 
kontrolovány nejméně jednou za 3 měsíce. Všechna mazací místa musí být pravidelně otírána petrolejem (nebo 

ekvivalent), aby se odstranily nečistoty, a poté použito čerstvé mazivo (například “Litol-24” nebo podobné). 

2. Zkontrolujte hladinu a kvalitu oleje v nádrži. Hladina oleje - pokud je systém plný a rampa je ve spodní poloze, 

měla by být olejová nádrž plná na 3/4. Pokud je olej znečištěný, obsahuje příměsy nebo vodu, musí být vyměněn. 
3. Zkontrolujte funkčnost hydraulické skupiny z hlediska přítomnosti/absence netěsností hadic a těsnících prvků 

hydraulických válců. V případě potřeby vyměňte těsnicí prvky hydraulického systému. 
Každoroční údržba 

Proveďte úplnou výměnu oleje: vypusťte starý olej, vyšroubujte ventil a vytáhněte olejový filtr, který je nutné vyčistit 
stlačeným vzduchem. Vložte jej zpět do olejové nádrže, připojte hadice. Vyměňte olej za nový. 
Nátěry 

1. Pokud se rampa nachází venku (není chráněna před deštěm a jinými atmosférickými srážkami), musí být 
každých 6 měsíců znovu natřena, čímž se prodlouží životnost zařízení. 

2. Pokud je rampa zakryta markýzou, aby se zabránilo kontaktu se srážkami, je třeba ji natírat každý rok. 

3. Pokud se objeví rez, očistěte poškozené místo a naneste barvu. O typ barvy požádejte svého dodavatele. 

Další údržba 

Pokud je poškozený kov nebo svary, opravte poškozená místa svařováním. 
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13. Typické poruchy a jejich odstranění 
Název poruchy. 
Vnější a další 

příznaky 
 

Možný důvod Metoda eliminace 

Rampa nestoupá Netěsné hydraulické čerpadlo Zkontrolujte polohovací ventil, vyčistěte jej, pokud 
je znečištěn na povrchu nebo uvnitř. 

Na rampě je zátěž Sejměte náklad 

Systém je odvětrán kvůli malému 
množství oleje 

Přidejte olej do nádrže, otevřete zátku na 
čerpadle, uvolněte veškerý vzduch, zavřete 
zátku. 

Ventil na čerpadle je otevřený Zavřete ventil a zvedněte rampu 

Rychlost výstupu je 
příliš pomalá 

Kapalina uniká z hadic nebo válců Vyměňte hadice nebo válce 

Rampa nestoupá do 
požadované výšky 

Nízká hladina oleje v nádrži Přidejte olej podle doporučení dodavatele 

Rampa neklesá Vypouštěcí ventil nefunguje Zkontrolujte polohovací ventil, vyčistěte jej, pokud 
došlo ke znečištění jeho povrchu 

Kola rampy se 

rozjíždějí do stran 

Rampa nesla náklad bez opory 

pro přepravu 

Záruka se na danou situaci nevztahuje. Výměna 
ložiska kola a/nebo nápravy s ložisky/koly. 
Kontaktujte svého dodavatele 

Rampa samovolně klesá Netěsné hydraulické čerpadlo Zkontrolujte polohovací ventil, vyčistěte jej 
pokud došlo ke znečištění jeho povrchu 

Protéká nádrž Vzniklý otvor svařte (nebo jinak 
uzavřete) 

 

Please, don’t doubt to call/email supplier. We are always open to help you: 
Tel:  +38 044 599 30 15 

        +49 302 555 98 68 

        +48 22   390 64 43 

        +421 23 333 10 75 

        +40 37   170 02 36 

        +420 23 409 21 33 

        +370 5   214 10 33 

        +36  1    800 16 67 

        +31 970 102 808 98 

 

E-mail: mail@av-exim.com 
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Dodatek 1. Schéma práce během vykládky/nakládky 

 

Nastavte výšku rampy na + 50 mm od spodní části (dna) nákladního vozidla (kontejneru). 

 

Vzdálenost mezi rámem rampy a vozidlem musí být 50 mm. 

 

Otáčejte ventilem hydraulického čerpadla proti směru hodinových ručiček, až se spojovací můstek opře o spodní 
část (dno) vozidla nebo kontejneru. 

 

Rampu pevně připojte k vozidlu pomocí spojovacích řetězů. 

 

Před použitím vysokozdvižného vozíku prosím zkontrolujte následující: 
1. Spojovací platforma se nachází uvnitř vozidla. 

2. Poloha rampy je zajištěna brzdou proti převrácení. 
3. Rampa je spojena s vozidlem spojovacími řetězy. 


