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Alumiiniramppi    Asennusohje 1 / 2020 

 Tarkista ettei lähetys ole vahingoittunut kuljetuksessa. Ilmoita havainnoista heti kuljettajalle ja 

tarvittaessa tee merkintä rahtiasiakirjaan. Soita seuraavaksi tuotteesi myyjälle. 

 

 Lue asennusohjeet huolella läpi. Säästä asennusohjeet rampin siirtämisen helpottamiseksi. 

 

 Kvistberga alumiiniramppi koostuu monista eri tuotteista: ramppi osat, tasot, kaiteet, tukijalat, 

kiinnityshelat, yläluiska ja alaluiska. Osia voidaan hankkia lisää ja jatkaa ramppia, tai pitkää ramppia 

voidaan lyhentää ottamalla osia välistä pois. Yksinäinen rampin osa on itsekantava. Kun sijoitetaan 

kaksi tai useampi rampin osa peräkkäin, tarvitaan tukijalkoja sekä rampin kiinnityksen osia. Rampin 

osiin on valmiiksi porattu reiät tukijalkojen ja kaiteiden kiinnitystä varten. 

 

 Kvistberga alumiinirampit ovat 100 % kierrätettäviä. 

 

 Kvistberga ramppien kantavuus on 400 kg. 

 

Aloita asennus aina yläpäästä. 

Kuvassa: Yläluiska, Ramppiosa ja Alaluiska. 

Yläluiska kiinnitetään rampin uraan ilman ruuveja. Alaluiska kiinnitetään mukana olevilla ruuveilla. 

 

Yläluiska 

Ramppiosa 

Alaluiska 
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Tasojen P-1 ja P-3 asennus.  . Rampin kiinnitys tasoon, katso sivu 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tason P-2 asennus.    Rampin kiinnitys tasoon, katso sivu 3. 

P-2 tasolla saadaan tehtyä U-käännös.   
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Ramppien liittäminen toisiinsa ja tasoihin. 

 

Asenna tukijalka ylempään ramppiin. Ulompi/alempi kiinnitysruuvit on tarkoitettu tukijaloille, sisemmät 

tukikaiteelle. 

Asenna ramppi tukijalkojen avulla suoraan. Huomaa tallan alla 5 cm säätö!  

 

Asenna kiinnityspalat, 4 kpl, ylemmän rampin uraan tai tason uraan (aina!) sopivalle etäisyydelle toisistaan, 

kuten kuvassa.  

      
 

Useampia ramppeja voidaan kiinnittää toisiinsa samalla tavalla.  

  

5 % nousukulma = Ramppi nousee 1 metrin matkalla 5 cm. 

8 % nousukulma = Ramppi nousee 1 metrin matkalla 8 cm. 

Lukitse toisiinsa    
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Viimeistele asennus käyttämällä alumiinista ylälistaa. Ylälistan ruuvit kiinnitetään liitoskohdan ylempään 

ramppiin tai tasoon (aina tasoon, jos sellainen on!).  

Ylälista lukitsee rampit toisiinsa, estäen rampin ylösnousun paikoiltaan. 

 

  
 

Kaiteen asennus:  

Kokoa kaide ensin irrallaan valmiiksi ja nosta kokonaisena paikalleen löysiin kiinnikkeisiin.  

Asenna kaiteiden muoviset yhdistämisholkit ja kiristä suoraan, kun koko rampin kaikki kaiteet ovat 

paikallaan.  

Rampin sivuprofiilin keskimmäiset kiinnityspisteet on tarkoitettu kaiteen kiinnitykseen. Korkeus määräytyy 

kaiteessa olevan stoppariruuvin avulla.  

  

Ylläpito ja Huolto 

Tukijalat ja rampin suoruus kannattaa tarkistaa vuosittain. Riippuen maastosta, tukijalkoja voidaan joutua 

säätämään. Muuten Kvistberga alumiiniramppi on huoltovapaa. 

Alumiiniramppia voi pestä pesuaineilla ja painepesurilla tarvittaessa.  

Autamme mielellämme kysymyksissä, joita tulee mieleenne.  
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