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Mange tak fordi De valgte vores produkt! Venligst gennemlæs betjeningsvejledningen nøje inden De tager 
Ramperne quick2go i brug første gang. Tjek også produktet for evt. transportskader. 

Område/formål: 
quick2go® er aluramper af høj kvalitet, til forcering af forhindringer, såsom trapper og trin. Ramperne er 
anvendelige for manuelle og el-kørestole, samt plænetraktorer og quads. Den specielle hulprofil på køre-
fladen giver dækkene et sikkert greb, og profilens udformning gør sideværts udskridning umulig.

Tekniske data:  
Materiale:  Anodiseret aluminium   
Design:   Ét stykke, ikke teleskoperbar,    RAMPE-T1
   Todelt teleskoperbar,       RAMPE-T2  
    Tredelt teleskoperbar,      RAMPE-T3
   Kompakt tredelt teleskoperbar, RAMPE-T2/3 
Sælges parvis:  1 par

Betjeningsvejledning

Vores ramper er afprøvet hos

Statisk testet!

® Vægt pr.
stk.
(kg)

Vægt  
parvis 
(kg)

Belastning 
pr stk.

(kg)

Belastning 
parvis
(kg)

Min. 
Længde

(cm)

Max. 
Længde

(cm)

Max. Høj-
de (cm)*

Sporvidde 
(cm)

Højde på 
sideprofilen

(cm)

Rampe-T1 3,4 6,8 150 300 110 110 20 21 5

Rampe-T2 6,5 13,0 150 300 110 200 40 19,5 5

Rampe-T3 9,3 18,6 130 260 110 285 60 18 5

Rampe-T2/3 6,8 13,6 130 260 87 200 40 18 5
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*Bemærk: Den angivne max. Højdeforskel gælder kun for el-kørestole. For manuelle kørestole se: Maximalt tilladt niveau forskel (Side 22).

Alurampen

Sikkerhedsanvisning:

•	 Denne betjeningsvejledning skal læses før ibrugtagning og efterfølgende overholdes. De gene-
relle oplysninger i tabellen skal overholdelse. Bruges ramperne til at komme op i et køretøj som 
fx en trailer, skal dette sikres.

•	 Et stabilt og fast underlag skal sikres, så anlægsfladerne understøttes helt.
•	 Der skal bruges en jævn hastighed ved forcering af ramperne. Kraftig acceleration eller bremsen 

skal undgåes.
•	 Ved parvis brug, skal ramperne ligge parallelt med hinanden, og en ensartet belastning skal 

overholdes.
•	 Benyt kun rampen med stor forsigtighed når der er sne, frost eller vådt (se “egnede underlag“).
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Betjeningsvejledning
Anvendelse: 

Ibrugtagning: 
•	Fjern	venligst	transporten	låsen	på	den	bærende	flade	før	den	første	brug.
•	Hold	rampen	i	håndtaget	i	vandret	position.	For	at	låse	rampens	teleskop	mekanisme	op,	drejes	sikrings	
   stiften og trækkes ud
•	Hold	rampen	så	den	bevægelige	del	peger	væk	fra	kroppen,	og	i	vandret	position.	Træk	i	rampen	til	den			
  øns kede længde er opnået
 -> Uden sikringsstiften i låst position kan profilerne bevæge sig frit! 
 -> Tag aldrig sikringsstiften ud mens rampens bevægelige del peger nedad!
•	Det	anbefales	at	trække	ramperne	ud	til	max.	længde	ved	brug
•	De	bøjede	ender	med	gummibelægning	lægges	på	et	fast	underlag,	så	de	understøttes	helt 
   

Egnede underlag:
•	Bruges	ramperne	til	at	komme	op	i	et	køretøj	som	fx	en	trailer,	skal	dette	sikres
 -> De gummi belagte anlægsflader skal ligge helt an på et fast underlag, og ramperne må ikke 
                 kunne vippe
 -> Et  stabilt og fast underlag skal sikres
•	Ramperne	skal	have	skridsikker	kontakt	til	fast	underlag
•	Ved	parvis	brug	skal	ramperne	ligge	parallelt	ved	siden	af	hinanden	i	overensstemmelse	med	bredden	af	
   køretøjet
•	Max	niveau	forskel	i	cm	må	ikke	overskrides!	(se tabel)
•	Hvis	ramperne	benyttes	til	forcering	med	manuel	kørestol,	er	max	forholdet	mellem	højden	og	længden	
   1:7 (se side 22)

Sammen pakning af ramperne:
•	Er	ramperne	snavsede	rengøres	disse (se “rengøring“)
•	Fjern	rampen	fra	underlaget	og	skub	den	forsigtigt	sammen
•	Isæt	sikringsstiften	og	drej	den	for	at	låse	
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Betjeningsvejledning              / Pr.: 2012-08 / © Rolko Kohlgrüber GmbH 
Kopiering og genoptryk kun med forudgående tilladelse af Rolko. Alle rettigheder forbeholdt.
Ændringer på grund af tekniske vidreudviklinger forbeholdt. Alle tekniske data og oplysninger

underligger konstruktions- og produktionsbetingede tolerancer. Fejl undtaget.

Rengøring: 
quick2go® aluramperne rengøres med en fugtig klud eller svamp.
Der må ikke anvendes kemikalier.

Levetid og vedligeholdelse: 
Ramperne quick2go® er vedligeholdelses frie. Ved forkert brug kan plastdelene beskadiges og aluminium-
profilen deformeres. Før hver ibrugtagning skal plastdelene (glider og endekapper) tjekkes for skader. 
Konstateres deformering af aluminiumsprofilen eller er der skader på plastdelene må ramperne ikke tages 
i brug! Beskadigede plastdel kan købes og udskiftes af deres faghandler. Anvend ikke smøre eller glide-
midler.

CE mærkning:
Produktet er godkendt som tilbehør til medicinske produkter i klasse 1, i henhold til loven om medicinske 
produkter og EU retningslinerne 93/42/EWG. Produktet overholder dermed de europæiske sikkerhedsfors-
krifter. Se evt. på www.rolko.com under download.

Maximalt tilladt niveau forskel:
a) for el kørestole eller når en manuel kørestol skubbes af en ledsager:

b) for manuel kørestol der drives af brugeren gælder forholdet 1:7

Max. højde
20 / 40 / 60 cm

Max. højde
15 / 28 / 40 cm

Rampelængde: 110 / 200 / 285 cm

7
1

Max. rampelængde 
RAMPE-T1:    110
RAMPE-T2:    200
Rampe T3:     285
RAMPE-T2/3: 200

Rampelængde: 110 / 200 / 285 cm

Betjeningsvejledning
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