
YÜKLEME
RAMPALARI

GÜVENLİ, ERGONOMİK
VE ETKİLİ BİR SEÇİM

STERTIL DOCK PRODUCTS YÜKLEME RAMPASI ÜRÜN GAMI
Y Ü K L E M E  V E  B O Ş A L T M A  İ Ç İ N  Ü S T Ü N  Ç Ö Z Ü M L E R



GÜVENLİ, ÜSTÜN 
KALİTELİ YÜKLEME & 
BOŞALTMA 
ÇÖZÜMLERİNDE 
ULUSLARARASI 
UZMANLIK 
Stertil Dock Products dünya çapında; kaliteli, 
özelleştirilmiş ve yüksek teknik özelliklere sahip 
yükleme alanı ekipman çözümleri sunmaktadır. 
Bu üstün çözümler, yükleme alanı ekipmanı 
endüstrisinde uzman bir ekip tarafından tasarlanır, 
geliştirilir ve üretilir. Stertil Dock Products; 
uluslararası yerel satış birimleri, özel distribütörler 
ve nitelikli Stertil Dock Products Servis 
ortaklarından oluşan bir ağ tarafından temsil 
edilmektedir. Stertil Dock Products, yükleme/ 
boşaltma ekipmanları pazarında 1 numaralı 
güvenlik ve kalite uzmanıdır. Geniş patentli Stertil 
Dock Products ürün yelpazesi; 45 yılı aşkın 
deneyim ve yükleme alanlarında güvenliği sağlama 
konusunda kesintisiz devam eden kararlılıkla 
yapılan çalışmaların sonucudur.

Stertil Dock Products, çoğu sektöre yönelik uzman 
çözümler sunmaktadır. 
Yükleme alanı ürünlerimiz, maksimum ergonomi ve 
verimlilik seçeneği ile sorunsuz yükleme ve boşaltma 
imkanı tanır. Yeni ve mevcut binalarda uygulanabilecek 
çeşitli rampa modellerimiz mevcut olup, duruma özel 
çözümler sunabilmekteyiz.

Stertil Dock Products, uluslararası normlar ve İngiliz 
normlarına uygun olarak tasarlanmakta ve imal 
edilmektedir. Stertil yükleme rampaları, piyasada 
bulunan klasik yükleme rampalarından tamamen 
farklıdır. Tüm rampalarımızın platformları, tek parça 
dayanıklı çelikten imal edilmiştir.  

ERGONOMİ VE 
VERİMLİLİKTE EN 
YÜKSEK SEVİYE 



Güvenlik Güçlü ve 
Dayanıklı

Ergonomik

Stertil yükleme rampaları avantajları:
  Güçlü, sağlam ve dayanıklı yapı.

  Stertil rampasının platformu tek parça çelikten imal edilmektedir. 

  Ürünlerin hasar görme riskini önlemeye yardımcı olur. 

  Gürültü azaltma ve kaymayı önleme için isteğe bağlı Twaron® 

Kaplama kullanılmaktadır.

  Uzun kullanım ömrü ve minimum bakım için maksimum  

güvenlik ve dayanıklılık sağlar.

  Malzeme taşıma ekipmanının çok daha az aşınma ve 

yıpranmasını sağlar. Paletli ürünlerde oluşacak hasarı  

minimuma indirir.

  Son derece dayanıklı, galvanizli korozyon önleyici alt  

çerçeveler kullanılmaktadır.

  Her türlü bina koşulu ve araç filosu için kapsamlı rampa  

ürün yelpazesi bulunmaktadır.

Tek parçalı homojen yapı; rampalarımızı daha güçlü, 
daha sağlam ve daha uzun süre dayanıklı hale 
getirirken, piyasadaki klasik rampa platformları kaynak 
yardımıyla iki parçanın birleştirilmesiyle elde 
edilmektedir. Stertil® Hidrolik Sistem benzersiz tasarımı 
sayesinde daha az bakım, servis ve onarım gerektiren 
daha az hareketli parça ile çok daha iyi denge sağlar.

Azami Kontrol 
Stertil Dock Products; yükleme rampaları, körük ve 
trafik ışıkları ile geniş bir kullanım 
seçeneği sunmaktadır. Ayrıca bu 
ürünleri özel Stertil Kapalı Kapı 
Görsel Sistemi™ veya COMBILOK® 
Otomatik Araç Emniyet Sistemli 
Çift Kontrol Sistemileri ile 
birleştirme olanağı tanımaktadır.

+  TEK PARÇA YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKTEN YAPILMIŞ PLATFORM 

+  DAYANIKLI GÖZYAŞI DESENLİ TABAN PLAKASI 

+  BİR ADET DİNAMİK MASTER STERTIL® HİDROLİK SİLİNDİR 

+  İKİ ADET GALVANİZLİ EMNİYET DESTEK AYAĞI 

+  KAPALI ARKA MENTEŞE 

+  OPSİYONEL SESİ AZALTAN TWARON® KAYMAZ KAPLAMA 

ÖZEL İHTİYAÇLARINIZA 
UYGUN 



Güvenlik Çok yönlü 6-8 Tons

6-8
TONS

DeğişimSıcaklık 
Kontrolü ve 

İzolasyon

TÜM KOŞULLAR İÇİN ÇOK YÖNLÜ RAMPALAR  
X-SERİSİ

X serisi rampalar, değişken uzunluklarda kullanılabilen 
teleskopik dili yardımı ile araç içerisine tam olarak 
yerleşebilir. Kapalı (boşluksuz) arka menteşe ile hem 
platform hem de lip üzerindeki uzun kanallar, depo ve 
araç zemini arasındaki geçişi sorunsuz hale getirir. 
X-Serisinde otomatik park fonksiyonu standart olarak 
bulunmaktadır. Kontrol panelindeki tek bir tuşa 
basılması ile rampa başlangıç konumuna döner.

  Çeşitli yükleme alanları ve araç filoları için uygun, çok 

yönlüdür.

  Araç sonuna yerleştirilecek yüklerin kolaylıkla taşınmasını 

sağlar.

  Rampayı otomatik olarak park konumuna döndüren  

güvenli ve pratik standart Otomatik Park fonksiyonu  

imkanı sunmaktadır.

  Stertil Kapalı Kapı Sistemi™’nin bir parçası olarak optimum 

sıcaklık kontrolü için Stepped Frame alternatifi sunmaktadır.

  Doğru ve hassas konumlandırma imkanı sunmaktadır.

  Boşluksuz arka menteşe tasarımı ve uzun konik kanallar 

sayesinde araç ve yükleme alanı zemini arasında yumuşak 

geçiş sağlamaktadır. 

  2.000 mm’den daha geniş modellerinde standart olarak 

bulunan konik lipin yanı sıra çeşitli lip uzunlukları ve 

genişlikleri mevcuttur. 

  Kapalı ve açık çukur tasarımları için yapılandırılmıştır. 

  Rampa uzunluk alternatifleri 2.000 mm - 4.500 mm 

arasında değişmektedir.

Teleskopik Lipli Rampalar



Güvenlik

Güvenlik

Stertil Garantisi

Ergonomik

Değişim

0%

Yatay lip Değişim

6-8-12 Ton

6-8-12
TON

6 Ton

6
TON

  Patentli paralelkenar rampa tasarımı ve ön kısmında 80 

mm’lik bir kanal bulunması sayesinde tüm konumlarda 

tamamen yatay ayarlanabilen lipe sahiptir.

  Açık lipli menteşe sistemi ile ömür boyu garanti verilmektedir.

  Gürültü azaltma ve kaymayı önleme için isteğe bağlı Twaron® 

Kaplama alternatifi sunar. Sorunsuz yükleme ve boşaltma 

için darbeyi önemli ölçüde azaltır. 

  Başlangıç konumu için emniyet destek ayakları 

bulunmaktadır. 

  İnsan, ürün ve ekipman yatırımında yüksek geri dönüş 

sğlamaktadır.

  Rampayı otomatik olarak park konumuna döndüren güvenli 

ve pratik opsiyonel Otomatik Park fonksiyonuna sahiptir. 

  2.000 mm’den daha geniş modellerinde standart olarak 

bulunan konik lipin yanı sıra çeşitli lip uzunlukları ve 

genişlikleri mevcuttur. 

  Rampa uzunlukları 2.000 mm - 4.500 mm arasında 

değişmektedir.

  Farklı yükleme alanları için uygun, çok yönlü menteşe lipli 

hidrolik rampa.

  Güçlü, dayanıklı ve güvenilir açık lipli menteşe tasarımı, kir 

birikmesini önlemektedir. 

  Açık lipli menteşe sistemi ile ömür boyu garanti verilmektedir. 

  Rampayı otomatik olarak park konumuna döndüren güvenli 

ve pratik opsiyonel Otomatik Park fonksiyonu bulunmaktadır. 

  Tüm S-Serisi rampalarda boşluksuz bir arka menteşe ve 

platformun altında emniyet destek ayakları bulunur. 

  2.000 mm’den daha geniş modellerinde standart olarak 

bulunan konik lipin yanı sıra çeşitli lip uzunlukları ve 

genişlikleri mevcuttur.

SORUNSUZ GEÇİŞ İÇİN ERGONOMİK RAMPA 
P-SERİSİ

Menteşe Lipli Rampalar
Kolay kullanım, tek düğmeli kontrol kutusu ve farklı 
boyutlar, S-Serisi’ni hemen hemen her çözüm için 
mükemmel bir seçim haline getirir.

AÇIK MENTEŞE LİPLİ RAMPA  
S-SERİSİ

P-Serisi ergonomik rampalar; personel, malzeme 
taşıma ekipmanı ve ürünler üzerinde minimum fiziksel 
etki yaratarak maksimum verimlilik için tasarlanmıştır. 
Patentli tasarımı sayesinde, rampanın sabit bir lip 
açısına sahip olmadığı için lip ve platformu, bina ve araç 
zemini ile aynı hizaya ayarlanabilir. Sağladığı bu 
yumuşak geçiş, araba, forklift veya diğer malzeme 
taşıma ekipmanlarından düşen ürünlerin zarar 
görmesini önler.

Daima Yatay Konumlanan Menteşeli Lipli Rampa





Güvenlik6 Ton

6
TON

Kargo Sektörü Değişim Çok yönlü Stertil Garantisi

6 Ton

6
TON

6 Ton

6
TON

200-750 KG

200-750
KG

Evrensel Edge of Dock, manuel ve hidrolik mini yükleme rampaları ve seyyar yükleme rampaları güvenlik, çalışma 
verimliliği ve kolay montaj olanağı sunar.

MİNİ RAMPALAR  
EDGEDOCK SERİSİ, LA/HA SERİSİ VE SEYYAR YÜKLEME RAMPALARI 

500mm Emniyet Mesafeli 
EDGEDOCK ED Hidrolik Rampa   Depo zemini ile araç arasındaki minimum yükseklik  

farkı için idealdir. 

  Mevcut yükleme alanlarında etkili yükleme/boşaltma 

imkanı sağlamaktadır. 

  EDGEDOCK modeli, araç ile rampa arasında 500 mm’lik 

bir emniyet mesafesi bırakarak maksimum yaya güvenliği 

sağlamaktadır. 

  Binanın önüne kolay ve basit bir şekilde montaj edilebilir. 

  LA/HA, gerekirse bir çukura da monte edilebilir. 

  LA/HA‘nın, ömür boyu garantili açık menteşe lipli bir  

yapısı vardır. 

  Basit bir kargo dağıtım çözümü için Seyyar Yükleme 

Rampası önerilmektedir.

  EDGEDOCK ve Seyyar Yükleme Rampası’ nın , başlangıç 

konumunda bir kilitleme sistemi vardır.

  Lip genişlikleri ve uzunlukları modele göre değişiklik 

gösterir.

LA Manuel Menteşe Lipli  
Açık Menteşeli

Manuel Seyyar Yükleme 
Rampası

HA Hidrolik Menteşe Lipli
Açık Menteşeli
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Stertil B.V.
P.K. Box 23

9288 ZG  Kootstertille
Hollanda

Tel. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com

dp@stertil.nl
 /Stertil-b-v- 

  Stertil Dock Products
  @Stertil

   Stertildock


