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Admiral Ramp Support voor 3 decks

merk Admiral

code POPORA33

fabrikantcode 8720094420882

  

Admiral Ramp Support
De Admiral Ramp Support is een flexibele ondersteuning om met Prolyte StageDex een schuine ramp (of
loopplank) te bouwen, gekoppeld aan een vast podium. Deze ramp kan dan worden gebruikt om flightcases
en ander rollend materiaal op het podium te brengen.
Afhankelijk van de podiumhoogte kan er gekozen worden om de ramp uit twee of drie stuks StageDex op te
bouwen.  Het aantal, in lijn, gekoppelde stagedex én de hoogte van het podium bepalen de hellingshoek
van de ramp. De Admiral Ramp Support is geschikt voor een podium van 40 cm tot en met een hoogte van
140 cm, oplopend per 20 cm.
De Ramp Supports zijn zo ontworpen dat ze, bij verschillende podiumhoogtes, telkens gebruik maken van
de standaard StageDex poten. Er hoeven dus geen speciale pootlengtes te worden aangeschaft.
Om alle combinaties te kunnen bouwen zijn er drie soorten Ramp Supports beschikbaar.
Zie onze extra beschrijving welke Ramp Support u nodig heeft bij uw gewenste podiumhoogte en
hellingshoek.
Om een ramp te bouwen met de Admiral Ramp Support is tevens een inhaakprofiel noodzakelijk. Hiermee
wordt het eerste deck aan het podium gehaakt. Zie hiervoor een van de foto's als voorbeeld.
let op:
De Admiral Ramp Supports zijn uitsluitend bedoeld om een ramp te bouwen waarover kisten en/of lichte
voorwerpen worden verplaatst. Deze Supports zijn niet geschikt om de ramp te gebruiken in combinatie
met op en neer rijdende auto’s. Wij adviseren om de ramp te allen tijde te gebruiken in combinatie met een
voldoende hoge railing.

technische specificaties
te gebruiken voor 3 stagedex in lijn
gewicht: 2,95 kg
WLL 250 kg
geschikt voor ronde poten van 48x3 mm
verzinkte behuizing voor buitengebruik


