
Roll-a-Ramp 
Flyttbar ramp som kan växa eller krympa
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Roll-a-Ramp är en flexibel byggbar ramp av 
aluminium som kan byggas i flera längder och 
bredder. Rampen kan enkelt sättas ihop och 
tas isär, rullas ihop och förflyttas. Trots sin 
låga vikt bär Roll-a-Ramp upp till 450 kilo. 

Roll-a-Ramp innebär nytänkande. En ramp 
består av 15 cm långa sektioner som fogas 
samman efter behov. Rampen kan därför byg-
gas så lång som användaren önskar. Konstruk-
tionen gör rampen stabil och pålitlig. En 94 
cm bred och 213 cm lång ramp väger 19 kg. 

Material och bärförmåga är testad av tyska 
TÜV (Technischer Überwachungsverein). 

Enkel användning
Rampen anpassas för den aktuella platsen och 
kan med fördel användas utan permanent 
fästning. På det övre planet ska två länkar vila; 
en påfartslänk och en lastbärande länk. Vid 
behov, t.ex. om underlaget är glatt, finns det 
flera möjligheter att fästa rampen. Stödben 
kan köpas till och fästas med snabbkoppling. 

Fördelar
• Kan byggas hur lång som helst.
• Kan rullas ihop och transporteras.
• Justerbar längd. 
• Lätt välvd form för enklare av- och påfart. 
• Har hög belastningsförmåga. 
• Säker även vid halka, regn och snöväder.
• Tillbehör, som räcken och plattformar, för              
    att utforma rampen på det sätt som önskas     
    finns att köpa till.

Unika användningsmöjligheter
• För eldrivna och manuella rullstolar.
• För inom- och utomhusbruk. 
• Säkra fästmöjligheter utan permanent 
    placering. 
• Transporterar över ojämnheter och hinder. 
• Alla lutningar kan byggas.
• Till bilar, bussar och andra fordon.

Två parallella ramper
De 30,5 cm breda ramperna är avsedda att 
användas parvis. Eftersom varje ramp har 
samma bärkraft som de bredare blir den 
sammanlagda bärförmågan fördubblad.

Roll-a-ramp

Bredder
Finns i tre bredder. Tabellen anger total 
yttre bredd och användbar innerbredd.

Ytterbredd Innerbredd
94 cm 89 cm
78 cm 73 cm
30,5 cm 25,5 cm Längder

Roll-a-Ramp byggs i 15 cm långa element 
(länkar). Vi kan leverera varje önskad längd 
med stödben, räcken och plattformar.

Lutningar
Det finns inga bestämda regler men Hjälp-
medelsinstitutet har rekommendationer:
Relation 1:12 Manuell rullstol.
Relation 1:5 Manuell rullstol som skjuts av 
medhjälpare. Elrullstol för utomhusbruk.



Grundutförande
Räcken fästs på de översta och det nedersta 
rampelementet som inte ligger på marken 
eller på en plattform. Räcken är enkla att 
fästa och avlägsna.

Säkerhet
Hjulavvisare i form av ett extra rör kan kom-
plettera ett räcke. Höjd 10 cm.
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Plattformar
Plattformar är utformade utifrån rullstols-
användares önskemål och behov.

Räcken för plattformar
Räcken fästs med särskilda hängkrokar på 
plattformen. 

Räcken
Räcken fästs på rampen. Räcken med bågar förlänger en ramps start- och slutända för 
smidigare förflyttning och säkrare av- och påfart. 

Bryggramper

Bilden ovan visar principen för bryggramper. 
Några länkar är vinklade så att de bildar ett 
valv. Genom att rampen byggs med länkar 
kan man anpassa längder och lutningar efter 
behov och plats.

Bilden ovan visar hur ramper överbryggar ett 
trappsteg och en tröskelkant.

Längder
Relation längd till fri höjd
I standardutförande finns följande längder:

Längd Fri höjd
107 cm 5 cm
137 cm 8 cm
168 cm 10 cm
198 cm 13 cm
229 cm 16 cm

Plattformar kan byggas för att ge rum åt
L- och U-svängar (90 och 180 grader). 

Material
Toppytan är ett raster, 30x10 mm, som låter 
snö och regn falla igenom. Ben finns för 
varierande höjder. Ram och stödben är av 
aluminium och toppytan av galvaniserat järn.

Bredder
Tabellen ger totala yttre bredd 
och användbar innerbredd.

Ytterbredd Innerbredd
94 cm  89 cm
78 cm  73 cm
30.5 cm  25,5 m

Räcken med bågar
Bågar används för smidigare förflyttning 
och säker av- och påfart. 

Mått räcken
Räcken och bågar har följande mått: 
Rör 42x3 mm
För ramper Höjd 85 cm
För plattformar Höjd 110 cm
Bågar: Höjd 40 cm Längd 40 cm

Roll-a-ramp kan utformas som en brygga och behöver inte stöd vid det den 
överbryggar. Rampen kan användas vid balkong- och terrassdörrar och för 
att överbrygga höjdskillnader ute och inne. 
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Dubbellänk (förlängningsenhet)
Dubbelelement bestående av 
två länkar och är en lämplig för-
längning. Enkla nycklar medföljer. 
Längd 30,5 cm.

Art.nr Bredd
31362 94 cm
31302 78 cm
31122 30,5 cm (par)

Av-och påfartslänk
Standard påfartslänk för säker 
påfart. Kan fästas såväl på ram-
pens nedre som övre del.

Art.nr  Bredd
A45237-36 94 cm
A45237-30 78 cm
A45237-12 30,5 cm

Av- och påfartslänk förstärkt
Längd 25 cm och därför flackare 
på- och avfart. Av 4 mm mönstrad 
aluminium. Kan fästas såväl på 
rampens nedre som övre del.

Art.nr  Bredd
6050-10-0235 94 cm
6050-10-0236 78 cm

Avslutningslänk
För montering av ramper på 
plattform, tröskel eller trappav-
sats som saknar kant att fästa i. 

Art.nr  Bredd
3600 94 cm
3300 78 cm
3224 30,5 cm (par)

Låga avlastningsben
Platta stödben som ger längre, 
låga ramper extra stöd. Ställbar i 
sex olika höjder. 
Art.nr  Höjd
6050-10-0321 10-15 cm

Stödben
Ramper som är längre än 290 cm 
måste säkras med stödben.

Mini Pickup-Klammer
Klammer för fästning av rampen 
på fordon eller på en trappav-
sats. Levereras i par. Art.nr 3415

Snabbkoppling
Kan användas i stället för bultar 
om man snabbt och utan verktyg 
vill koppla ihop rampelement. 
Levereras i par Art.nr 3255

Distanshållare
För parvis parallell montering av 
två ramper. Finns i tre olika 
utföranden. Levereras i par.
Art.nr Bredd
3380 20,5 cm
3350 13 cm
3320 5 cm

Stödben med snabblås
Stödben i aluminium. Låsbultar 
för att underlätta för snabb 
fästning och montering. 

Art.nr Höjd
6050-10-0342 25-35 cm
6050-10-0344 40-55 cm
6050-10-0346 60-90 cm

Avfartslänk i stål
Avfartslänk som endast kan fästas 
på rampens övre plan och använ-
das för säker av - och påfart.

Galvaniserad yta
Art.nr Bredd
6050-10-0652 94 cm
6050-10-0654 78 cm

Pulverlackad yta
3212 30,5 cm (par)

Stödben
Stödben av aluminium och järn. 
Justerbar höjd med skruvfunk-
tion. Benen fästs på rampen med 
skruv och spårmutter. 

Art.nr Höjd
6050-10-0323 25-35 cm
6050-10-0325 40-55 cm
6050-10-0330 60-90 cm

Tillbehör
Med länkar utformar du rampen efter önskemål. Yttre bredd anges. 
Innermått 5 cm mindre än yttre bredd.

Beslag för räcken på plattformar
Av zinkgjutgods.
Art.nr 6050-10-3870

Plattformsben Standard 
Art.nr 6050-10-3450

Ställbara ben, 35 mm 
Art. nr 6050-10-3770

Fästelement
För fästning och koppling av 
ramp, räcken och plattformar. 

Hängkrok för räcken
Räcken fästs med hängkrokar.
Hängkrokarna kan lämnas kvar 
på rampen när den rullas ihop. 
Art.nr 6050-10-3900

Avslutningslänk  dubbelfästande
För montering av rampen på 
plattform, tröskel eller trappav-
sats. Fästs på avsatsens yta samt i 
90 graders vinkel i avsatsens kant. 

Art.nr  Bredd
3136                 94 cm
3100 78 cm
3124                   30,5 cm
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S-Klammer
Fästs vid den vinkelräta ytan av 
ett trappstege eller kant. Stöder 
insidan av monteringsytan (utan 
skruv) Levereras i par. Art.nr 3155


