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Tampoane flexibile pentru rampe de andocare 
 
Accesorii ingenioase de la Rite Hite pentru a proteja investiţia Dvs. 
 

Tampoane de andocare DokSaver  
Tamponul revoluţionar patentat DokSaver de la Rite Hite rezistă impactului datorat multiplelor lovituri 
de la camioanele andocate, mulţi ani la rând. Construcţia este atât de reuşită încât Rite Hite oferă o 
garanţie de 10 ani.  

 
Aplicaţii 

• Acolo unde se cere protecţie maximă a rampei. 
• Soluţie pe termen lung pentru medii de lucru dificile. 
• 10 ani garanţie limitată-year limited warranty. 

Specificaţii 
• Construcţie tip box complet închisă construită din oţel de grosime 12 mm. 
• Designul unic permit tamponului să gliseze la impact şi sunt eliminate şuruburile din metal ptr. 

prindere. 
• Sarcina din impact este absorbită şi distribuită pentru întreaga placă metalică.. 
• Proiectate să reziste la o presiune de 168 kN. 
• Se livrează o placă suport pe toată lăţimea şi înălţimea tamponului DokSaver. 

 

Tampon de andocare cu faţa acoperită cu metal 
Tampoanele cu faţa metalică se folosesc acolo unde există o frecare excesivă a camionului andocat la 
rampă. Soluţie durabilă şi fiabilă, vine cu o garanţie de 5 ani. 
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Avantaje 
• Protecţie excelentă a rampei. 
• Soluţie valabilă pentru aproape toate rampele de încărcare. 
• garanţie limitată de 5 ani. 

Specificaţii 
• Placă frontală din oţel de 9.5 mm grosime aplicată peste tamponul de cauciuc. 
• Placa frontală sudată de suporţi cu găuri alungite. 
• Absoarbe impactul de la camion şi glisează  pe tije suport de 19 mm. 

 
Tampoane de andocare laminate 
O soluţie excelentă pentru protecţia rampei. Egalizatorul vine dotat cu o placă plată dar poate fi şi 
înclinată pentru a corespunde oricărei alte aplicaţii. 

 
Avantaje 

• O bună protecţie a rampei. 
• O gamă largă de egalizatoare ce pot fi dotate cu acest tampon. 
• Garanţie oferită limitat 2 ani. 

Specificaţii 
• Făşii de cauciuc armat de grosime 9,5 mm inserate între plăcile metalice. 
• Tije metalice de 19 mm sudate de placa metalică pe ambele părţi, care penetrează fâşiile de 

cauciuc pentru a ţine tamponul laolaltă. 
 

Tampoane de andocare turnate 
O soluţie eficientă pentru protecţia rampei. Egalizatorul este dotat în acest caz cu o placă suport plană, 
dar care poate fi şi înclinată pentru a satisface cam orice aplicaţie.. 

 
Avantaje 

• Destinate unor utizări mai uşoare. 
• Diverse mărimi şi forme pentru diverse aplicaţii. 
• Garanţie 1 an. 

Specificaţii 
• Fabricate din cauciuc armat. 
• Se livrează pregăurite, gările de montaj fiind zencuite. 
• Prelucrare fină a cauciucului, rezistă la condiţiile meteo vitrege.. 
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Tampoane extra lungi 
Fâşii de cauciuc armat, cu o lungime de 100 mm sau 150 mm, se livrează cu o garanţie de  2 ani. 
Disponibile la cerere. 
 
 

Tampoane extra groase 
Se folosesc acolo unde există obturatoare extra groase sau este necesară o grosime mai mare a 
tamponului din cauza apropierii înclinate a camionului, a unor proeminenţe sau alte probleme 
arhitecturale. Se execută din cauciuc armat şi vin cu o garanţie de 2 ani. 
 
Disponibile în gama de grosimi de 230 mm, 255 mm sau 305 mm cu următoarele dimensiuni: 305 mm x 
305 mm | 305 mm x 355 mm | 305 mm x 460 mm | 305 mm x 610 mm | 305 mm x 915 mm şi 510 mm x 
280 mm şi 610 mm x 280 mm. 
 


