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2007 yılında kurulmuş olan ve Hannover şehri Gehrden ilçesinde 
yerleşik PROMStahl GmbH şirketi, yükleme teknolojisi, makine ya-
pım üniteleri ve çelik yapım alanlarında kalite ve hizmet konusunda 
çıtayı yükseltmektedir.  

Şirket yönetimi ve çalışanlarımız sektörde onlarca yıllık tecrübeye 
sahiptir. Ürün ve teknolojilerin sürekli geliştirilmesi sayesinde düşük 
masraflı çözümler oluşturulmakta, yatırım güvencesi sağlamakta ve 
PROMStahl şirketini böylece uzun vadeli işbirliği konusunda güveni-
lir bir ortak haline getirmektedir.   

Yenilikçi ürün tasarımı, kişiye uygun planlama, yetkin danışmanlık, 
sertifikalı üretim ve uzman montaj gibi özelliklerin yanında güvenilir 
servis ve tesisinizin düzenli bakımı da portföye dahil hususlardır.   

PROMStahl GmbH şirketinin ağırlıklı faaliyet noktası, tüm Avrupa 
piyasası için çelik yapım ve yükleme teknolojisinin geliştirilmesi, üre-
timi ve montajı hizmetleridir. PROMStahl GmbH ürünleri Avrupa’nın 
tüm işletme ve güvenlik şartları ve normlarına uygundur ve şimdiden 
Avrupa Standardizasyon Komitesinin (CEN) gelecekteki standartla-
rına uygundur.  

Yükleme köprüleri TÜV yönetmeliğine göre DIN-Norm EN 
1398:2009-07 standartlarına uygundur.  

Tek elden yetkinlik
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Her duruma uygun sistem çözümleri

Ekleme rampalar
PAS  – Menteşeli köprülü ek rampası
PAT  – Teleskopik köprülü ek rampa

Ek rampa PAT (PAS) ile sabit PT (PS) tipi yükleme köprüsünden meydana gelen kombi-
nasyon yeni PROMStahl ürün çizgisi geliştirmesidir. Bu ünitede yükleme köprüsü üre-
timindeki 15 yıllık tasarım ve üretim tecrübesi bir araya getirilmiştir. Ekleme rampası,  
kendinden taşımalı ünite olarak kapı ya da rampa önüne monte edilen komple bir yükle-
me sistemidir. Bu sayede binanın kullanılabilir yükleme alanı genişletilmektedir.

Ekleme rampalar
PAS  – Menteşeli köprülü ekleme rampa – basamaklı model 
PAT  – Teleskopik köprü – basamaklı model

PROMStahl basamaklı ekleme rampası en çeşitli TIR tiplerine yanaşmayı mümkün  
kılmakta ve araçların yükleme yüksekliği yükleme yeri çerçeve yüksekliğinden daha  
alçakta kalan yükleme süreçlerinde kullanılmaktadır. Basamaklı modeller araç yanaşmış 
haldeyken kapıların sorunsuz şekilde açılabilmesini sağlamaktadır.

Hidrolik yükleme köprüleri
PS  – Menteşeli yükleme köprüsü
P T – Teleskopik yükleme köprüsü

PROMStahl hidrolik PS ve PT yükleme köprüleri nakliye lojistiğinde hızlı yükleme ve 
boşaltma yapmak için vazgeçilmez çözümlerdir. TIR ile rampa arasındaki boşlukları 
dolduran yükleme köprüleri bu şekilde yükseklik farklarını dengelemektedir. Platform ve 
kenarı kaymayı engelleyici çelikten yapılmıştır ve her türlü yükleme durumuna uygundur.

Ayrıca: ISO modeli olarak da bulunur

Döner yükleme köprüleri
PPVA · PPV  – Yana kaydırılabilir yükleme köprüsü
PPFA · PPF  – Yere sabit yükleme köprüsü 
PZS kılavuz profili dahil

PROMStahl ürün yelpazesine ait döndürülebilir yükleme köprüleri iç ve dış rampa-
lara uygun olup, rampa kenarı ile araç zemini arasında ufak aralıkların aşılması 
gerektiği yerlerde uygulama bulmaktadırlar.

PS

PT

PAS

PAT

PAT

PPVA · PPFA



 Sayfa 5

Ekleme geçiş kanalları 
PLSU · PLMU  – Tekli ve çoklu izolasyonsuz sistemler (Trapez sac)
PLSI · PLMI  – Tekli ve çoklu izolasyonlu sistemler (Paneller)
PLSX · PLMX  – Tekli ve çoklu sistemler (sadece çerçeve)

PROMStahl eklemeli geçiş kanalı, ekleme rampayla birlikte binaya yanaştırılan kapalı 
bir yükleme sistemini oluşturan bir bütündür ve bir yükleme durumuna ait tüm bileşenleri 
içermektedir: Yükleme köprüsü, kapı izolasyonu ve kayar kapı, alt yapı olarak ekleme 
rampa ve dış kaplama ile birlikte konvansiyonel modellere göre belirleyici avantajlar 
sağlayan kompleks bir yükleme sistemi oluşturmaktadır. 

(Resimde ekleme rampalı ve kapı izolasyonlu model görülmektedir)

Mekanik yükleme körüğü
PMV

Bir deponun ve yanaşan kamyonun yükleme ve boşaltma açıklıklarının farklı ölçüleri dola-
yısıyla aralıklar meydana gelmekte olup bunların etkin şekilde kapatılması gerekir. Mallar 
bu şekilde hava cereyanından, yağmur ve rüzgardan korunmaktadır. Yağmur suyu enteg-
re bir yağmur oluğuyla yandan dışarıya akıtılmaktadır. Olumlu bir yan etki olarak enerji 
tasarrufu sağlanmaktadır. Yükleme körüğü üç parça halinde hazırlanmış şekilde teslim 
edilmektedir ve böylece fazla külfet yaratmadan cepheye sabitlenebilmektedir. Bu yapı 
şeklinin avantajları masraf ve zamandan büyük tasarruf sağlamasıdır.

Duvar oyuğuna (Nişe) montaj için brandalı yükleme körüğü
PMN

Duvar oyuğuna montaja yönelik brandalı yükleme körüğü PMN doğrudan bir binanın 
duvar hücresine yerleştirilmektedir. Böylece kesintisiz bir bina cephesi oluşmakta ve siste-
min optik görüntüsü belirgin şekilde iyileştirilmektedir. Sistem, iki yana ve nişin üst kenarına 
monte edilen alüminyum profillerden oluşmaktadır. Sistem betona, çeliğe ya da metalli 
yere monte edilebilir. 3mm kalınlığındaki mukavemetli brandalar PVC kaplamalı çift doku-
dan meydana gelmektedir. Kapı izolasyonunun cephe kısmına yanaşmayı kolaylaştıran 
görsel şeritler yerleştirilmiştir. Kapı izolasyonu 3 parçalı hazır halde teslim edilmektedir 
ve az külfetle cepheye monte edilebilmektedir. Bu yapı şekli büyük masraf ve zaman 
tasarrufu sağlamaktadır.

Şişirilebilir yükleme körüğü 
PWI

Şişirilebilir yükleme körüğü PWI, optimal izolasyonu çok çeşitli kullanım imkanlarıyla 
birleştirmektedir. Şişirilebilir yan ve üst yastıklar yükleme boşluğunu hava geçirmeze ya-
kın şekilde izole etmektedir. Böylece bu model ayrıca soğuk hava depoları ve klimalı 
alanlar için çok uygundur. Yaz sıcağı, kış soğuğu, rüzgar, toz ve böcekler depoya kesin-
likle giremez. Kapı izolasyonu üç parça halinde hazırlanmış olarak teslim edilmektedir 
ve az külfetle cepheye sabitlenebilir. Böylece büyük miktarda para ve zaman tasarrufu 
sağlanmaktadır.

PWI

PMN

PMV

PL
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Kişiye uygun yükleme köprüleri

Mekanik menteşeli yükleme rampa
PECO

Mekanik katlamalı rampa PECO (PROMStahl ECONOMICAL), özellikle yükleme  
zemini yüksekliği yükleme alanı yüksekliğinden sadece çok az farklı olan araçların  
yüklenmesi ve boşaltılması için uygundur. Dolayısıyla bu rampa aynı yüksekliğe sahip 
araçlardan meydana gelen bir araç parkı için ideal çözümdür.

Yana kaydırılabilir yükleme köprüsü
PKBS

PROMStahl yükleme köprüsü PKBS, ufak ile orta boy yükseklik farklarının aşılması için 
uygundur ve tek bir kişi ile kullanılabilmektedir. Köprü yana doğru kaydırılabilmekte olup 
kullanılmadığında rampa kenarına dikilmektedir. 40 kN’a kadar taşıma kapasitesiyle 
135mm’ye kadar yükseklik farkları telafi edilebilmektedir.

Taşınabilir konteynır yükleme köprüsü 
PQM

Konteynır yükleme köprüsü PQM, özel olarak konteynırların yükleme ve boşaltıl-
ması için geliştirilmiştir. Köprü avlu seviyesi ile konteynır yükleme yüzeyi arasında-
ki yüksekliği telafi etmektedir. PQM köprüsü çelikten sağlam bir kaynak yapıdan  
mamuldür ve yüzeyinde kaymayı engelleyici dalgalı sac kullanılmıştır. Köprü bir 
saha taşıma aracı yardımıyla konteynıra yatırılır.

Mobil Yükleme rampası 
PHFB

Mobil yükleme rampası PHFB 130 mm’ ye kadar yükseklik farklarının aşılmasında kulla-
nılmaktadır. Köprü kaymayı engelleyici çok sağlam bir alüminyum alaşımdan meydana 
gelmektedir ve düşük ağırlığı nedeniyle esnek kullanım alanlarına sahiptir. Talep edilirse, 
başka yükleme konumlarına daha kolay taşınabilmesi için köprüye tekerlekler takılabilir.

PECO

PQM
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Sanayi kapı sistemleri
PDAI  – ISO bölgesel kapı
PDAA  – ALU bölgesel kapı
PDTR  – Rulolu kapı
PDAS  – Hızlı açılır kapılar

PROMStahl bölgesel kapılar en modern teknoloji yardımıyla tasarlanmakta ve 
üretilmektedir. Hazırlığı sağlam ve kalitelidir. Tüm kapılar kullanım alanına uygun 
olarak düzenlenebilmekte olup mevcut ya da planlanan yapısal durumlara en iyi 
şekilde uyarlanabilmektedir. Henüz planlama aşamasında verdiğiniz bilgiler doğ-
rultusunda hazırladığımız evrakları kullanımınıza sunuyoruz.

PDAI

PDAA

Mobil çıkış rampası 
PAR · PARP

Mobil çıkış rampaları PAR ve PARP, kamyon, konteynır ve vagonların doğrudan avlu 
zemininden yüklenip boşaltılmasına imkan vermektedir. Manevra ve yükleme tek bir 
kişi tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Rampalar çelikten mamul sağlam bir kaynak 
konstrüksiyonudur. Manevra alanının tamamı uygun şekilde boyutlandırılmış ve büyük 
yükleri taşıyabilen sağlam ızgaralarla döşenmiştir.

Makaslı kaldırma platformu
PSH 

PSH makaslı kaldırma platformları modüler sistemdeki çok modern CAD konstrüksiyon-
larıdır ve en son Avrupa nizamlarına uygundur. Makaslı platformlar özellikle sağlam, 
kesin, uzun ömürlü ve yine de ucuzdur. Yeni donanım paketleri örneğin montaj masası, 
yükleme platformu veya tesis platformu olarak farklı kullanım alanları için seçenek sağla-
maktadır. PSH makaslı platformlar tekli ya da ikili makasla temin edilebilmektedir.

Sanayi kapı sistemleri
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Darbe emiciler
PGF  – Kaynak plakalı lastik eleman
PBGP  – Kaynak plakasız lastik eleman
PGB · PGV  – Yukarı hareketli / yükseklik ayarlı
PGS  – Çelik yaylı tampon
PGFS  – Koruma ızgaralı çarpma tamponu

Yükleme köprülerine ait darbe emicilerinin işlevi, araçların yanaşması esnasındaki 
darbeleri savuşturmaktır. Böylece yükleme alanında ve araçta hasar oluşmasını engel-
lemektedirler.

PGF PGS

PGB PGV PGFS

Çarpma koruyucu dikme
PAFP

Çarpma koruyucu dikme PAFP, trafik yolları ve geçiş yollarının sınırlandırılması ve emni-
yete alınması konusunda düşük masraflı ve kalıcı bir alternatiftir. Çok sağlam ve baskıya 
dayanıklı yapısı nedeniyle makine, raf, kolon veya bina köşelerine yönelik etkin çarpma 
koruması olarak uygundur. Çarpma koruyucu dikme sağlam ve sıcak galvanizli yapı 
olarak, ek sarı ve siyah uyarı boyalı şekilde teslim edilebilmektedir.

Araç giriş yardımları 
PEFE · PEKE  – L = 2.000 mm (ECO) – düz model
PEF · PEK  – L = 2.550 mm – açılı model

PROMStahl serisi araç giriş yardımları kamyonun yükleme noktasına kusursuz yanaşma-
sını sağlamaktadır. Kapı izolasyonunda, rampada, binada ya da araçta kesin olmayan 
yanaşma neticesindeki çarpmalar ihtiyaten önlenmektedir. Kamyonun lastik ve jantları 
çıkış yardımlarının düz yüzeyi nedeniyle zarar görmemektedir.

PEK

PEF

Yükleme lambaları
PV 01 – Enerji tasarruf lambası (20 W)
PV 02 – Halojen lamba (300 W)

Bir kamyonun yükleme ve boşaltması esnasında yetersiz ışıklandırma nedeniyle sıkça 
tehlike alanları oluşmaktadır. PROMStahl yükleme lambası PV yükleme bölgesi ve kam-
yon yükleme alanının aydınlatılması için ideal çözümdür.

Aksesuar

PAFP

PV 02

PV 01
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Kumanda
PBES 1 MV – Katlamalı kamalı yükleme köprüsü PS · PAS

PBES 1 MV numaralı kumanda IP 54 koruma sınıfına dahil bir kumandadır ve bakım 
zamanlarını gösteren LED çalışma ışığına sahiptir. Kumanda yükleme köprüsü serbest 
bırakma fonksiyonu için hazırlanmış olup 400V mıknatıslı valfı ve otomatik sensörü bu-
lunmaktadır ve 10m kablo ile teslim edilmektedir. Ayrıca kumandada faz çevricili ve 
bağlantı imkanlı CEE fişine sahiptir. Tekerlek takozu, trafik lambası, yükleme lambası ve 
kapı kilidi bağlantıları mevcuttur.

Kumanda
PBES 2 MV – Beslemeli yükleme köprüsü PT · PAT 

PBES 2 MV numaralı kumanda IP 54 koruma sınıfına dahil bir kumandadır ve bakım 
zamanlarını gösteren LED çalışma ışığına sahiptir. Kumanda yükleme köprüsü serbest 
bırakma fonksiyonu için hazırlanmış olup 400V mıknatıslı 2 valfı ve otomatik sensörü 
bulunmaktadır ve 10m kablo ile teslim edilmektedir. Ayrıca kumandada faz çevricili ve 
bağlantı imkanlı CEE fişine sahiptir. Tekerlek takozu, trafik lambası, yükleme lambası ve 
kapı kilidi bağlantıları mevcuttur.

Trafik lambası 
PBEA

Yükleme noktalarındaki yükleme ve boşaltmalar esnasında sıkça ağır kazalar meydana 
gelmektedir. Tekerlek takozu ile birlikte trafik lambası kombinasyonu ile yükleme nokta-
sında düşük masraflı optimal güvenlik sağlanabilmektedir. Trafik lambası sistemi şoföre 
ayrıca manevra ve yanaşma esnasında destek sağlamaktadır. Işık, yükleme rampasına 
olan mesafeyi göstermekte ve araç, cephe ve yükleme noktalarında hasarın meydana 
gelmesini önlemektedir.

Tekerlek takozu
PZK

Emniyet takozu kamyonlarının yükleme rampasındaki yükleme ve boşaltımı esnasında 
sürekli bir güvenlik konsepti sağlamaktadır. Takozda konuma bağlı ultrason sensörü 
bulunmaktadır ve sağlam bir kabloyla köprü kumandasına bağlıdır. Kamyonun arka te-
kerleklerinden biri emniyet tekerlek takozu ile emniyete alınır alınmaz köprü kumandası 
serbest bırakılır ve yükleme köprüsü ancak bundan sonra kumanda edilebilir.
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Katlamalı kamalı yükleme köprüsü PS

Yan eğri kesik

Katlamalı kamanın bindirme alanını azaltmanın en düşük masraflı yöntemi, çift taraflı eğri kesik  
opsiyonudur. Bu opsiyonda katlamalı kamanın her iki tarafı 125 mm eğriltilmiştir. NW ≥ 2.200 için 
tavsiye edilmiştir.

Yan katlama elemanları

Yükleme köprüsü yanda katlama parçalı olarak da temin edilebilir. Katlamalı kama bu durumda bir 
orta parça ile sağ ve solda dış parçadan meydana gelmektedir. Dış parçalar orta parçadan bağımsız 
olarak aşağıya doğru katlanmaktadır. Bindirme alanı böylece kendiliğinden her tarafta 125mm küçül-
tülmektedir, böylece daha dar yükleme alanlı kamyonlarda da işlem yapılabilmektedir. Katlamalı kama 
tekrar dikey konuma döndükten sonra dış parçalar otomatik olarak yuvalarına geçmektedir. Orta parça 
ile dış parçalar bu şekilde bir sonraki işlemde tekrar otomatik olarak birlikte açılmaktadır. NW ≥ 2.200 
için tavsiye edilmektedir.

Yükleme köprüleri LL = 400 LL = 500

NL LH A B A B

1750 700 250 325 130 370

2000
600 250 290 - -

700 290 340 190 360

2500
600 310 270 - -

700 360 330 270 340

2750
600 335 270 - -

700 390 330 290 330

3000
600 360 270 - -

700 430 330 320 330

3500 800 520 350 410 360

4000 900 570 350 450 360

4500 900 620 350 360 500

Nominal en (NW) 1750, 2000, 2200, 2250 tüm ebatlar için                                        
Tüm ebatlar için taşıma kapasitesi: 60 kN (dinamik), 84 kN (statik)
Talep üzerine başka taşıma kapasiteleri ve ebatlar mümkündür.

NL

LH

OL

A

B

LL

NW

NL Nominal boyu

NW Nominal eni

OL Toplam uzunluğu NL + (L L – 65)

L L Katlamalı kama boyu

LH Yapı yüksekliği

A Üst köprü alanı

B  Alt köprü alanı

Teknik değişiklikler saklıdır

(Tüm ölçüler mm)
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Beslemeli hidrolik yükleme köprüsü PT

Yan eğri kesik

Sürgünün bindirme alanını azaltmanın en düşük masraflı yöntemi, çift taraflı eğri kesik opsiyonudur. Bu 
opsiyonda katlamalı kamanın her iki tarafı 125 mm eğriltilmiştir. NW ≥ 2.200 için tavsiye edilmiştir.

Yan sürgü dilleri

Yükleme rampası yan sürgü dilli model olarak da temin edilebilmektedir. Sürgü bu durumda bir  
orta parça ile sağ ve solda dış parçadan meydana gelmektedir. Dış parçalar orta parçadan bağımsız 
olarak arkaya doğru ilerlemektedir. Bindirme alanı böylece kendiliğinden her tarafta 150 mm küçül-
tülmektedir, böylece daha dar yükleme alanlı kamyonlarda da işlem yapılabilmektedir. Sürgü tekrar 
tamamen içeri girdikten sonra dış parçalar otomatik olarak yuvalarına geçmektedir. Orta parça ile dış 
parçalar bu şekilde bir sonraki işlemde tekrar otomatik olarak birlikte dışarı sürülmektedir. NW ≥ 2.200 
için tavsiye edilmektedir.

Yükleme köprüleri LE = 500 LE = 1000

NL LH A B A B

1750 700 250 350 – –

2000 600 300 290 360 360

2000 700 315 405 390 480

2250 700 300 405 360 470

2500 600 350 270 410 310

2500 700 350 400 410 460

2750 700 450 400 520 450

3000 600 430 250 500 280

3000 700 450 400 520 450

3500 800 520 400 590 450

4000 800 500 410 560 450

4500 800 500 410 555 450

Tüm ebatlar için nominal en (NW) 1750, 2000, 2100, 2200, 2250, 2400                                         
Tüm ebatlar için taşıma ebatları: 60 kN (dinamik), 84 kN (statik)
Talep üzerine başka taşıma kapasiteleri ve ebatlar da mümkündür.

NL

LH

OL

A

B
NW

LE NL Nominal boy

NW Nominal en

OL Toplam boy (NL + LE)

L E İleri itme uzunluğu

L H Yapı yüksekliği

A Üst köprüleme

B  Alt köprüleme

Teknik değişiklikler saklıdır

(Tüm ölçüler mm)
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Hangi yapı şeklini tercih ediyorsunuz?

Akla gelen tüm metot ve sistemler için çeşitli iç montaj modelleri sunuyoruz. Eklenebilen tüm varyantlar katlamalı, kamalı ve sürgülü yükleme 
köprüleri için mümkündür.

Beton içine gömmek için T köprü çerçeveleri
Tek bir işlemde hızlı ve temiz montaj.

≥3
50

3000

D
H

PW
PL PL

PW

PD

Alt sürmeli Alt sürmesiz PL Ekleme boyu
PW Ekleme eni

DH Rampa yüksekliği
PD Ekleme derinliği

≥3
50

3000

D
H

PW
PL

PW
PL

PD

Kaynaklama için W köprü çerçevesi
Ön çerçeve yükleme köprüsünün montajından önce yer plakasına yerleştirilebilmektedir. Böylece yükleme köprüsünün sadece ön çerçeveye 
kaynaklanması kalır. Mümkün olduğunca iyi bir esneklik sağlamak amacıyla çukur hazırlığı T-Çerçevesi çukur hazırlığı ile aynıdır.

Alt sürmeli Alt sürmesiz PL Ekleme boyu
PW Ekleme eni

PL Ekleme boyu
PW Ekleme eni

DH Rampa yüksekliği
PD Montaj derinliği

DH Rampa yüksekliği
PD Montaj derinliği

PL
PW

3000

≥3
50

D
H

Kaynaklama için düz çelikten F çerçevesi
Mevcut yükleme köprüleri problemsiz şekilde değiştirilebilmektedir. F-Çerçevede mevcut köprü kesilerek çukurdan alınır ve yerine daha dar 
ve kısa bir köprü konur. Stok çerçevesi kullanılmaya devam ediyor. Ön şart, çerçevenin uygun taşıma kapasitesine sahip olmasıdır. Böylece 
beton çalışmalarına gerek kalmamaktadır.

PW

PL

PD

Alt sürmeli Alt sürmesiz

Teknik değişiklikler saklıdır
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B Kutu çerçeve
Normal olarak yapılması gereken çukur açma işi ortadan kalkmaktadır. Üretimi genelde külfetli olan hazır beton parçalara artık ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Çukur açma çalışmaları gerekmediğinden hol zemin plakası inşaat hazırlığı çok daha kolaydır.

LH

NW+130

NL+55

NL Nominal boy
NW Nominal en

LH Köprü yüksekliği NL Nominal boy
NW Nominal en

LH Köprü yüksekliği

P Pit (çukur) çerçeve
Yükleme köprüsü hızla ve düşük masrafla monte edilebilmektedir. Öneri: Sadece “alt sürmesiz” model için.

PW

PL
PD

Alt sürmesiz
PL Ekleme boyu
PW Ekleme eni

PD Montaj derinliği

Müşteri taraflı elektrik hazırlığı

1

4

2

3

5
1 Elektronik kumanda (Teslimat kapsamında)

2 Kablo kanalı (Müşteri)

3 Elektrik kabloları borusu, 
 iç çapı asgari 50 mm, 
 Boru kavisi ≥ 45° (Müşteri)

4 Şebeke bağlantısı: 3/N/PE AC 50 Hz   
  400 V/ CEE 16A
 Şebeke sigortası: D0 10 A gL
 Motorizasyon: 0,75 kW (PS) 
  1,5 kW (PT)

 Kablo: 3 x 0,75 mm2 (PS)
  7 x 0,75 mm2 (PT)

 Motor kablosu:  4 x 1,5 mm2

5 Kilitleme şalteri Kapı/ Yukleme koprusu* 

* Özel donanım

PT

NL+40

NW+130

LH

PS

Teknik değişiklikler saklıdır
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Katlamalı çıkış rampalı, yükleme köprülü ek rampa PAS

LL = Katlamalı kama boyu 400

NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

A 290 345 430 520

B 340 320 330 350

OL 2400 2850 3400 3900

NW Tüm ebatlar 1750, 2000, 2200, 2250

MW Tüm ebatlar 3300, 3500, 3600

Tüm ebatlarda taşıma kapasitesi: 60 kN (dinamik), 84 kN (statik)                                                                
Talep üzerine başka taşıma kapasiteleri ve ebatlar mümkündür.

LL = Katlamalı kama boyu 500

NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

A 190 255 320 410

B 360 335 330 360

OL 2500 2950 3500 4000

NW Tüm ebatlar 1750, 2000, 2200, 2250

MW Tüm ebatlar 3300, 3500, 3600

Tüm ebatlarda taşıma kapasitesi: 60 kN (dinamik), 84 kN (statik)                                                                
Talep üzerine başka taşıma kapasiteleri ve ebatlar mümkündür.

DW

NV

HL

053≥

MW

OL

LL

NW

D
H

A

B

AW

NL

NV Ek rampanın nominal boyu (NL + 20)

NL Yükleme köprüsü nominal boyu

NW Yükleme köprüsü nominal eni

OL Toplam boy

LL Katlamalı kama boyu

LH Yapı yüksekliği

DH Rampa yüksekliği

DW Kapı eni

MW Ek rampa modül eni

A Üst köprüleme

B  Alt köprüleme

AW Yaslama açısı*

* Tüm ekleme rampalar standart 90°, 45°/135° ve 75°/105°, 60°/120° yaslama açısıyla temin edilebilir. 
 Başka yaslama açıları talep üzerine mümkündür.

(Tüm ölçüler mm)

(Tüm ölçüler mm)

Teknik değişiklikler saklıdır
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Beslemeli, hidrolik yükleme köprülü ek rampa PAT

LE = Besleme boyu 500

NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

A 315 350 450 520

B 405 400 400 400

OL 2500 2950 3500 4000

NW Tüm ebatlar 1750, 2000, 2200, 2250, 2400

MW Tüm ebatlar 3300, 3500, 3600

Tüm ebatlarda taşıma kapasitesi: 60 kN (dinamik), 84 kN (statik)                                                                
Talep üzerine başka taşıma kapasiteleri ve ebatlar mümkündür.

LL = Katlamalı kama boyu 500

NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

A 390 410 520 590

B 480 460 450 450

OL 3000 3450 4000 4500

NW Tüm ebatlar 1750, 2000, 2200, 2250, 2400

MW Tüm ebatlar 3300, 3500, 3600

Tüm ebatlarda taşıma kapasitesi: 60 kN (dinamik), 84 kN (statik)                                                                
Talep üzerine başka taşıma kapasiteleri ve ebatlar mümkündür.

NV Ek rampa nominal boyu (NL + 20)

NL Yükleme köprüsü nominal boyu

NW Yükleme rampası nominal eni

OL Toplam boy

LE Besleme (sürgü) boyu

LH Yapı yüksekliği

DH Rampa yüksekliği

DW Kapı eni

MW Ek rampa modül eni

A Üst köprüleme

B  Alt köprüleme

AW Yaslama açısı*

* Tüm ekleme rampalar standart 90°, 45°/135° ve 75°/105°, 60°/120° yaslama açısıyla temin edilebilir. 
 Başka yaslama açıları talep üzerine mümkündür.

DW

NW
NVOL

MW

B
A

LH

LE

AW

D
H

NL

(Tüm ölçüler mm)

(Tüm ölçüler mm)

Teknik değişiklikler saklıdır
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Ekleme geçiş kanalı PL

NV 2020 2470 3020 3520

TH* 3975 3840 3640 4000 3865 3665 4025 3890 3690 4050 3915 3715

DH  950 – 
1050

1100 – 
1250

1300 – 
1500

950 – 
1050

1100 – 
1250

1300 – 
1500

950 – 
1050

1100 – 
1250

1300 – 
1500

950 – 
1050

1100 – 
1250

1300– 
1500

MW Tüm ebatlar 3300, 3500, 3600

* İzolasyonlu model ölçüsü                                                                                                                                             

Ekleme geçiş kanalı, ek rampa ve kapı izolasyonuyla birlikte bina-
ya yaslanacak kapalı bir yükleme birimini oluşturan ve bir yükleme 
istasyonunun tüm bileşenlerini içeren bir mahfazadır: Yükleme köp-
rüsü, kapı izolasyonu ve bölgesel kapı, altyapı olarak ek rampa ve 
mahfazayla birlikte kompleks bir yükleme sistemi oluşturmaktadır. 
Bir bina dışına, doğrudan kapı açıklığına konularak kullanıcıya yapı 
modeline bağlı olarak konvansiyonel iç rampaya kıyasla belirleyici 
avantajlar sağlayabilir. 

Bunlar yeni bir yapıda sağlanabileceği gibi, büyük tadilat gerektir-
meden değiştirilecek mevcut bir binada da sağlanabilir. Ekleme ge-
çiş kanalı kullanımı kullanılabilir depolama alanını genişletmekte ve 
temiz, termik ayırım meydana getirmektedir. Ekleme geçiş kanalının 
tüm çelik çerçeve yapısı seri olarak ateş galvanizlidir. Opsiyon ola-
rak çatı su tahliyesi ve binanıza uygun cephe bağlantı elemanlarını 
da almanız önerilir. 

MW

NV

N
HTH

M
H

 >
 4

50
0

(E
m

p
fo

h
le

n
)

D
H

NW

NV Ekleme geçiş kanalı nominal boyu
(NV = N L + 20 mm)

MW Ekleme geçiş kanalı modül eni

NW Yükleme köprüsü nominal eni

TH Duvar bağlantı yüksekliği

DH Rampa yüksekliği

MH Kapı izolasyonu montaj yüksekliği

* Tüm ekleme geçiş kanalları standart 90°, 45°/135° ve 75°/105°, 60°/120° yaslama açısıyla temin edilebilir. 
 Başka yaslama açıları talep üzerine mümkündür.

Kapı izolasyonlu resim

Modeller
PLSU · PLMU  – İzolasyonsuz tekli ve çoklu sistemler (Trapez sac)
PLSI · PLMI  – İzolasyonlu tekli ve çoklu sistemler (Paneller)
PLSX · PLMX  – Tekli ve çoklu sistemler (sadece çerçeve)

(Tüm ölçüler mm)

Teknik değişiklikler saklıdır
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Mekanik yükleme körüğü PMV

Deponun ve kamyonun yükleme ve boşaltma alanlarının farklı öl-
çüleri nedeniyle açıklıklar oluşmaktadır ve bunların artan enerji gi-
derleri nedeniyle en etkin şekilde izole edilmesi şarttır. PROMStahl 
kapı izolasyonunun ön ve arka çerçevesi, mafsallı kollarla birbirine 
bağlı olan yüksek mukavemetli alüminyum ekstrüzyon profilden 
oluşmaktadır. 3 mm kalınlığındaki çok dayanıklı PVC branda esnek 
çerçeveye monte edilir. Kaldırmalı çatı ve paralel döndürme sistemi 
sayesinde hatalı yanaşan araçlarda ön yapı yukarıya ya da geriye 
doğru çekilir, böylece doğru yanaşmayan kamyonlarda da kapı 
izolasyonu zarar görmez. 

Kapı izolasyonunun ön tarafına yanaşmayı kolaylaştıran görsel şe-
ritler yerleştirilmiştir. Yağmur suyu entegre bir yağmur oluğu ile yan-
dan akıtılmaktadır. Standart modelde üst brandada bir ek yırtmaç 
bulunmaktadır. Fiyat farkı ile üst brandanın kısmen ya da tam lamelli 
model olarak da temin edilebilir. Kapı izolasyonu üç parça şeklinde 
ön montajlı olarak teslim edilmektedir ve böylece az külfetle cephe-
ye sabitlenebilmektedir. Bu yapı şeklinin avantajları önemli para ve 
zaman tasarrufudur.

NW

B B

B

A

N
H

A

A

C
D

H

M
H

ND

B-B

D

A-A 

NW Nominal en

NH Nominal yükseklik

ND Nominal derinlik

DH Rampa yüksekliği

MH Montaj yüksekliği

A Üst branda yüksekliği

B  Yan branda eni

C Kapı yüksekliği

D Kapı eni

NW NH ND A B

3200 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3250 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3300 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3350 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3400 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3450 3200 – 4700 600/900 1000/1200 700

3500 3200 – 4700 600/900 1000/1200 700

3550 3200 – 4700 600/900 1000/1200 700

3600 3200 – 4700 600/900 1000/1200 700

Talep üzerine başka ebatlar mümkündür.                                                                                                (Tüm ölçüler mm)

Teknik değişiklikler saklıdır
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Şişirilebilir kapı izolasyonu PWI

Şişirilebilir kapı izolasyonu PWI, optimal izolasyonu genel kullanım 
imkanlarıyla birleştirmektedir. Şişirilebilir yan ve üst yastıklar yükle-
me aralığını hava geçirmeze yakın şekilde izole etmektedir. Dola-
yısıyla bu tip ayrıca soğutma evleri ve klimalı depolama alanları 
için çok uygundur. Yaz sıcağı, kış soğuğu, hava cereyanı, böcek-
ler hiçbir şekilde depoya sızamaz. Sonuç önemli derecede enerji 
tasarrufu ve depo personelinin daha az hastalanmasıdır. Ayrıca 
depoya gizlice girip çıkmak mümkün değildir. PROMStahl kapı izo-
lasyonunun ön ve arka çerçevesi yüksek mukavemetli alüminyum 
ekstrüzyon profillerden meydana gelmektedir. 

Yan çerçeve oldukça sağlamdır ve 40mm kalınlığında izolasyon 
panellerinden üretilmektedir. Şişirilebilir üst ve yan yastıklar otoma-
tik olarak kamyon ölçülerine intibak ederler. Böylece yükleme nok-
talarında farklı ölçüdeki kamyonların da etkin şekilde izole edilmesi 
mümkündür. Bu avantajlar kapı izolasyonunu kendini hızla amor-
tize eden iyi bir yatırım haline getirmektedir. Kapı izolasyonu üç 
parça şeklinde ön montajlı olarak teslim edilmektedir ve böylece az 
külfetle cepheye sabitlenebilmektedir. Bu yapı şeklinin avantajları 
önemli para ve zaman tasarrufudur.

A B C D E

3500, 3700 3600, 4000, 4700 775 1350, 1750 700

Talep üzerine başka ebatlar mümkündür.                                                                                                

A Dış en

B Dış yükseklik

C Derinlik

D Üst yastık yüksekliği (şişirilmiş halde)

E Yan yastık eni (şişirilmiş halde)

(Tüm ölçüler mm)

Teknik değişiklikler saklıdır



 Sayfa 19

B
A

NW
NL

B
A

NW
NL

Yana kaydırılabilir yükleme köprüsü PPVA · PPV
Sabit yükleme köprüsü PPFA · PPF

Yükleme köprüleri dış ve iç rampalar için uygundur ve rampa kenarı 
ile araç yükleme zemini arasında ufak ve orta düzeyde yükseklik 
farkları aşılması gerektiğinde uygulama bulmaktadır. Yükleme köp-
rüleri PPVA ve PPV rampa başında sabitlenmiş bir kılavuz profilde 
tutulmaktadır ve yana doğru hareket edebilmektedirler. Yükleme 
köprüleri PPVA ve PPV piyasada en çok kullanılan profillere uygun 
olarak teslim edilmektedir ve halihazırda mevcut olabilecek kılavuz 
profillerinin değiştirilmesi külfeti ortadan kalkmaktadır. Yükleme 
köprüleri PPFA ve PPF rampa kafasına bir çelik menteşeyle bağlıdır 
ve yükleme işlevinde bir işletme kolu kullanılarak yükleme alanına 
indirilmektedir. PPVA ve PPFA modelleri hafif metal parçalı tabanla 
donatılmıştır, böylece rampa üst kenarına yamuk duran kamyonlara 
optimal şekilde adaptasyon garanti edilmektedir. 

Baskı yayları köprü ağırlığını telafi etmektedir, böylece yükleme köp-
rülerinin tek bir kişi tarafından sorunsuzca kullanılması mümkündür. 
Yükleme köprüleri 2000mm enden itibaren standart olarak iki kolla 
donatılmıştır. Böylece iki kişi tarafından kullanılmaları mümkündür. 
Köprüler kullanılmadıklarında rampa kenarında dikey pozisyonda 
bekletilmekte ve otomatik bir düşme emniyeti ile bu konumda tu-
tulmaktadır. Köprülerin tüm çelik aksamları sıcak galvanizli olarak 
temin edilebilir. PROMStahl köprüleri en son Avrupa normu olan 
EN 1398 şartlarına uygundur.

NL NW A B

1250 1500 1750 2000 175 245

1500 1500 1750 2000 225 295

1750 1500 1750 2000 265 340

2000 1500 1750 2000 310 390

*Tüm ebatlar için taşıma kapasitesi 60 kN.                                                                                                       

NL Nominal boy

NW Nominal en

A Üst köprüleme

B Alt köprüleme

PPVA PPFA

(Tüm ölçüler mm)

Teknik değişiklikler saklıdır
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Mekanik katlamalı kamalı rampa PECO

Mekanik katlamalı kamalı rampa PECO (PROMStahl ECO-  
NOMICAL), yükleme alanı yüksekliği yükleme noktasından sa-
dece çok az farklı araçların yükleme ve boşaltılmasına uygundur. 
Aynı yükseklikteki araçlardan meydana gelen bir araç parkı için 
ideal çözümdür. 

Bu rampanın avantajları çabuk bir şekilde monte edilebilmesi ve 
halihazırda mevcut yükleme durumlarına yerleştirilebilmesidir. 

PECO-Rampası mekanik olarak bir gaz basınçlı yay ile işletilmek-
te olup tek bir kişi tarafından sorunsuzca kullanılabilmektedir: 
Platform kaldırılmakta ve katlamalı çıkış rampası otomatik olarak 
en üst konumda açılmakta ve sonra kamyonun yükleme zeminine 
binmektedir. 

PECO-Rampası yükleme ve boşaltma esnasında “otomatik yüzer 
konumda” bulunmaktadır, yani kamyonun yukarı/aşağı hareket-
lerini takip etmektedir.

NW

D
H

MW

NW

D
H110

100

700
400

90

250

25
025

0

250
90(50)

50
0

250

90

50
0

250
90(50)

Tip R Tip P

Nominal boy (NL) 485

Nominal en (NW) 1750 2000 2250 1750 2000 2250

Modül eni (MW) 2300 2550 2800 – – –

Tüm ebatlar için taşıma kapasitesi 60 kN.                                                                                                        

Opsiyon: Çelik parçalı model (40 kN), Alüminyum parçalı model (60 kN).

Darbe emici seçimi

Lastik darbe emici: 500 x 250 x 90 mm
 250 x 250 x 90 mm

Polietilen darbe emici: 500 x 250 x 50 mm
 250 x 250 x 50 mm

Darbe emici seçimi

Lastik darbe emici: 500 x 250 x 90 mm
 250 x 250 x 90 mm

PECO Tip R PECO Tip P

(Tüm ölçüler mm)

Teknik değişiklikler saklıdır
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Yana kaydırılabilir yükleme köprüsü PKBS

PROMStahl yükleme köprüsü ufak ile orta düzeydeki yükseklik 
farklarının aşılması için uygundur ve tek bir kişi tarafından kullanı-
labilmektedir. Köprü yana doğru kaydırılabilmektedir ve kullanıl-
madığında rampa kenarında dikey pozisyonda durmaktadır. 40 
kN’a kadar taşıma kapasiteleriyle 135 mm’ ye kadar yükseklik 
farkları telafi edilebilmektedir. 

Yükleme köprüsü çok sağlam, hava şartlarına dayanıklı alümin-
yum alaşımından üretilmekte ve modern mal trafiğinin yüksek 
beklentileri için uygundur. Otomatik kavrayan ve basit bir şekilde 
boşaltılan düşme emniyeti istemsiz şekilde devrilmeyi engelle-
mektedir.

H
 m

ax

L

12,5%

H
 m

in

12,5%

NL

120

U 120

Nominal boy NL Nominal en NW Asgari yükseklik farkı Azami yükseklik farkı

410 1250 1500 – 70 + 30

535 1250 1500 – 90 + 45

785 1250 1500 – 120 + 75

910 1250 1500 – 135 + 90

Tüm ebatlar için taşıma kapasitesi 40 kN.                                                                          (Tüm ölçüler mm)

Teknik değişiklikler saklıdır
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Mobil Yükleme rampası PHFB

Mobil yükleme rampası PHFB 130mm’ye kadar yükseklik farkları-
nın aşılmasına yaramaktadır. Yükleme rampası kaymayı engelleyi-
ci yüzeyli çok dayanıklı alüminyum alaşımdan oluşmakta ve düşük 
ağırlığı ile esnek kullanım alanı sağlamaktadır. 

Talep üzerine köprüye tekerlek takmak mümkündür, böylece basit-
çe başka yükleme konumlarına taşınabilir.

170
L

170

H
 m

ax
H

 m
in

L

B

Boy L En B
 Yükseklik farkı H 

Asgari                           Azami

625 1250, 1500 – 55 100

750 1250, 1500 – 70 115

1000 1250, 1500 – 100 145

*Tüm ebatlar için taşıma gücü 40 kN.                                                                                                     

Nominal boy 
NL

Nominal 
NW

Toplam boy 
OL

 Azami üst
Köprüleme A

1435 1500, 1750, 2000, 2250, 2300, 2400 1935 240

2000 1500, 1750, 2000, 2250, 2300, 2400 2500 300

2450 1500, 1750, 2000, 2250, 2300, 2400 2950 360

2900 1500, 1750, 2000, 2250, 2300, 2400 3400 410

*Tüm ebatlar için taşıma kapasitesi 60 kN.                                                                                                        

Taşınabilir konteynır yükleme köprüsü PQM

Konteynır yükleme köprüsü PQM özel olarak konteynırların yük-
lenmesi ve boşaltılması için tasarlanmıştır. Avlu zemini ile konteynır 
yükleme zemini arasındaki yükseklik farkını telafi etmektedir. PQM 
köprüsü çelikten sağlam bir kaynak yapısından oluşmakta ve kay-
mayı engelleyici oluklu sac ile donatılmıştır. 

Köprü bir avlu taşıma aracı ile konteynıra yaslanmaktadır. Köprü-
de bulunan çatal cepleri sayesinde yükleme noktalarına kolayca 
ve hızla taşınabilmektedir. PROMStahl köprüsü Avrupa EN 1398 
normuna uygundur.

OLNL

A

NW

PHFB tekerlekli PQM

(Tüm ölçüler mm)

(Tüm ölçüler mm)

Teknik değişiklikler saklıdır
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PROMStahl sertifikalıdır

PROMStahl ürünleri bağımsız denetim kurumlarınca denetlenmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Böylece sizin ve bizim yüksek kalite 
beklentilerimiz yerine getirilebilmektedir. Fabrikalarımız ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

www.promstahl.de/webshop

Şimdi günün 24 saati hizmetinizdeyiz!

Yeni                                    Alışveriş Sitesi

Alışveriş sitemizden örneğin yükleme köprüsü ve kapı izolasyonu gibi 
komple üniteleri tek tıklamayla temin edebilirsiniz. Ayrıca yükleme durumla-
rınıza uygun darbe emici, araç giriş yardımı, tekerlek takozları, kumandalar, 
yükleme lambaları vb. aksesuarları da burada bulabilirsiniz.   

Sizi sitemize bekliyoruz!



Teslim eden:

PROMStahl GmbH
Ronnenberger Straße 20
D-30989 Gehrden
phone +49 (0) 5108 879 270
fax +49 (0) 5108 879 2710
info@promstahl.com
www.promstahl.com


