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Utworzona pod koniec roku 2008 firma PROMStahl Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Karpinie k/Warszawy wyznacza 
nowe standardy pod względem jakości i serwisu w zakresie 
systemów przeładunkowych oraz bram przemysłowych. Kie-
rownictwo firmy oraz pracownicy dysponują wieloletnim do-
świadczeniem w branży. Stałe ulepszanie produktów i tech-
nologii pozwala uzyskać ekonomiczne rozwiązania, daje 
bezpieczeństwo inwestycyjne i gwarantuje, że firma PROM-
Stahl to niezawodny partner na wieloletnią współpracę.

Innowacyjność produktów, indywidualne planowanie, facho-
we doradztwo, wysoka jakość produkcji potwierdzona certy-
fikatami (ISO 9001: 2000; AQAP 2110; certyfikaty Europej-
skiej Federacji Spawalniczej), fachowy montaż jak również 
sprawny serwis świadczą o naszych kompetencjach.

Głównym profilem działalności PROMStahl Polska Sp. z o.o. 
jest projektowanie, wytwarzanie i montaż urządzeń prze-
ładunkowych oraz bram przemysłowych na terenie rynku 
europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Europy Cen-
tralnej i Wschodniej. Produkty firmy PROMStahl Polska są 
zgodne ze wszystkimi wymogami i normami dotyczącymi 
bezpieczeństwa oraz eksploatacji i już dziś spełniają przy-
szłe wymagania Europejskiej Komisji ds. Standaryzacji.

Pomosty przeładunkowe przeszły pomyślnie testy obciąże-
niowe przeprowadzone zgodnie z przepisami TÜV w opar-
ciu o normę DIN EN 1398:1997-11.

Kompetencje z jednej ręki
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Rozwiązanie pasujące w każdej sytuacji

Zewnętrzne rampy przeładunkowe
PAS – Zewnętrzna rampa przeładunkowa z pomostem z najazdem uchylnym
PAT – Zewnętrzna rampa przeładunkowa z pomostem z najazdem wysuwanym

Kombinacja zewnętrznej rampy przeładunkowej PAS/PAT ze stacjonarnym po-
mostem przeładunkowym typu PS lub PT to nowa propozycja w linii produktów 
firmy PROMStahl. Produkt ten łączy w sobie 15 lat doświadczeń w zakresie 
projektowania i wytwarzania pomostów przeładunkowych. Zewnętrzna rampa 
przeładunkowa jest integralną częścią systemu przeładunkowego, która jako sa-
monośna jednostka montowana jest przed otworem bramy lub przy zewnętrz-
nej rampie żelbetowej. Dzięki temu zyskuje się odpowiednio większą i cenną 
powierzchnię magazynową jak również eliminuje się wszelkiego rodzaju straty 
ciepła tzw. mostki termiczne.

Rampa z ramą stopniowaną
PAS ST – Zewnętrzna rampa przeładunkowa z pomostem PS – rama stopniowana
PAT ST – Zewnętrzna rampa przeładunkowa z pomostem PT – rama stopniowana

Rampa PROMStahl w wersji stopniowanej umożliwia dokowanie różnych typów 
pojazdów ciężarowych. Jest używana w procesie przeładunku, w którym wyso-
kość powierzchni ładunkowej pojazdu jest niższa niż wysokość rampy. Wersja 
stopniowana zapewnia możliwość otwarcia drzwi pojazdu już zadokowanego.

Hydrauliczne pomosty przeładunkowe
PS – Pomost z najazdem uchylnym
PT – Pomost z najazdem wysuwanym

Hydrauliczne pomosty przeładunkowe PS i PT firmy PROMStahl stanowią nie-
zbędny element techniki logistycznej zapewniający szybki załadunek i rozładu-
nek. Łączą one przestrzeń ładunkową pojazdu z rampą, niwelując jednocześnie 
różnicę poziomów między nimi. Powierzchnie robocze platformy oraz najazdów 
posiadają właściwości antypoślizgowe i znajdują zastosowanie dla każdego ro-
dzaju przeładunku.

Dostępne w wersji ISO.

Pomosty przeładunkowe opuszczane
PPVA · PPV  – Pomost przeładunkowy przesuwny
PPFA · PPF  – Stacjonarny pomost przeładunkowy
Wraz z profilem prowadzącym PZS

Pomosty przeładunkowe z linii produktów firmy PROMStahl są przeznaczone 
do ramp wewnętrznych i zewnętrznych i znajdują zastosowanie tam, gdzie 
pomiędzy krawędzią rampy i powierzchnią pojazdu istnieje mała i średnia 
różnica wysokości.

PS

PT

PAS

PAT

PAT

PPVA · PPFA
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Zewnętrzne śluzy przeładunkowe 
PLSU · PLMU – Instalacja pojedyncza lub szeregowa, 
    bez izolacji termicznej (okładziny z blachy trapezowej)
PLSI · PLMI  – Instalacja pojedyncza lub szeregowa, izolowane 
   (panele z rdzeniem z PU)
PLSX · PLMX  – Instalacja pojedyncza lub szeregowa (konstrukcja pod okładziny)

Śluza przeładunkowa firmy PROMStahl jest zadaszoną obudową zewnętrznej 
rampy przeładunkowej instalowanej przed budynkiem, która wraz z przemysło-
wą bramą segmentową oraz rękawem uszczelniającym tworzy kompletny system 
przeładunkowy.

(Na grafice śluza z rampą przeładunkową i rękawem uszczelniającym)

Mechaniczny rękaw uszczelniający
PMV

Różne wymiary otworów przeładunkowych magazynu i zadokowanego pojazdu 
ciężarowego powodują powstanie wolnych przestrzeni, które muszą być możliwie 
jak najlepiej uszczelnione. W ten sposób towary chronione są przed szkodliwym 
działaniem wiatru i deszczu. Woda deszczowa odprowadzana jest z boku po-
przez zintegrowaną z uszczelnieniem rynnę. Bardzo ważnym efektem jest oszczęd-
ność energii. Uszczelnienie dostarczane jest w trzech wstępnie zmontowanych czę-
ściach i może być w łatwy sposób zamocowane do fasady. Zaletą tej konstrukcji 
jest znaczna oszczędność kosztów i czasu.

Rękaw uszczelniający do zabudowy w niszy
PMN

Rękaw uszczelniający do zabudowy w niszy PMN instalowany jest bezpośrednio 
w niszy budynku, tak, aby nie została zakłócona linia architektoniczna frontu bu-
dynku i aby znacznie poprawić wygląd systemu. Jest on wykonany z profili alumi-
niowych mocowanych z obu stron i na górnej krawędzi niszy. Możliwe jest moco-
wanie w betonie, stali i systemie Halfen. Fartuchy o grubości 3 mm posiadające 
bardzo dużą wytrzymałość wykonane są z dwuwarstwowej tkaniny pokrytej PCV. 
W części przedniej rękawa uszczelniającego znajdują się pasy najazdowe uła-
twiające dokowanie pojazdów. Rekaw uszczelniajacy dostarczany jest w trzech 
wstępnie zmontowanych częściach i może być w łatwy sposób zamocowany do 
fasady. Zaletą tej konstrukcji jest znaczna oszczędność kosztów i czasu.

Pneumatyczny rękaw uszczelniający
PWI

Pneumatyczny rękaw uszczelniający typu PWI łączy w sobie optymalne uszczel-
nienie i uniwersalność zastosowania. Nadmuchiwane poduszki boczne i górna 
uszczelniają otwór przeładunkowy gwarantując niemal hermetyczne połączenie. 
Dzięki temu ten typ uszczelnień idealnie nadaje się do zastosowania w chłod-
niach i magazynach klimatyzowanych. Upały, mrozy, przeciągi, pył i kurz oraz 
owady nie mają możliwości, aby przedostać się do magazynu. Uszczelnienie 
dostarczane jest w trzech wstępnie zmontowanych częściach i może być w łatwy 
sposób zamocowane do fasady. Zaletą tej konstrukcji jest znaczna oszczędność 
kosztów i czasu.

PWI

PMN

PMV

PL



Strona 6

Indywidualne rozwiązania przeładunkowe

Mechaniczny pomost przeładunkowy z najazdem uchylnym
PECO

Mechaniczny pomost z najazdem uchylnym PECO (PROMStahl ECONOMICAL) 
nadaje się w szczególności do zastosowania przy za- i wyładunku samochodów 
z powierzchnią ładunkową, której wysokość nieznacznie różni się od wysokości 
punktu przeładunkowego. Jest to zatem idealne rozwiązanie dla parku maszyn 
składającego się z pojazdów o takiej samej wysokości.

Ruchome płyty boczne
PKBS

Płyta przeładunkowa PKBS firmy PROMStahl znajduje zastosowanie do łączenia 
przestrzeni przeładunkowych o małej i średniej różnicy wysokości i może być 
obsługiwana przez jedną osobę. Może być przesuwana bocznie, a gdy nie jest 
używana znajduję się w pozycji pionowej na krawędzi rampy. Płyta posiada no-
śność do 40 kN i umożliwia pokonywanie różnic wysokości do 135 mm.

Mobilna płyta przeładunkowa 
PQM

Płyta przeładunkowa PQM do kontenerów została skonstruowana specjalnie 
z myślą o przeładunku kontenerów. Służy ona do wyrównywania różnic wyso-
kości pomiędzy poziomem placu a powierzchnią ładunkową kontenera. Płyta 
PQM składa się z wytrzymałej spawanej konstrukcji stalowej i jest wyposażo-
na w antypoślizgową blachę łezkową. Płyta jest przykładana do kontenera za 
pomocą wózka widłowego.

Przenośna płyta przeładunkowa 
PHFB

Płyta przeładunkowa PHFB służy do łączenia powierzchni o różnicy wysokości 
do ok. 130 mm. Jest ona wykonana z trwałego stopu aluminium o antypoślizgo-
wej powierzchni i dzięki swojej niewielkiej wadze może być szeroko stosowana. 
Na życzenie płyta może być dostarczona z rolkami ułatwiającymi transportowa-
nie pomiędzy miejscami przeładunkowymi.

PECO

PQM
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Systemy bram przemysłowych
Bramy segmentowe PROMStahl ISO
Bramy segmentowe PROMStahl ALU
Bramy rolowane
Bramy szybkobieżne

Bramy segmentowe PROMStahl są projektowane i wytwarzane przy wyko-
rzystaniu najnowocześniejszych technologii. Ich konstrukcja charakteryzuje 
się dużą wytrzymałością i wysoką jakością. Istnieje możliwość indywidualnej 
konfi guracji i optymalnego dopasowania wszystkich bram w zależności od 
potrzeb i warunków eksploatacji istniejących lub planowanych obiektów.

Mobilna rampa przeładunkowa 
PAR · PARP

Mobilne rampy przeładunkowe PAR i PARP dają możliwość przeładunku z sa-
mochodów ciężarowych, kontenerów lub wagonów bezpośrednio z poziomu 
terenu. Cały proces manewrowania oraz za- i wyładunku może być przeprowa-
dzony przez jedną osobę. Rampy wykonane są z mocnej stalowej konstrukcji spa-
wanej. Cała strefa najazdowa jest wyłożona stabilnymi kratami o odpowiednich 
wymiarach i wytrzymałości na obciążenia.

Podnośny stół nożycowy
PSH 

Podnośne stoły nożycowe PSH należą do nowoczesnych konstrukcji CAD w ukła-
dzie modułowym i spełniają wymogi aktualnych przepisów europejskich. Cha-
rakteryzują się dużą wytrzymałością, precyzją działania oraz dużą trwałością. 
Nowe pakiety wyposażenia ułatwią Państwu wybór stołu do najróżniejszych za-
stosowań, jak np. jako stół montażowy, stół przeładunkowy i stół urządzenia. 
Podnośne stoły nożycowe PSH mogą być dostarczone w wersji z pojedynczymi 
lub podwójnymi nożycami.

Systemy bram przemysłowych
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Odboje
PGF – z płytą stalową
PBGP  – bez płyty (tylko guma)
PGB · PGV  – ruchome / pływające
PGS  – ze stali sprężynowej
PGFS – w obudowie

Zadaniem odbojów przy pomostach przeładunkowych jest pochłanianie sił 
powstałych w momencie zetknięcia pojazdu ciężarowego podczas jego dokowa-
nia ze stacją przeładunkowa i tym samym zapobieganie ich uszkodzeniu.

PGF PGS

PGB PGV PGFS

Słupek ochronny
PAFP

Słupek ochronny typu PAFP jest prostą i tanią alternatywą dla rozdzielenia i za-
bezpieczenia dróg i przejść. Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji, może zostać 
wykorzystany jako skuteczna ochrona. Stalowy i ocynkowany ochronny słupek 
może zostać dodatkowo pomalowany na kolor żółty i czarny. Może być używa-
ny nie tylko wewnątrz, ale również na zewnątrz.
Bezpiecznie zainstalowany przez wbetonowanie lub przez zestaw kotew. Jest to 
niewielka inwestycja dla przeciwdziałania kolizjom.

Naprowadzacze kół 
PEFE · PEKE – L = 2.000 mm  (ECO) – proste
PEF · PEK – L = 2.550 mm – kątowe

Naprowadzacze kół fi rmy PROMStahl gwarantują precyzyjne dokowanie pojaz-
du ciężarowego w miejscu przeładunku. Pozwalają one uniknąć uszkodzenia 
uszczelnienia, bramy, rampy, budynku lub pojazdu w wyniku niedokładnego ma-
newrowania podczas dokowania. Dzięki gładkiej powierzchni naprowadzaczy 
opony i felgi pojazdu ciężarowego nie ulegają uszkodzeniu.

PEK

PEF

Oświetlenie ładowni
PV 01 – Lampa energooszczędna (20 W)
PV 02 – Lampa halogenowa (300 W)

Niedoświetlenie strefy przeładunku pojazdów ciężarowych często wiąże się z za-
grożeniami. Elementy oświetlenia ładowni PV oferowane przez fi rmę PROMStahl 
stanowią idealne rozwiązanie dla optymalnego przebiegu procesu przeładunku.

Akcesoria

PAFP

PV 02

PV 01
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Sterowanie
PBES 1 MV – pomosty przeładunkowe z najazdem uchylnym PS · PAS

Sterownik PBES 1 MV to układ sterowania wykonany w klasie ochrony IP 54 wy-
posażony w diody wskazujące okresy konserwacji. Sterownik jest przygotowany 
do obsługi pomostów przeładunkowych z najazdem uchylnym. Posiada 1 zawór 
elektromagnetyczny 400 V wraz z przełącznikiem automatycznym i jest dostar-
czany z wiązką przewodu o długości 10 m.
Dodatkowo sterownik posiada gniazdo CEE z inwerterem fazowym i możliwo-
ścią podłączenia urządzeń peryferyjnych. Złącza umożliwiają podłączenie 
blokad kół, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia przestrzeni ładunkowej i układu 
zamykania bramy.

Sterowanie
PBES 2 MV – pomosty przeładunkowe z najazdem wysuwanym PT · PAT 

Sterownik PBES 2 MV to układ sterowania wykonany w klasie ochrony IP 54 wy-
posażony w diody wskazujące okresy konserwacji. Sterownik jest przygotowa-
ny do obsługi pomostów przeładunkowych z najazdem wysuwanym. Posiada 2 
zawory elektromagnetyczne 400 V wraz z przełącznikiem automatycznym i jest 
dostarczany z wiązką przewodu o długości 10 m.
Dodatkowo sterownik posiada gniazdo CEE z inwerterem fazowym i możliwo-
ścią podłączenia urządzeń peryferyjnych. Złącza umożliwiają podłączenie 
blokad kół, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia przestrzeni ładunkowej i układu 
zamykania bramy.

PBEA

Podczas załadunku i rozładunku często dochodzi do ciężkich wypadków. Dzięki 
kombinacji blokady kół i sygnalizatorów świetlnych przy niewielkich nakładach 
fi nansowych można uzyskać optymalny poziom bezpieczeństwa w miejscu prze-
ładunku. Dodatkowo sygnalizatory stanowią pomoc dla kierowcy podczas ma-
newrowania pojazdem oraz dokowania.

PZK

Elektroniczna blokada kół zapewnia bezpieczeństwo przy przeładunku między 
przyczepą a rampą. Wyposażona jest w ultradźwiękowe czujniki i połączone 
przewodem ze sterowaniem pomostu. Jak tylko jedno z kół przyczepy dotknie 
blokady, sterowanie pomostu zostaje uruchomione – pomost przechodzi w stan 
gotowości.
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Hydrauliczny pomost przeładunkowy z najazdem uchylnym PS

Najazd ze ścięciem

Najbardziej ekonomicznym sposobem redukcji powierzchni podparcia najazdu jest opcja z 
dwustronnym ścięciem. W opcji tej najazd jest ścięty z dwóch stron po 125 mm.
Zalecane dla szerokości nominalnej NW ≥ 2200 mm

Boczne segmenty klapowe

Najazd z segmentami klapowymi składa się z części środkowej oraz z części bocznych. Ele-
menty zewnętrzne składają się niezależnie od części środkowej. Szerokość powierzchni na-
jazdu zmniejsza sie przez to o 125 mm z każdej strony, dzięki czemu możliwa jest obsługa 
pojazdów posiadających wąskie skrzynie ładunkowe. Gdy najazd zostanie opuszczony do 
pozycji spoczynkowej elementy zewnętrzne powracają automatycznie do pierwotnej pozycji 
wyjściowej. Zalecane dla szerokości NW ≥ 2200 mm.

Pomost przeładunkowy LL = 400 LL = 500
NL LH O U O U

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

Szerokość nominalna (NW) 1750, 2000, 2200, 2250 dla wszystkich wielkości                               (Wszystkie wymiary w mm)
Nośność nominalna dla wszystkich wielkości: 60 kN (dynamiczna), 84 kN (statyczna)
Inna nośność i wielkości dostępne na zapytanie.

NL

LH

OL

O

U

LL

NW

NL Długość nominalna

NW Szerokość nominalna

L L Długość najazdu

LH Wysokość pomostu

O Maksymalne górne położenie

U  Minimalne dolne położenie

Zastrzeżone prawo dokonania zmian technicznych
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Hydrauliczny pomost przeładunkowy z najazdem wysuwanym PT

Najazd ze ścięciem

Najbardziej ekonomicznym sposobem redukcji powierzchni podparcia najazdu jest opcja z 
dwustronnym ścięciem. W opcji ten najazd jest ścięty z dwóch stron po 125 mm.
Zalecane dla szerokości nominalnej NW ≥ 2200 mm.

Segmenty boczne

W przypadku najazdu z segmentami bocznymi  wysuwana jest część środkowa oraz części 
zewnętrzne. Elementy zewnętrzne przesuwają się do tyłu niezależnie od części środkowej. Sze-
rokość powierzchni najazdu zmniejsza się przez to samoczynnie z każdej strony o 150 mm, 
dzięki czemu można odprawiać pojazdy posiadające wąskie ładownie. Przy całkowitym scho-
waniu najazdu, elementy zewnętrzne powracają automatycznie do pierwotnej pozycji. Opcja 
ta jest dostępna tylko dla najazdu o długości LE=500 mm oraz szerokości NW ≥ 2200 mm.

Pomost przeładunkowy LE = 500 LE = 1000
NL LH O U O U

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

Szerokość nominalna (NW) 1750, 2000, 2100, 2200, 2250, 2400 dla wszystkich wielkości           (Wszystkie wymiary w mm)
Nośność nominalna dla wszystkich wielkości: 60 kN (dynamiczna), 84 kN (statyczna)
Inna nośność i wielkości dostępne na zapytanie.

NL

LH

OL

O

U
NW

LE NL Długość nominalna

NW Szerokość nominalna

L E Długość najazdu

L H Wysokość pomostu

O Maksymalna górne położenie

U Minimalne dolne położenie

Zastrzeżone prawo dokonania zmian technicznych
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Jaki model Państwo preferują?

W naszej ofercie posiadamy różne typy ram montażowych do zastosowania dla pomostów przeładunkowych z najazdem uchyl-
nym PS i wysuwanym PT.

Rama typu T przeznaczona do zabetonowania
Szybki i czysty montaż w jednej operacji.

≥3
50

3000

D
H

PW
PL PL

PW

PD

z podjazdem bez podjazdu PL długość montażowa
DH wysokość rampy
PW szerokość montażowa
PD głębokość montażowa

≥3
50

3000

D
H

PW
PL

PW
PL

PD

Rama typu W przeznaczona do wspawania
Obramowanie jest instalowane na płycie fundamentowej przed montażem pomostu przeładunkowego. Rama pomostu prze-
ładunkowego jest następnie spawana do obramowania. Zagłębienia pod montaż wykonuje się tak samo, jak w przypadku 
przygotowania dla ramy typu T.

z podjazdem bez podjazdu PL długość montażowa
DH wysokość rampy
PW szerokość montażowa
PD głębokość montażowa

PL
PW

3000

≥3
50

D
H

Rama typu F wykonana z kątowników przeznaczona do wspawania
Bezproblemowa wymiana istniejących pomostów przeładunkowych. W przypadku ramy typu F istniejący pomost wycinany jest 
z zagłębienia montażowego i zastępowany odpowiednio węższym i krótszym. Zamontowana rama nadal jest wykorzystywana, 
pod warunkiem, że posiada ona odpowiednią nośność. W ten sposób można uniknąć betonowania.

PW

PL

PD

z podjazdem bez podjazdu PL długość montażowa
DH wysokość rampy
PW szerokość montażowa
PD głębokość montażowa

Zastrzeżone prawo dokonania zmian technicznych



 Strona 13

Rama skrzyniowa typu B
W tym przypadku nie ma konieczności wykonania typowego zagłębienia montażowego. Przygotowanie płyty fundamentowej 
hali jest znacznie prostsze, ponieważ zbędne są prace związane z wykonaniem szalunków.

LH

NW+130

NL+55

NL długość nominalna
NW szerokość nominalna

LH wysokość pomostu NL długość nominalna
NW szerokość nominalna

LH wysokość pomostu

Rama typu P osadzana w zagłębieniu rampy przeładunkowej 
Szybki i tani montaż pomostu przeładunkowego. Zalecana dla wersji „bez podjazdu“.

PW

PL
PD

bez podjazdu

PL długość montażowa
PW szerokość montażowa

PD głębokość montażowa

Przygotowanie instalacji elektrycznej w miejscu zabudowy urządzenia

1

4

2

3

5
1 Skrzynka sterownicza (w zakresie dostawy)

2 Korytko lub rura kablowa (montaż na budowie)

3 Kanał doprowadzający przewody, 
 Min. średnica wewnętrzna 50 mm, 
 Łuki ≥ 45° (budowlane)

4 Przyłącze sieciowe:  3/N/PE AC 50 Hz   
  400 V/ CEE 16A
 Zabezpieczenie: D0 10 A gL
 Moc silnika: 0,75 kW (PS) 
  1,5 kW (PT)

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

 Przewód silnika:  4 x 1,5 mm2

5 Przełącznik blokujący brama/pomost* 

* wyposażenie dodatkowe

PT

NL+40

NW+130

LH

PS

Zastrzeżone prawo dokonania zmian technicznych
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Rampa przeładunkowa z hydraulicznym pomostem z najazdem uchylnym PAS

LL = 400
NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

O 290 345 430 520

U 340 320 330 350

OL 2400 2850 3400 3900

NW wszystkie wymiary 1750, 2000, 2200, 2250

MW wszystkie wymiary 3300, 3500, 3600

Nośność nominalna dla wszystkich wielkości: 60 kN (dynamiczne), 84 kN (statyczne)                         (Wszystkie wymiary w mm)
Inna nośność i wielkości dostępne na zapytanie.

LL = 500
NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

O 190 255 320 410

U 360 335 330 360

OL 2500 2950 3500 4000

NW wszystkie wymiary 1750, 2000, 2200, 2250

MW wszystkie wymiary 3300, 3500, 3600

Nośność nominalna dla wszystkich wielkości: 60 kN (dynamiczne), 84 kN (statyczne)                         (Wszystkie wymiary w mm)
Inna nośność i wielkości dostępne na zapytanie.

DW

NV

HL

053≥

MW

OL

LL

NW

D
H

O

U

AW

NL

NV Nominalna długość rampy (NL + 20)

NL Nominalna długość pomostu

NW Nominalna szerokość pomostu

OL Całkowita długość pomostu (NL+LL)

LL Długość najazdu

LH Wysokość pomostu

DH Wysokość rampy

DW Szerokość bramy

MW Całkowita szerokość rampy

O Maksymalne górne położenie

U Minimalne dolne położenie

AW Kąt ustawienia*

* Kąty 90˚, 45˚/135˚, 75˚/105˚ oraz 60˚/120˚ dostępne w standardzie.
 Inne kąty dostępne na życzenie.

Zastrzeżone prawo dokonania zmian technicznych
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Rampa przeładunkowa z hydraulicznym pomostem z wysuwanym najazdem PAT

LE = 500
NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

O 315 350 450 520

U 405 400 400 400

OL 2500 2950 3500 4000

NW wszystkie wymiary 1750, 2000, 2200, 2250, 2400

MW wszystkie wymiary 3300, 3500, 3600

Nośność nominalna dla wszystkich wielkości: 60 kN (dynamiczne), 84 kN (statyczne)                         (Wszystkie wymiary w mm)
Inna nośność i wielkości dostępne na zapytanie.

LE = 1000
NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

O 390 410 520 590

U 480 460 450 450

OL 3000 3450 4000 4500

NW wszystkie wymiary 1750, 2000, 2200, 2250, 2400

MW wszystkie wymiary 3300, 3500, 3600

Nośność nominalna dla wszystkich wielkości: 60 kN (dynamiczne), 84 kN (statyczne)                         (Wszystkie wymiary w mm)
Inna nośność i wielkości dostępne na zapytanie.

NV Nominalna długość rampy (NL + 20)

NL Nominalna długość pomostu

NW Nominalna szerokość pomostu

OL Całkowita długość pomostu (NL+LL)

LE Długość najazdu

LH Wysokość pomostu

DH Wysokość rampy

DW Szerokość bramy

MW Całkowita szerokość rampy

O Maksymalne górne położenie

U Minimalne dolne położenie

AW Kąt ustawienia*

*  Kąty 90˚, 45˚/135˚, 75˚/105˚ oraz 60˚/120˚ dostępne w standardzie.
 Inne kąty dostępne na życzenie.

DW

NW
NVOL

MW

U
O

LH

LE

AW

D
H

NL

Zastrzeżone prawo dokonania zmian technicznych
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Zewnętrzna śluza przeładunkowa 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 wszystkie wymiary 3300, 3500, 3600

*wymiary dla wersji z izolacją                                                                                                  (Wszystkie wymiary w mm)

Zewnętrzna śluza przeładunkowa jest zadaszoną obudową, 
która wraz z zewnętrzną rampą przeładunkową, segmentową 
bramą przemysłową i rękawem uszczelniającym tworzy kom-
pletny system przeładunkowy instalowany na zewnątrz budyn-
ku. Śluzy mogą być stosowane zarówno w nowych obiektach 
jak i w istniejących budynkach. Dzięki zastosowaniu śluz prze-
ładunkowych zyskuje się cenną powierzchnie magazynową, 
zapewniając jednocześnie izolację termiczną obiektu.

Cała stalowa konstrukcja zewnętrzna śluzy przeładunkowej 
jest ocynkowana ogniowo. Jako dodatkową opcję oferujemy 
elementy fasadowe dostosowane do Państwa budynku.

MW

NV

N
HTH

M
H

 >
 4

50
0

D
H

NW

NV Długość nominalna śluzy   

 (NV = NL + 20 mm)

MW Szerokość śluzy

NW Szerokość nominalna pomostu

TH Wysokość śluzy

DH Wysokość rampy przeładunkowej

MH Wysokość montażowa rękawa   

 uszczelniającego

* Kąty 90˚, 45˚/135˚, 75˚/105˚ oraz 60˚/120˚ dostępne w standardzie.
 Inne kąty dostępne na życzenie.

Na grafice z rękawem uszczelniającym

Dostępne wersje:
PLSU · PLMU – Instalacja pojedyncza lub szeregowa bez izolacji termicznej
PLSI · PLMI  – Instalacja pojedyncza lub szeregowa izolowana (panele)
PLSX · PLMX  – Instalacja pojedyncza lub szeregowa (rama)

Zastrzeżone prawo dokonania zmian technicznych
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Mechaniczny rękaw uszczelniający PMV

Mechaniczny rękaw uszczelniający PMV to kolejny produkt 
firmy PROMStahl. Poprzez różnicę w wymiarach otworu 
przeładunkowego magazynu i zadokowanego pojazdu cię-
żarowego powstają wolne przestrzenie, które ze względu na 
wzrastające koszty energii muszą być możliwie jak najlepiej 
uszczelnione.

Przednia i tylna rama rękawa PROMStahl wykonana jest z od-
pornych, wytłaczanych profili aluminiowych połączonych ze 
sobą przy pomocy ramion przegubowych. Niezwykle odpor-
na na rozerwanie plandeka o grubości 3 mm wykonana jest z 
PCV i montowana na elastycznej ramie. Dzięki systemowi rów-

noległego prowadzenia przednia Konstrukcja odchyla się do 
tyłu w przypadku niedokładnego dokowania pojazdu, dzięki 
czemu nawet pojazd, który nie jest dokowany centralnie, nie 
powoduje uszkodzenia rękawa. W części przedniej rękawa 
umieszczone zostały pasy najazdowe, które ułatwiają doko-
wanie pojazdów. Woda deszczowa odprowadzana jest zin-
tegrowanymi z rękawem rynnami bocznymi. Górna plandeka 
jest w wersji podstawowej wykonana z nacięciami bocznymi. 
Za dodatkową opłata dostarczamy także wariant z wykona-
niem częściowo, bądź w całości z nacięciami. Znaczny za-
kres montażu wstępnego gwarantuje szybką i prostą instalację 
rękawa uszczelniającego.

NW

B B

B

A

N
H

A

A

C
D

H

M
H

ND

B-B

D

A-A 

NW Szerokość nominalna

NH Wysokość nominalna

ND Głębokość nominalna

DH Wysokość rampy

MH Wysokość montażowa

A Wysokość plandeki górnej

B  Szerokość plandeki bocznej

C Wysokość bramy

D Szerokość bramy

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

Inne wymiary na zamówienie.                                                                                                   (Wszystkie wymiary w mm)

Zastrzeżone prawo dokonania zmian technicznych



Strona 18

Pneumatyczny rękaw uszczelniający PWI

Nadmuchiwany rękaw uszczelniający typu PWI łączy w sobie
optymalne uszczelnienie i uniwersalność zastosowania. Na-
dmuchiwane poduszki boczne i górna uszczelniają otwór-
przeładunkowy gwarantując niemal hermetyczne połączenie. 
Dzięki temu ten typ uszczelnień idealnie nadaje się do zastoso-
wania w chłodniach i magazynach klimatyzowanych.

Upały, mrozy, przeciągi, pył i kurz oraz owady nie mają naj-
mniejszych szans, aby przedostać się do magazynu. W rezul-
tacie uzyskujemy znaczną oszczędność energii oraz mniejszą
liczbę zachorowań pracowników magazynu. Ponadto nie ma
możliwości, aby w sposób niezauważony ktoś przedostał się 
do magazynu lub go opuścił. Przednia i tylna rama rękawa 

pneumatycznego marki PROMStahl składa się z wytłaczanych 
profili aluminiowych o dużej wytrzymałości. Rama boczna jest 
niezwykle wytrzymała i została wykonana z paneli izolacyj-
nych o grubości 40 mm. Nadmuchiwane poduszki górna i 
boczne dopasowują się automatycznie do wymiarów pojazdu 
ciężarowego. Dzięki temu możliwe jest uszczelnienie w stre-
fach przeładunku pojazdów ciężarowych o najróżniejszych 
wymiarach. Zalety te sprawiają, że rękaw pneumatyczny jest 
dobrą inwestycją i gwarantuję szybką amortyzację. Pneuma-
tyczny rękaw uszczelniający dostarczany jest w trzech wstęp-
nie zmontowanych częściach i może być w łatwy sposób 
zamocowany do fasady. Zaletą tej konstrukcji jest znaczna 
oszczędność kosztów i czasu.

45
0

N
H

Konsola (Opcja)

B

2100/2300

47
0

A

NW

ND

NW NH ND A B
3500, 3700 3600, 4000, 4700 775 1350, 1750 700

Inne wymiary na zamówienie.                                                                                                  (Wszystkie wymiary w mm)

A Wysokość kurtyny górnej

B Szerokość kurtyny bocznej

NW Szerokość nominalna

NH Wysokość nominalna

ND Głębokość nominalna

Zastrzeżone prawo dokonania zmian technicznych
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U
O

NW
NL

U
O

NW
NL

Pomost przeładunkowy przesuwny PPVA · PPV

Stacjonarny pomost przeładunkowy PPFA · PPF

Pomosty przeładunkowe do ramp wewnętrznych i zewnętrz-
nych znajdują zastosowanie tam, gdzie pomiędzy krawędzią 
rampy i powierzchnią pojazdu istnieje mała i średnia różnica 
wysokości. Pomosty przeładunkowe PPV i PPVA przymonto-
wane są do prowadnicy (która przymocowana jest do czoła 
rampy) dzięki czemu możliwe jest przesuwanie pomostu na 
boki. Pomosty przeładunkowe PPF i PPFA są mocowane do 
czoła rampy za pomocą stalowych zawiasów i są opuszczane 
(przy przeładunku) na powierzchnię ładunkową za pomocą 
dźwigni obsługowej.
Modele PPVA i PPFA są wyposażone w najazd wykonany z 
segmentów ze stopów lekkich, co gwarantuje optymalne dopa-
sowanie do pojazdów ustawionych nierówno względem kra-

wędzi rampy. Sprężyny dociskowe kompensują masę pomo-
stów, dzięki czemu pomosty PPV/PPVA oraz PPF/PPFA mogą 
być obsługiwane przez jedną osobę. Standardowo od szero-
kości nominalnej wynoszącej 2000 mm pomosty wyposażone 
są w dwie dźwignie, aby umożliwić obsługę dwuosobową. 
W momencie, gdy pomost nie jest wykorzystywany, zostaje 
on ustawiony w pozycji pionowej przy krawędzi rampy i za-
bezpieczony w tej pozycji automatycznym zabezpieczeniem 
przed opuszczeniem. Wszystkie elementy stalowe przesuwne-
go pomostu przeładunkowego są ocynkowane ogniowo.

Pomosty firmy PROMStahl spełniają wymagania normy  
EN 1398.

NL NW O U
1250 1500 1750 2000 175 245

1500 1500 1750 2000 225 295

1750 1500 1750 2000 265 340

2000 1500 1750 2000 310 390

Nośność dla wszystkich wymiarów 60 kN.                                                                                  (Wszystkie wymiary w mm)

NL Długość nominalna

NW Szerokość nominalna

O Maksymalne górne położenie

U Minimalne dolne położenie

PPVA PPFA

Zastrzeżone prawo dokonania zmian technicznych
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Mechaniczny pomost przeładunkowy z uchylnym najazdem PECO

Mechaniczny pomost przeładunkowy z uchylnym najazdem 
PECO (PROMStahl ECONOMICAL) należy do szerokiej gamy 
produktów PROMStahl i szczególnie nadaje się do załadun-
ku i rozładunku pojazdów z przestrzenią ładunkową, której 
wysokość różni się tylko nieznacznie od wysokości terminalu. 
Jest to zatem idealne rozwiązanie dla floty pojazdów o tej 
samej wysokości.

Zalety pomostu:
1.  Łatwość montażu – szybki i nieskomplikowany montaż w  
  istniejących miejscach przeładunku. Nie wymaga 
 podłączenia do zasilania.
2.  Łatwość obsługi – pomost PECO jest poruszany 
 mechanicznie za pomocą dźwigni ręcznej dodatkowo  
 wspomaganej przez amortyzator gazowy.
Pomost przeznaczony jest do obsługi przez jedną osobę. 
Podczas czynności przeładunkowych pomost dopasowuje się 
automatycznie do zmian wysokości powierzchni ładunkowej 
pojazdu (automatyczne położenie pływakowe).

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)

Typ R Typ P
Długość nominalna (NL) 485

Szerokość nominalna (NW) 1750 2000 2250 1750 2000 2250

Szerokość modułu (MW) 2300 2550 2800 – – –

Nośność dla wszystkich wymiarów 60 kN.                                                                                  (Wszystkie wymiary w mm)

Dostępne: wersja z segmentami stalowymi (40 kN), wersja z segmentami aluminiowymi (60 kN).

Wybór odboju

Odbój gumowy: 500 x 250 x 90 mm
 250 x 250 x 90 mm

Odbój polietylenowy: 500 x 250 x 50 mm
 250 x 250 x 50 mm

Wybór odboju

Odbój gumowy na płycie: 500 x 250 x 90 mm
 250 x 250 x 90 mm

PECO Typ R PECO Typ P

Zastrzeżone prawo dokonania zmian technicznych
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Ruchome płyty boczne PKBS

Płyta przeładunkowa firmy PROMStahl znajduje zastosowa-
nie do połączenia powierzchni, pomiędzy którymi występu-
je niewielka lub średnia różnica wysokości. Może być ob-
sługiwana przez jedną osobę. Może ona być przesuwana 
na boki, a gdy nie jest wykorzystywana zostaje ustawiona 
w pozycji spoczynkowej (pionowo przy krawędzi rampy). 
Płyta posiada nośność do 40 kN i umożliwia pokonywanie 

różnic wysokości do 135 mm. Jest ona wykonana z wytrzy-
małego stopu aluminium odpornego na działanie czynników
atmosferycznych i jest przeznaczona do pracy w szczegól-
nie trudnych warunkach w nowoczesnych rozwiązaniach 
komunikacyjnych. Automatyczny układ blokowania i zwal-
niania blokady pomostu zapobiega przypadkowemu prze-
wróceniu pomostu.

O

L

12,5%

U

12,5%

NL

120

U 120

Długość nominalna NL Szerokość nominalna NW U O
410 1250 1500 – 70 + 30

535 1250 1500 – 90 + 45

785 1250 1500 – 120 + 75

910 1250 1500 – 135 + 90

Nośność dla wszystkich wymiarów 40 kN.                                                                                  (Wszystkie wymiary w mm) 

Zastrzeżone prawo dokonania zmian technicznych
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Przenośna płyta przeładunkowa PHFB

Przenośna płyta przeładunkowa PHFB służy do wyrównywa-
nia różnicy wysokości do ok. 130 mm. Jest ona wykonana 
z trwałego stopu aluminium o antypoślizgowej powierzchni. 

Dzięki swojej niewielkiej wadze może być szeroko stosowana. 
Na życzenie płyta może być dostarczony z rolkami ułatwiają-
cymi transportowanie pomiędzy miejscami przeładunku.

170
L

170

O
U

L

B

Długość L Szerokość B Różnica wysokości H
U                                   O 

625 1250, 1500 – 55 100

750 1250, 1500 – 70 115

1000 1250, 1500 – 100 145

*Nośność dla wszystkich wymiarów 40 kN.                                                                                (Wszystkie wymiary w mm)

Długość nominalna 
NL

Szerokość nominalna 
NW

Długość całkowita 
OL

 Max górne 
położenie  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

*Nośność dla wszystkich wymiarów 40 kN.                                                                                (Wszystkie wymiary w mm)

Mobilna płyta przeładunkowa PQM

Płyta przeładunkowa PQM została skonstruowana specjalnie 
z myślą o przeładunku kontenerów. Służy ona do wyrówny-
wania różnic wysokości pomiędzy poziomem placu, a po-
wierzchnią ładunkową kontenera. Płyta PQM składa się z 
wytrzymałej spawanej konstrukcji stalowej i jest wyposażona 

w antypoślizgową blachę łezkową. Dzięki zintegrowanym 
kieszeniom do wideł możliwy jest szybki i prosty transport za 
pomocą wózka widłowego. Płyta przeładunkowa PROMStahl 
spełnia wymagania normy europejskiej EN 1398.

OLNL

A

NW

PHFB z rolkami transportowymi PQM

Zastrzeżone prawo dokonania zmian technicznych
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Firma PROMStahl posiada certyfi katy.

Produkty fi rmy PROMStahl poddawane są certyfi kacji przez niezależne instytuty badawcze, aby spełniać Państwa i nasze wyso-
kie wymagania pod względem jakości. Nasze zakłady produkcyjne posiadają certyfi katy ISO 9001.
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