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Översikt portabla ramper - Nytt avtal 2016-11-01 – 2018-10-31 

 

Teleskopisk ramp  
Arikelnr 
i wS 
(LDHnr) 

Benämning Leverantör Lev. 
Art.nr 

Max 
belastning 
kg/par 

Invändig 
bredd 

Artikelns 
längd 
min/max 

Avåkni  
höjd 

Vikt/ 
st 

Rekom-
menderad 
maxhöjd 

Kommentar 

32563 Ramp Perfolight teleskopisk 
maxlängd 202 
maxbelastning 150kg f 
manuell rullstol 
 
I ersättningskedja med 
artikelnr 32711 

Feal 
www.feal.se 

T200 300 kg 19 cm 116/202 cm 5 cm 5,6kg 40 cm Tvådelad teleskopramp 

 

32711 
 

Ramp Perfolight teleskopisk 
maxlängd 199 
maxbelastning 150kg f 
manuell rullstol 
 
UTGÅENDE – 
Ersättningskedja med 
artikelnr 32563.  
Ett annat alternativ kan vara 
ramp med artikelnr 32564 
som kan passa både el- och 
manuell rullstol 
 

Feal 
www.feal.se 

T200-3 300 kg 17 cm 87/199 cm 5 cm 6 kg 40 cm Tredelad teleskopramp. 
UTGÅENDE – Alternativ till denna 
är ramp med artikelnr 32563 eller 
32564 

 

32562 Ramp Perfolight teleskopisk 
maxlängd 288 
maxbelastning 125kg f 
manuell rullstol 
 

Feal 
www.feal.se 

T300 250 kg 17 cm 116/288 cm 5 cm 8,2 kg 60 cm Tredelad teleskopramp 

 

http://www.feal.se/
http://www.feal.se/
http://www.feal.se/
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Vikbar ramp 
Arikelnr 
i wS 
(LDHnr) 

Benämning Leverantör Lev. 
Art.nr 

Max 
belastning 
kg/par 

Invändig 
bredd 

Artikelns 
längd 
min/max 

Avåknings-
skyddets 
höjd 

Vikt/ 
st 

Rekom-
menderad 
maxhöjd 

Kommentar 

32564 Ramp Perfolight vikbar 
maxlängd 200 
maxbelastning 150kg f 
manuell- och elrullstol rullstol 
 

Feal 
www.feal.se 

F200 300 kg 21 cm 101/200 cm 5,2 cm 6,3 kg 40 cm Tvådelad vikbar ramp 
Tre ramper kan användas för att 
köra upp med trehjulig elrullstol 

 

50157 Ramp Perfolight vikbar 
maxlängd 212 
maxbelastning 150kg f 
elrullstol 
 
I ersättningskedja med 
artikelnr 38309  
 

Feal 
www.feal.se 

FW200 300 kg 27 cm 107/212 cm 5,2 cm 8,0 kg 40 cm Tvådelad vikbar ramp 

 

  

http://www.feal.se/
http://www.feal.se/
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Vikbar teleskopisk ramp 
Arikelnr 
i wS 
(LDHnr) 

Benämning Leverantör Lev. 
Art.nr 

Max 
belastning 
kg/par 

Invändig 
bredd 

Artikelns 
längd 
min/max 

Avåknings-
skyddets 
höjd 

Vikt/ 
st 

Rekom-
menderad 
maxhöjd 

Kommentar 

38309 Ramp Perfolight vikbar 
teleskopisk maxlängd 205 
maxbelastning 150kg f 
elrullstol 
 
UTGÅENDE – 
Ersättningskedja med 
artikelnr 50157.  
Ett annat alternativ kan vara 
ramp med artikelnr 32564 
som kan passa både el- och 
manuell rullstol 
 

Feal 
www.feal.se 

FTW200 300 kg 25 cm 77/205 cm 5,2 cm 8,3 kg 40 cm Tredelad vikbar teleskopisk ramp 
. 

37776 Ramp Perfolight vikbar 
teleskopisk maxlängd 276 
maxbelastning 125kg f 
manuell- och elrullstol 

Feal 
www.feal.se 

FT300 250 kg 19 cm 101/276 cm 5,2 cm 8,6 kg 60 cm Tredelad vikbar teleskopisk ramp 

35470 Ramp Perfolight vikbar 
teleskopisk maxlängd 295 
maxbelastning 125kg f 
elrullstol 

Feal 
www.feal.se 

FTW300 250 kg 25 cm 107/295 cm 5,2 cm 11,4 
kg 

60 cm Tredelad teleskopisk ramp 
 

 

  

http://www.feal.se/
http://www.feal.se/
http://www.feal.se/
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Ramp med hel åkyta 
Ramperna nedan är presenterade enligt rangordning. Välj enligt denna i första hand. Avsteg från denna rangordning kan ske utifrån er bedömning av brukarens behov.  
 
Arikelnr 
i wS 
(LDHnr) 

Benämning Leverantör Lev. 
Art.nr 

Max 
belastning 
kg 

Invändig 
bredd 

Artikelns 
längd 
min/max 

Avåknings-
skyddets 
höjd 

Vikt/ 
st 

Rekom-
menderad 
maxhöjd 

Kommentar 

50158 Ramp Anyramp hel åkyta 
vikbar maxlängd 200 max 
belastning 400kg 
 

Feal 
www.feal.se 
 

VR20 400 kg 82 cm 105/200 cm 5,2 cm 21 kg 40 cm Vikbar ramp med hel åkyta 
 

 

50159 Ramp Stepless hel åkyta 
teleskopisk vikbar längd 
112-183 max belastning 
325kg 

Guldmann 
www.guldmann.
se 
 

30070-
180 

325 kg 76 cm 112/183 cm 4,6 cm 16,4 
kg 

Se 
kommentar 

Hel ramp som viks på bredden 
och längdjusteras. 
Max stigning 1:7 för manuell 
rullstol 
Max stigning 1:5 för elrullstol eller 
manuell rullstol som körs av 
medhjälpare 

 

50160 Ramp Stepless hel åkyta 
teleskopisk vikbar längd 
127-213 max belastning 
325kg 

Guldmann 
www.guldmann.
se 
  

30070-
210 

325 kg 76 cm 127/213 cm 4,6 cm 18,9 Se 
kommentar 

Hel ramp som viks på bredden 
och längdjusteras. 
Max stigning 1:7 för manuell 
rullstol 
Max stigning 1:5 för elrullstol eller 
manuell rullstol som körs av 
medhjälpare 
 
Bild se ovan. 

Ovanstående ramper med hel åkyta finns även i andra längder. Dessa ligger dock utanför avtal. Finns medicinska eller får brukaren väsentligt ökad 

självständighet och/eller delaktighet med dessa kan de förskrivas. Kontakta hjälpmedelskonsulent för information. 

http://www.feal.se/
http://www.guldmann.se/
http://www.guldmann.se/
http://www.guldmann.se/
http://www.guldmann.se/

