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Aluminiumramper
övervinner hinder

Övervinner hinder

Feal i Horndal är Europas ledande producent av ramper för personer med
funktionsnedsättning samt för transportindustrin. Från huvudsaklig inriktning
på den nordiska marknaden satsar man nu på världen. Konkurrensen består
ofta av ett par plankor i trä!
Allt skall lastas, förflyttas och
transporteras. Människor, djur
och utrustning som fyrhjulingar,
skotrar, åkgräsklippare, rullstolar
mm. I stället för tunga lyft erbjuder ramper i olika varianter möjlighet att rulla eller köra önskad
utrustning upp eller ner till entrépartier, transportfordon, släpkärror mm, mm. Enkla och snabba
lösningar för av- och pålastning.

Fasta och portabla

Med snart 25 års verksamhet
bakom sig har Feal således
utvecklat ett sortiment av ramper
för personer med funktionsnedsättning och uppkörningsramper
för transportindustrin, såväl portabla ramper som fasta moduluppbyggda ramper. Ett annat
betydande produktområde är
produkter för bostadsanpassning

för funktionshindrade med bl a
systemramper för entrépartier,
tröskelramper, täckplåtar och
armstöd. Ett omfattande standardsortiment kompletteras med
möjlighet till kund- och behovsanpassade produktlösningar.

Profiler i centrum

Aluminiumprofiler är huvudsakligt
konstruktionsmaterial och här tar
man på ett optimalt sätt till vara
på materialets egenskaper. Lättheten - för att ramper och plattformar skall lyftas och hanteras,
styrka - för att klara belastningar
av människor,

utrustning och fordon, formbarheten - för att i profilerna bygga
in smarta funktioner och fogningslösningar, korrosionshärdighet – för att ramperna oftast
används i utsatta utomhusmiljöer,
hållbarhet – för att produkterna
utsätts för oöm hantering och
mekaniskt slitage samt ytfinish –
för elegant utseende för användning både i offentliga miljöer och
hemmiljö. Feals produktsortiment
är uppbyggt av ett 50-tal olika
aluminiumprofiler.

Global närvaro

Från att tidigare haft försäljningen
utlagd på extern samarbetspartner har Feal

nu byggt
upp en egen intern
säljorganisation och blicken
har också höjts från den nordiska
horisonten till att omfatta hela
världen. Således pågår kontaktoch introduktionsinsatser, förutom i Europa, nu bl a även i
länder som USA, Ryssland, Nya
Zeeland, Indien och Dubai.

– Nu satsar vi på att bygga upp en global närvaro genom eget arbete
och samarbete med återförsäljare och representanter över hela
världen, säger Mats Sundstedt, VD för Feal här tillsammans med Ritva
Saukkonen.

– Nu satsar vi på att bygga upp
en global närvaro genom eget
arbete och samarbete med
återförsäljare och representanter
över hela världen, säger Mats
Sundstedt, VD för Feal. Vår strategi är att initialt sälja till många
marknader med låga volymer
för att sedan successivt bygga
volymtillväxt.

”iRAMP” en nyutvecklad
portabel lastramp som viks på
längden. Marknadens tunnaste och
lättaste lastramp uppbyggd genom
en sk bikake- eller sandwichkonstruktion med rullplan av aluminiumfolie och plåt, försedd
med halkskydd och ramar
av aluminiumprofiler.

Förändrade krav och förutsättningar världen över talar starkt
för Feals produktlösningar, berättar Mats Sundstedt. Ett aktivare
liv även för äldre människor och
människor med funktionsnedsättning ska-

par behov för hjälpmedel i vardagen. På många ställen världen
över är ofta ett par enkla plankor i
trä det som erbjuds. Här serverar
Feal således en problemlösning
och ett produktsortiment som
genererar stort intresse och uppskattning.

Plattast och lättast

Produktutvecklingen pågår ständigt och är driven av tät kontakt
med återförsäljare och brukare.
Senast i raden av nya produkter
är den nya ”iRAMP” en portabel

lastramp som viks på längden.
Den är uppbyggd genom en s k
bikake- eller sandwichkonstruktion med rullplan av aluminiumfolie och plåt försedd med
halkskydd och ramar av aluminiumprofiler. Till skillnad från
Feals smalare portabla, vikbara
eller teleskopskjutbara, lastramper erbjuder iRAMP ett bredare
körplan, lämpligt för 3-hjuliga
rullstolar, mopeder, barnvagnar,
kundvagnar etc. Produkten är
den plattaste och lättaste på
marknaden.

Sortimentet är uppbyggt av närmare 50-talet profiler och återfinns bl a i fasta och portabla uppkörningsramper, systemramper för entrépartier, tröskelramper, täckplåtar och armstöd.

Inforema AB / Originalbyrån i Växjö AB

15 års samarbete

Feal har samarbetat med Hap
som leverantör och teknisk partner i drygt 15 år. Ett samarbete
som Mats Sundstedt ger mycket
gott betyg.
– Hap passar oss mycket bra
med delade värderingar vad gäller kundnärhet, smidighet och lätta kontakter. Hög servicegrad och
öppen dialog är andra faktorer vi
värdesätter högt. Ett samarbete
på ett sätt vi faktiskt inte upplevt
från någon annan leverantör!
Feal är ett exempel på ett
klassiskt familjeföretag med
framgångsrikt generationsskifte.
Grundat av Åke Sundstedt
och Karl Erik Karlsson har nu
sönerna tagit över rodret för
Feal. Mats Sundstedt som VD
och Björne Stjernsten (med fina
enduromeriter i både SM och VM)

Feal har portabla lastramper av
aluminiumprofiler i teleskoputförande, utskjutbara i upp till 3
moduler. Profiler används även i
beslag och infästningsdetaljer.
med ansvar för försäljning. Båda
inställda på att fortsätta utveckla
produkter som skapar ökad tillgänglighet och övervinner hinder
– över hela världen!

Till Din Tjänst!
Kontakta vårt huvudkontor eller besök vår hemsida
www.hap.hydal.com för information om närmaste distriktssäljare,
vår kundservice eller tekniska support.
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