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ROTOGRIP firmy RUD:
Flexibilně použitelné
podmetací řetězy za
zimních podmínek –
pohodlně a rychle
aplikované.

■

ROTOGRIP
podmetací
řetězy mohou
být okamžitě
uvedeny v
činnost pří
náhlém výskytu
náledí nebo
sněhu.

■

Okamžitě
aplikovatelné
za jízdy v
případě
potřeby.
■

Možnost
použití:

■
■
■
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Spedice
Denní rozvoz zboží
Komunální vozidla (např.
svoz odpadu, sypače atd.)

■
■

Stisknutím
tlačítka vice
bezpečí a prevence pro řidiče,
náklad a životní
prostředí.

Požární vozidla.
ADR přeprava.

■
■
■

■

Efektivní protiskluzné zařízení
– již při minimální rychlosti
jízdy učinné.

Záchranný systém – sanitky.
Autobusy.
Veřejná doprava.

■

■

■

■

Redukuje
prostoje vozidla.

RUD nabízí obsáhlý
program – pro každé
vozidlo správný
systém.

Zvyšuje produktivitu a dodržení
termínů.

Po najetí na asfalt
jenoduše zmáčknutím
tlačítka vrátíte
podmetací řetězy do
pohotovostní pozice
– připravené okamžitě
k dalšímu nasazení.

RUD tr akční test y pr okazují:
Až o 50% vyšší tr akce př i aplikaci RO T OGRIP
opr oti klasickým zimním pneumatikám.
3

ROTOGRIP

COMPACT

– Compact

SOLUTION

AUTOMATICKÁ BEZPEČNOST PROVOZU NA STISKNUTÍ TLAČÍTKA.

Inovativní výsledek důsledného vývoje systémů.

ROTOGRIP Compact Solution –
vyvinuto pro vozidla s omezeným
montážním prostorem. (měchy,
nízkoprofilové pneumatiky, autobusy.)
Speciálně vyvinuto – oboustranně
působící píst.
Při vypnutí vrátí ramena Rotogripu
do pohotovostní pozice pneumaticky
řízený ventil.
Povotovostní pozice je udržována
permanentním tlakem vzduchu.
V případě ztraty tlaku vzduchu udržuje
ve zvednuté pozici ramena elastická
zarážka.

■
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Patentovaná
technika.

■

Jednoduchá
montáž.

■

Minimální
údržba.

Solution

■

Kompaktní
pracovní válec
z kovaných ocelí
s patentovaným
Velký pracovní pohonem.
úhel (až 270°)
pro maximální
počet možných
uspořádání
montáže.
■

■

■

Minimální snížení
světlosti podvozku
díky plochému
uspořádání elementů s adaptabilnímí dily pro
každé vozidlo.

■

Maximalní trakce je
zajištěna širokým
výběrem různých
druhů řetězových kol.

■

Elastická
zarážka.

Oboustranně
účinný
pneumaticky
řízený pracovní válec.
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ROTOGRIP Classic Version
AUTOMATICKÉ BEZPEČÍ NA STISKNUTÍ TLAČÍTKA – KLASIK MEZI ROTOGRIP SYSTÉMY.
ROTOGRIP Classic – tisícinásobně osvědčený pracovní system, vyráběný a používaný již několik
desetiletí. Pro lehké I těžké užitkové vozy.

Ojnice pístu pracovního
válce, která je spojená
s ramenem osazeným
řetězovým kolem přitlačí
toto na bočnici pneumatiky.
Při vypnutí vrátí silná
pružina pracovního válce
rameno zpět do pohotovostní polohy.

■

■

■
■
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Maximalní trakce
je zajištěna
širokým výběrem
různých druhů
řetězových kol.

Univerzální
montážní
stavebnicový
adapter.

Prodloužená
ojnice spojená
s pracovním
ramenem.

Jednostranně
účinný pneumatický
pracovní
válec
(membrána).

ROTOGRIP Light Truck
AUTOMATICKÉ BEZPEČÍ NA STISKNUTÍ TLAČÍTKA.

Vyvinuto i pro lehká užitková vozidla
bez pneumatické tlakové soustavy.

Oboustraně rovnoměrný
pohyb ramen je dosažen
bowdenovým lankem.
Tah lanka je zajištěn pro
obě strany současně silnou
elektrickou lineární
jednotkou.
V případě možnosti napojení na pneumatický systém
vozidla přebírá tuto práci
pneumatický pracovní válec.
Pri vypnutí systému vrátí
ramena do pohotovostní
pozice silná vratná pružina.

■

■

Elektrický
lineární
pohon.

Pracovní úhel
180° kompaktní
a hmotnost
redukující
uspořádání
montážního
celku.

■

■

Podmetací kolo
s 8 řetězy.

■

Mezikruhový
elastický segment
podmetacího
kola umožnuje
rovnoměrné
podmetení
jednotlivých
řetězů.

Adaptér
s univerzálním
uchycením.
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RO T OGRIP – POROVNÁNÍ SYS TÉMŮ.
Charakteristika

ROTOGRIP Compact Solution

ROTOGRIP Classic verze

ROTOGRIP lehký nákladní vůz.

použití

Lehké, středně těžké a tězké užitkové vozy, autobusy.

Lehké, středně těžké a tězké
užitkové vozy, Unimog.

Lehký nákladní vůz, sanitky,
hasičská vozidla, dodávky.

ůhel

až 270°

ca. 170°

víc než 180°

funkce

Oboustraně účinný pracovní
válec

Jednostranně účinné pracovní
válce.

Elektrický lineární pohon nebo
pneumatický pracovní válec.

montáž

Adaptační úchytná deska
(specifická dle vozidla).

Univerzalní adapter nebo plochý
adapter (opce).

Univerzalní adapter nebo plochý
adapter (opce).

moduly

Rameno, adaptace a obsluha

Rameno, adaptace, specifické
díly a řízení.

Rameno, adaptace, pneumatický
pracovní válec nebo elektrický
lineární pohon.

ovládání

Elektro-pneumatické
(magnetický ventil)

Elektro-pneumatické nebo
pneumatické.

Elektrické nebo pneumatické.

řetězová kola

6-, 10-, 12-ti řetězová kola
15-, 18-ti řetězová kola s
odpruženými řetězy

6-, 10-, 12-ti řetězové kola.
15-, 18-ti řetězové kola, řetězy
odpružené.

8-mi řetězové kolo

Schválení
techniké
způsobilosti
samostatného
celku č.:
C – 1857,
schváleno
MDaS ČR.

Podstatná část komponentů RUD systémů
spočívá na německých a evropských patentech. RUD obdržel jako vůbec první výrobce
řetězů TÜV Certifikát dle DIN EN ISO 9001 pro
vlastní management systém.

■

■
■

■
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Výhody
Působením pružin se efektivně
podmetou řetězy pod pneumatiky
již při minimální rychlosti.
Rotující řetězy vytvoří pod pneumatikou účinný „koberec“.
Extrémně pravidelný chod – působí
rovnoměrně a je šetrný k řetězovým
kolům a celému systému.
Vysoce účinný především na
zledovatělé vozovce.

ŘETĚZOVÁ KOLA .

Určení typu podmetacích kol řetězů pro dané vozidlo ve spojení použitých
pneumatik může být rozdílné a nemusí odpovídat údajům výrobce.

ROTOGRIP podmetací řetězy jsou zárukou vysoké kvality
zpracování a materiálu.

ROTOGRIP řetězová kola jsou velice jednoduše vyměnitelné.

Veškeré řetězy jsou kalené, vyrobené z ušlechtilé oceli.

Jednoduchá výměna dílů – opotřebených
řetězů etc.

Podle typu vozidla a druhu nasazení mohou být použity
různá kola s podmetacími řetězy.

6-ti řetězové kolo ∅ 195 mm.
Robustní provedení. Řetěz z materiálu o tloušce 6,5 mm
čtvercového profilu, přivařen k okům podmetacího kola.
Dobrá trakce na sněhu a ledu.

18-ti řetězové kolo ∅ 195 mm.
Preferovaná kombinace u pneumatik o průměru nad 1000 mm
(305/70 R2,5).
Respektive 15-ti řetězové kolo ∅ 160 mm.
Aplikováno u pneumatik o průměru pod 1000 mm.

Profilovaná gumová třecí obruč podmetacího řetězového kola snižuje možnost
vytvoření zmrazků.
8-ti řetězové kolo ∅ 150 mm.
Osm jednotlivě montovaných řetězů z 5 mm materiálu kruhového
profilu.
Velmi ploché uspořádání montážního celku pro lehká užitková
vozidla i s velice malým prostorem pro montáž.
Klidný chod. Dobra trakce na sněhu a ledu.

12-ti řetězové kolo ∅ 195 mm.
10-ti řetězové kolo ∅ 160 mm v omezeném prostoru montáže.
Vždy dva spojené řetezy z 5,5 mm silného materiálu
čtvercového profilu, pevně přivařeny k podmetacímu kolu.
Stabilní provedení dlouhá životnost.
Velice dobra trakce na sněhu a ledu.

Nejpoužívanější varianta. Obzvlášť klidný chod.
Vždy tři řetězy spojené k sobě, čtvercový profil 4,5 mm,
odpružené uchycení k podmetacímu kolu.
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RO T OGRIP – SERVIS –
RUD nabízí ucelený servis.
Kompententni poradenství obdržíte
přímo od výrobce.
Rádi Vám poradíme při výběru
Vašeho ROTOGRIP systému.

■

Individuální
přístup Vám
zajistí optimální
system pro Vaše
specifické
nasazení
vozidla.

■

Jediným pohybem si
zajistíte bezpečnost
na náledí a sněhu.

V případě
potřeby uvedete
v činnost
jednoduše
stiskem tlačítka.

■
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■

ROTOGRIP –
efektivní
protiskluzové
opatření

RYCHLÝ A SPOLEHLIVÝ
■

RUD ROTOGRIP systémy jsou
pro veškerá běžná vozidla
okamžite expedovatelná.

■

■

■

Váš ROTOGRIP system
obdržíte jako kompletní
jednotku v jednom jediném
kartonu včetně montážního
návodu.

■

Dodávka systému dle
Vašeho přání ve Vámi
určeném termínu.

■

Záruční list je
obsahem každého
systému.

Přehledný montážní
návod šetří čas a
finanční prostředky.

Jednoduchá a
rychlá montáž –
RUD ROTOGRIP
systémy.
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Tradice a vedoucí světová pozice.

✔

Toto komfortní řešení nenahrazuje legislativně
předepsané sněhové řetězy, protože v případě
povinnosti sněhových řetězů zákon předepisuje
celistvou aplikaci řetězů kolem celé pneumatiky.

✔

RUD je jediný výrobce na světě, který může nabídnout
kompletní řešení ucelené nabídky jak automatických
podmetacích tak i klasických sněhových řetězů – pro
každé vozidlo, pro každé nasazení.

technické změny se nevylučují.

✔

ROTOGRIP vysoce efektivní čas šetřící a komfortní
protisklizové zařízení, které se uvede v činnost
stisknutím tlačítka v kabině řidiče a následně se
taktéž tím samým úkonem vypne.

RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen/Germany
Telefon +420-485102444
Fax +420-484845722
rudketten@rud.com
www.rud.com

9296704/cz/09.08/20,0/wa

ROTOGRIP
+ SNĚHOVÝ ŘETĚZ
= OPTIMÁLNÍ
OCHRANA

