ROTOGRIP

En tryggare vardag med automatkätting från BEVOLA

www.bevola.se

ROTOGRIP
– Ökar friktionen snabbt och
effektivt på vägbanan

Används på:
Lätta lastbilar.
Varubilar och nyttofordon.
Bärgningsbilar/snöplogar.
Räddningsfordon, som brandbilar, ambulanser m.m.
Fordon som lastar ADR-utrustning.
Bussar och andra offentliga transportfordon.
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RotoGrip är automatkätting för
vintervägsunderlag, den säkrar ett
bättre väggrepp på hala vägar!
FÖRDELAR MED ROTOGRIP
RotoGrip kättingen aktiveras enkelt vid halt väglag.
RotoGrip aktiveras lätt under körning via en knapp i förarhytten.
Effektiv anti-slir enhet, som fungerar själv vid låg hastighet.
Effektiv vid inbromsning i halt väglag.
Kättingen sprider sig under hjulet som ”en matta”.

Patenterad
driftsmekanism.

Reducerar förseningar för att du sitter fast.
Ökar driftssäkerhet och ekonomi.
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COMPACT SOLUTION
Utvecklad för fordon med begränsad
monteringsplats på grund av luftfjädring
och lågprofil däck
Roteringen drivs av en dubbelverkande pneumatisk
cylinder av hög kvalité.
Styrs av en magnetventil som aktiveras via en knapp
i förarhytten.
Vid deaktivering förs kättinghjulet automatiskt tillbaka
i neutralt läge.
Går lufttillförseln tillbaka hålls systemet i neutralt läge.

Kompakt svinghusav gjutet
stål, med patenterad
driftsmekanism.

Elastisk stopp.

Lågprofil system med
fordonsspecifik adapter.

Roterande kättinghjul
med länkar, som säkrar
ett bra väggrepp.

Utvidgad svängradie (upp
till 270°) för maximala
tillkopplingsmöjligheter.
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Dubbelverkande,
pneumatisk driven
cylinder.

LIGHT TRUCK
Speciellt utvecklat för lätta nyttofordon
med eller utan egen lufttryckstillförsel
Är fordonet inte utrustat med egen lufttryckstillförsel
kan systemet levereras med en elektrisk manövrering.
Båda systemen sörjer för aktivering samtidigt av höger
och vänster sida.
Systemet aktiveras via en knapp i förarhytten. Vid
deaktivering av knappen, går armen till kättinghjulet
tillbaka i neutral position.
Elektrisk linjär manövrering.

Monteringsenheten har
en kompakt, viktbesparande design, där armen
har en rörelse på 180
grader.

Lågbyggt kättinghjul
med 8 länkar.

Det flexibla upphänget på kättinghjulet ser till så att kättingen blir
utslungat med ett jämnt avstånd.
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Universal monteringsadapter.

ROTOGRIP
SPECIFIKATIONER

JÄMFÖRELSE AV SYSTEMEN
COMPACT SOLUTION

LIGHT TRUCK

OMPARISON OF
OF THE
THE ROTOGRIP
ROTOGRIP
OMPARISON
YSTEMS
YSTEMS
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ROTOGRIP Compact
Compact Solution
Solution
ROTOGRIP

ROTOGRIP Classic
Classic Version
Version
ROTOGRIP Light
Light Truck
Truck
ROTOGRIP
ROTOGRIP
Lätta, medel och tunga
Lätta lastbilar, tex. ambulanser,

plication
plication

Light,medium
mediumand
andheavy
heavycomcomLight,
vehicles,buses
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mercialvehicles,
mercial

Light,medium
mediumand
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mercialvehicles.
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Lighttrucks,
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e.g.ambulances,
ambulances,
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angle
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270°
Up
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170°
approx.

over180°
180°
over

nction
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Dual-actioncylinder
cylinder
Dual-action

Single-actioncylinder
cylinder
Single-action

aptation
aptation

Plateadapter
adapter
Plate
Funktion
(vehicle-specific)
(vehicle-specific)

Universaladapter/plate
adapter/plateadapter
adapter
Universaladapter/plate
adapter/plate
adapter
Elektrisk linjär
manövrering eller
Universal
Universal
adapter
Dubbelverkande cylinder.
(optional)
(vehicle-specific) pneumatisk cylinder.
(optional)
(vehicle-specific)

dules
dules

Swivelunit,
unit,
Swivel
adaptationand
anddrive
drive
adaptation

Swivelunit,
unit,adaptation,
adaptation,
Swivel
vehicle-specificparts,
parts,
vehicle-specific
Plåtadapter
and
drive
and drive

unit,adaptation,
adaptation,
Swivelunit,
Swivel
pneumaticcylinder
cylinder
pneumatic
Universal
electriclinear
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drive adapter/plåtadapter
ororelectric
drive

Electropneumatic
Electropneumatic

Electricororpneumatic
pneumatic
Electric

ve
ve
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wheels
in wheels

Användningsområde

Svängradie

Adapter
Electropneumatic
Electropneumatic
(solenoidvalve)
valve)
(solenoid

Aktivering

6-,10-,
10-,12-strand
12-strandchain
chainwheels;
wheels;
6-,
15-,18-strand
18-strandchain
chainwheels,
wheels,
15-,
spring-mounted
spring-mounted

Kättinghjul

nyttofordon, bussar.

Upp till 270°.

brandbilar och varubilar.

Upp till 180°.

Electriclinear
lineardrive
driveoror
Electric
pneumaticcylinder
cylinder
pneumatic

(fordonsspecifikt).

Elektrisk magnetventil.

6-,10-,
10-,12-strand
12-strandchain
chainwheels;
wheels;
6-,
15-,18-strand
18-strandchain
chainwheels,
wheels,
15-,
spring-mounted
spring-mounted

(fordonsspecifikt).

Elektrisk eller pneumatisk
magnetventil.

8-strandchain
chainwheel
wheel
8-strand

6-, 10-, 12-länkars kättinghjul
och 15-, 18-länkars fjäderupphängt kättinghjul.

8-länkars kättinghjul.

Det tyska offentliga motorfordonsregistret (TÜV) har ställt ut ett generellt

Huvudkomponenterna i RUD kättingen är föremål för tyska och europeiska

typ officiellt godkännande – L 171 – som täcker alla system. Anti-slir enheten

patent. RUD var den första kätting tillverkaren som fick TÜV-CERT-certifikatet

med pneumatisk styrd svingenhet på GGVS fordon (regulerad av föreskriften

DIN EN ISO 9001 för sitt styrsystem.

för landtransport av farligt gods) “Vi har inga invändningar till montering på
tankbilar som transporterar brandfarliga vätskorr”.
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KÄTTINGHJUL
ROTOGRIP KÄTTINGHJUL
RotoGrip kättinghjul är känt för sin höga material och produktionskvalité.
Alla länkarna är tillverkade av höglegerad stål.
Avhängt av typen av fordon och användningsområde, kan flera olika typer av kättinghjul användas.
RotoGrip kättinghjul är lätta att montera.
Komponenterna har lång livslängd och är lätta att byta ut.
Kättinghjulets helt speciella profil reducerar faran för nedisning.

6-länkars kättinghjul, 195 mm diameter
Solid konstruktion. 6 individuella länkar, tillverkat
av 6,5 mm fyrkantstål, med ett kädjefäste som är
fastsvetsat vid kättinghjulet. Överlägsen dragkraft på
snö och is.

8-länkars kättinghjul, 150 mm diameter
8 individuella länkar, tillverkat av 5 mm fyrkantstål.
Lågbyggt för lätta nyttofordon. Kan även användas på
fordon med begränsad monteringsplats. Väl
fungerande och god dragkraft på snö och is.

18-länkars kättinghjul, 195 mm diameter
Huvudsakligen för användning vid en däckdiameter
större än 1000 mm (305/70 R 22.5). Eller 15-länkars
kättinghjul, 160 mm diameter. Avsett för användning
vid en däckdiameter mindre än 1000 mm.

12-länkars, 195 mm diameter, 10-länkars, 160 mm
diameter (för minimal monteringsplats).
Länkarna är tillverkat av 5,5 mm fyrkantstål, med ett
kättingfäste som är fastsvetsat i kättinghjulet. Solid
utformning, slitstarkt och en god dragkraft vid snö
och is.
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PRODUKTER OCH LÖSNINGAR
ADR- och säkerhetsutrustning
Alulösningar
Axlar
Bromsar
Bruksmaterial
Chassikonsoller
Containerutrustning

BEVOLA har egen utveckling, produktion och ett
globalt inköpskoncept, som täcker fler än 16.000
produkter/lösningar som är fördelade på två
produktområden: BevoPro och BevoNac.

Diverse

BevoPro innehåller i stort sett allt inom komponenter
för påbyggnader över chassiramen och BevoNac
innehåller all teknologi under chassiramen.

Flakkanter

Genom vår Nordiska plattform har BEVOLA
marknadens mest attraktiva samarbetsform, och
med vårt breda utbud kan vi erbjuda våra kunder att
ersätta flera leverantörer och därmed ge kunderna
stora besparingar, ökad effektivitet och merintäkter,
direkt på bottenlinjen.

Dragstänger
Finér
Fittings
Gasfjädrar
Gummi/PVC profiler
Gångjärn och beslag
Hjul och däck
Inredning
Kablar
Kinnegrip stolpar
Kopplingar
Kontakter och kabelsko
Luckor och lås
Ljusbågar
Lyktor och lampor
Plaströr och spiralslangar
Presenningsutrustning
Reflexer och skyltar
Rostfria ståldelar

SANDSPRIDARE
Sidoskydd
Skärmar och beslag
Speciallösningar
Stödben
Surrning och utrustning

order@bevola.se
www.bevola.se

Tankar
Tippcylinder
Underkörningsskydd
Verktygslådor

BEVOLA MARKETING

A/S BEVOLA
Moränvägen 12
352 45 Växjö
Telefon: +46 470 752750

