ROTOGRIP

En tryggere hverdag med automatkæder fra BEVOLA

www.bevola.dk

ROTOGRIP
– øger effektivt og hurtigt
friktionen på vejbanen

Anvendes på:
Lette lastbiler.
Varebiler og nyttekøretøjer.
Bjergningskøretøjer/sneplove.
Redningskøretøjer som brandbiler, ambulancer m.m.
Køretøjer som fragter ADR-udstyr.
Busser og andre offentlige transporter.
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RotoGrip er automatkæder til
vintervejrforholdene, der sikrer et
bedre vejgreb på glatte veje!
FORDELE MED ROTOGRIP
RotoGrip kæderne aktiveres nemt ved glat føre.
RotoGrip aktiveres let under kørsel via en knap i førerhuset.
Effektiv anti-skrid enhed, som virker selv ved lav hastighed.
Effektiv ved opbremsning i glat føre.
Kæderne spreder sig under hjulet som «et tæppe».

Patenteret
driftsmekanisme.

Reducerer forsinkelser, fordi du undgår at sidde fast.
Øger driftseffektivitet og økonomi.
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COMPACT SOLUTION
Udviklet til køretøjer med begrænset
monteringsplads på grund af luftaffjedring
og lavt profil dæk
Roteringen bliver drevet af en dobbeltvirkende
pneumatisk cylinder af høj kvalitet.
Styres af en magnetventil som aktiveres via en knap
i førerhuset.
Ved deaktivering bringes kædehjulet automatisk
tilbagei neutral position.
Mistes lufttilførslen, holdes systemet i neutral
position.

Kompakt svinghus
af smedet stål med
patenteret driftsmekanisme.

Elastik stop.

Lav-profil system med
køretøjspecifik adapter.

Roterende hjul med
kæder, som sikrer et
godt vejgreb.

Udvidet svingradius
(op til 270°) for maksimale
tilkoblingsmuligheder.
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Dobbeltvirkende,
pneumatisk drevet
cylinder.

LIGHT TRUCK
Specielt udviklet til lette nyttekøretøjer
med eller uden egen lufttryksforsyning
Er køretøjet ikke udstyret med egen lufttryksforsyning
kan systemet leveres med en elektrisk aktuator.
Begge systemer sørger for samtidig aktivering af højre
og venstre side.
Systemet aktiveres via en knap i førerhuset.
Ved deaktivering af knappen går armen til kædehjulet
tilbage i neutral position.
Elektrisk lineær aktuator.

Monteringsenheden har
et kompakt, vægtbesparende design, hvor
armen har en bevægelse
på 180 grader.

Lavt bygget kædehjul
med 8 kæder.

Det fleksible ophæng på
kædehjulet sørger for at kæderne
bliver slynget ud med jævn
afstand.

5

Universalt monteringsadapter.

ROTOGRIP
SPECIFIKATIONER

SAMMENLIGNING AF SYSTEMERNE
COMPACT SOLUTION

LIGHT TRUCK
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ROTOGRIP Compact
Compact Solution
Solution
ROTOGRIP
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Classic Version
Version
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Light Truck
Truck
ROTOGRIP
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Lette lastbiler, f.eks. ambulancer,
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Plate
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(vehicle-specific)
(vehicle-specific)
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adapter/plateadapter
adapter
Universaladapter/plate
adapter/plate
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aktuator eller
Universal
Universal
Dobbeltvirkende 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
Pladeadapter
and
drive
and drive

unit,adaptation,
adaptation,
Swivelunit,
Swivel
pneumaticcylinder
cylinder
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Universal
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Electropneumatic
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pneumatic
Electric

ve
ve

ain
wheels
in wheels

Brugsområde

Svingradius

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

nyttekøretøjer samt busser.

Indtil 270°.

Indtil 180°.

Electriclinear
lineardrive
driveoror
Electric
pneumaticcylinder
cylinder
pneumatic

(køretøjspecifikt).

Elektrisk magnetventil.

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

Kædehjul

brandbiler og varebiler.

(køretøjspecifikt).

Elektrisk eller pneumatisk
magnetventil.

8-strandchain
chainwheel
wheel
8-strand

6-, 10-, 12-kæders hjul
og 15-, 18-kæders
fjerderophængt hjul.

8-kæders hjul.

Det tyske offentlige motorvognregister (TÜV) har udstedt en generel

Hovedkomponenterne i RUD kæderne er genstand for tyske og europæiske

type officiel godkendelse – L 171 – som dækker alle systemer. Anti-skrid

patenter. RUD var den første kæde producent som fik TÜV-CERT-certifikatet

enhed med pneumatisk styret svingenhed på GGVS køretøjer (reguleret af

DIN EN ISO 9001 for sit styringssystem.

forskriften for landtransport af farlig gods) “Vi har ingen indvendinger til
montering på tankbiler som transporterer brandfarlige væsker”.

6

KÆDEHJUL
ROTOGRIP KÆDEHJUL
RotoGrip kædehjul er kendt for sin høje materiale- og produktionskvalitet.
Alle kæder er lavet af højlegeret stål.
Afhængig af type køretøj og brugsområde kan flere forskellige typer kædehjul benyttes.
RotoGrip kædehjul er nemme at montere.
Komponenterne har lang levetid og er nemme at skifte ud.
Kædehjulets helt specielle profil reducerer faren for nedisning.

6-kæders hjul, 195 mm diameter
Solid konstruktion. 6 individuelle kæder lavet af
6,5 mm firkantstål, med et kædefæste svejset fast
til kædehjulet. Overlegen trækkraft på sne og is.

8-kæders hjul, 150 mm diameter
8 individuelle kæder lavet af 5 mm firkantstål.
Lavt bygget for lette nyttekøretøjer. Kan også bruges
på køretøjer med begrænset monteringsplads.
Velfungerende og god trækkraft på sne og is.

18-kæders hjul, 195 mm diameter
Hovedsagelig til brug ved dækdiameter større end
1000 mm (305/70 R 22.5). Eller 15-kæders hjul, 160
mm diameter. Egnet til brug ved dækdiameter mindre
end 1000 mm.

12-kæders hjul, 195 mm diameter, 10-kæders hjul, 160
mm diameter (for minimal monteringsplads).
Kæderne er fremstillet af 5,5 mm firkantstål med et
kædefæste som er svejset fast til kædehjulet. Solid
udformning, slidstærkt og en god trækkraft ved sne og is.

Afhængig af dæktype kan monteringen af kædehjulet på enkelte køretøjer afvige fra det anførte.
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PRODUKTER OG LØSNINGER
ADR- og sikkerhedsudstyr
Aksler
Alu-løsninger
Anhængerkoblinger
Bremser
Brugsmaterialer
Chassiskonsoller

Siden starten i 1968 har BEVOLA arbejdet med at
kunne tilbyde kvalitetsprodukter til opbygning af
lastbiler, hængere og trailere. Ud over et globalt
indkøbskoncept, som omfatter mere end 6500
varenumre, har BEVOLA egen udvikling og produktion
af en række produkter og løsninger til montering på
lastbiler på de nordiske markeder.

Containerudstyr

Blandt de produkter og løsninger som BEVOLA er
specielt kendt for, kan nævnes:

Gummi/PVC profiler

• BevoBox – værktøjskasser i utallige variationer og
høj kvalitet
• BevoGrip – sandstrøer, specielt udviklet til det
nordiske marked
• BevoPlan – det optimale koncept til udnyttelse af
ladbunden
• BevoNac – et stærkt akselkoncept som sikrer lang
levetid, mindre vedligeholdelse og mere stabil
kørsel

Diverse
Finér
Fittings
Gasfjedre/dæmpere

Hjulkapsler
Hængsler og beslag
Indretning og udstyr
Kabler
Kinnegripstolper
Kontakter og kabelsko
Ladkanter
Lukkere og låse
Lygtebjælker
Lygter og lamper
Plastrør og spiralslanger
Presenningsudstyr
Reflekser og skilte
Rustfri ståldele

SANDSTRØERE
Sideværn
Skærme og beslag
Specialløsninger
Støtteben
Surring og udstyr

Huginsvej 22

Tanke
Tipcylindre

4100 Ringsted

Trækbjælker

Tlf.+45 57 66 00 00

Underkøringskofangere

salg@bevola.dk
www.bevola.dk

Værktøjskasser

BEVOLA MARKETING
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