Indywidualne
systemy przenoszenia
PL
NAKŁAD 2

materiałów sypkich

Zapraszamy do firmy RUD
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Elementy
przenoszące
oraz mocujące

systemy
transportowe

techniki
łańcuchy
napędowe oraz śniegowe
podnoszenia

łańcuchy
antypoślizgowe

górnictwo

meble
ogrodowe

technologia
militarna
i wojskowa

Misja firmy RUD
Firma RUD jest dynamicznym,
światowym i nowoczesnym
przedsiębiorstwem rodzinnym.
Od 135 lat posiadamy kluczową pozycję
w budowie maszyn, w dziedzinach
spawania, obróbki plastycznej,
cieplnej i powierzchniowej. To jest
jednym z najlepszych możliwych
warunków przyszłości przedsiębiorstwa
jako „Hidden Champion 21 wieku“.

Inteligentne
kucie w firmie RUD

Strategia
innowacyjna firmy RUD

Nasze łańcuchy do wciągników,
demontowalne elementy chwytające
oraz systemy transportu zapewniają
jakość i inowację oraz pewność
podczas podnoszenia, ciągnięnia lub
transportowania. Przy innowacyjnym
systemie montażu oraz długiej
żywotności nasze łańcuchy
antypoślizgowe w trudnych warunkach
terenowych oraz zimowych umożliwiają
pewną jazdę.

Firma RUD opiera się na nowoczesnych
technologicznie standartach. Nasze
produkty wiąże technika o wysokim
stopniu postępu o jasno zdefiniowanym
podejściu do ochrony środowiska.
T.Zn.ciągły rozwój przy konsekwentnej
oszczędności wszystkich potrzebnych
do tego nakładów. Dążymy zawsze do
perfekcji i widzimy osiągniecia jako bazę
na nowe wizje.

Łańcuchy antypoślizgowe RUD i
Erlau służą do ochrony nadkola
oraz powierzchni nośnej kół maszyn
przemieszczających ziemię.
Program mebli ogrodowych Erlau oferuje
eleganckie zestawy do siedzenia o
atrakcyjnych wzorach. Nasze produkty
Erlau Human Care, systemy wsporcze
oraz uchwyty do urządzeń sanitarnych
oferują dużą elastyczność oraz
indywidualność.

Przenośniki i systemy przenoszenia dla
wszelkiego rodzaju materiałów sypkich
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Cementownie/
zakłady
produkujące
wapno

Zakłady
produkujące
sodę

Zakłady
produkujące
gips

BULKOS “the bulk
solution“- niezawodna
technologia przenoszenia
wszelkiego rodzaju
materiałów sypkich
Zagwarantowanie wysokiej dostępności
materiałów budowlanych jest dużym
wyzwaniem dla producentów i dostawców
materiałów sypkich. W związku z tym
często zaniedbuje się utrzymanie
urządzeń w gotowości do pracy oraz
ich bezpieczeństwo. Jednakże proste
i szybkie rozwiązania pozwalają
jedynie na osiągnięcie krótkotrwałego
sukcesu. Zła jakość, nieodpowiednie
dopasowanie poszczególnych elementów
konstrukcyjnych oraz zaniedbania
w pracach konserwacyjnych mogą
skutkować nieprawidłową eksploatacją i
prowadzić do awarii.
RUD – gromadząc od dziesięcioleci
doświadczenie – stał się producentem
i dostawcą akcesoriów łańcuchowych
oraz kompletnych urządzeń dla
przemysłu materiałów sypkich jak np.
przenośniki kubełkowe, zgrzebłowe,
zgarniakowo-łańcuchowe, ślimakowe oraz
płytkowe. Nasi inżynierowie pomagają
klientom przy planowaniu i projektowaniu
urządzeń. Nasi serwisanci nadzorują
natomiast dopasowanie i postępowanie
zużycia elementów konstrukcyjnych oraz
remontują systemy przenoszenia.
BULKOS minimalizuje ryzyko wystąpienia
awarii i zwiększa niezawodność
urządzeń.

Zakłady recyklingu
materiałów
budowlanych

Zakłady przerobu
kruszyw i kamienia

Doki
portowe

Przemysł
chemiczny

Inne
zastosowanie
przemysłowe

Dzięki długoletniemu doświadczeniu w
dostarczaniu i konstruowaniu przenośników
kubełkowych oraz systemów do transportu
materiałów sypkich wiemy, do których usług
nasi Klienci przywiązują dużą wagę. Rezultatem
są trzy, dopracowane w najdrobniejszych
szczegółach, moduły koncepcyjne – od obliczeń
aż po długotrwałą konserwację elementów
konstrukcyjnych oraz całych urządzeń do
przenoszenia materiałów sypkich.
Koncepcja produktu definiuje - z perspektywy
elastycznych warunków przenoszenia zalety elementów konstrukcyjnych BULKOS,
pochodzących z produkcji własnej RUD.
Koncepcja inżynieryjna obejmuje doradztwo –
od planowania, projektowania i dokonywania
obliczeń aż po uruchomienie.
Koncepcja serwisowa zawiera doradztwo
techniczne, przeglądy i dokumentację, instalację
i przeróbki urządzeń jak również montaż
optymalnych akcesoriów łańcuchowych oraz
wyposażenia dodatkowego.
RUD nadało całemu pakietowi koncepcji
nazwę BULKOS. BULKOS „the bulk solution“
oznacza niezawodną technologię przenoszenia
wszelkiego rodzaju materiałów sypkich.

Kamienie milowe w rozwoju technologii
łańcuchów ogniwowych RUD
1875 założenie RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH
u. Co. KG

1961 zastosowanie w wysokowydajnych

1945 Werner Rieger

tworzy nowy obszar
działalności – przenośniki

przenośnikach kubełkowych łańcuchów
długoogniwowych, ulepszanych w
procesie węgloutwardzania cieplnego

1994 zainstalowanie

1985 łańcuch

w wysokowydajnym
przenośniku kubełkowym
łańcucha centralnego RUD

ogniwowy w jakości
RUD Super 35
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1906 RUD jako pierwsze

1965 wprowadzenie łańcucha

przedsiębiorstwo wprowadza
spawanie elektryczne ogniw
łańcucha

ogniwowego o klasie 40cG

Kamienie milowe w
rozwoju technologii
przenośników H+E
1932 utworzenie biura
inżynieryjnego dla
przenośników

1945 założenie

zakładu produkcji
maszyn
Herfurth & Engelke

1933 koncepcja 1940 rozpoczęcie
pierwszego
przenośnika do
transportu
ciągłego
materiałów
sypkich

własnej produkcji –
pierwszy przenośnik
kubełkowy łańcuchowy,
pierwszy przenośnik
ślimakowy,
pierwszy
przenośnik
płytkowy

1960

pierwszy
przenośnik
kubełkowy
taśmowy

1992

przenośnik
płytkowy RUD

2001 Zastosowanie
uchwytów na
2 ogniwa System
SWA

1988 rozwój stanowiska

1970 pierws-

zy przenośnik
zgarniakowołańcuchowy
dla 600 t/h

1969

pierwszy
przenośnik
kubełkowy
łańcuchowy
dla 300t/h

1981
1973

pierwszy
przenośnik
ślimakowy
dla 300t/h

1972

transport
1000 t/h
(przenośnik
taśmowy)

pierwszy
przenośnik
ślimakowy
do transportu
pionowego

1985

mocowania
równoległych
ciężarów dla
przenośników
kubełkowych,
transport 3000 t/h
(przenośnik
taśmowy)

rozwój wysokowydajnych kubełków,
zastosowanie po
raz pierwszy w
przenośnikach
kubełkowych taśmy
ze stalową linką

2001 pierwszy
przenośnik
kubełkowy z
łańcuchem
centralnym
dla 600 t/h

1998 pierwszy

przenośnik kubełkowy
z łańcuchem
centralnym, pierwszy
przenośnik kubełkowy
łańcuchowy dla
1100 t/h

W sumie ponad 200 lat doświadczeń
w transporcie materiałów sypkich
2004 włączenie H&E
do Grupy RUD

2011 pierwszy

tandemowy przenośnik
kubełkowy z
łańcuchem centralnym
dla 1500 t/h

2008 przenośnik

2006 Zastosowanie

kubełkowy z
łańcuchem centralnym dla 600 t/h

uchwytów na 2 ogniwa
System 2win

2011
BULKOS
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2007 łańcuch

2009 pierwszy
przenośnik zgarniakowołańcuchowy z
łańcuchem odkuwkowym
RUD FORKY

odkuwkowy
RUD FORKY

RUD – Production “Made in Germany”
Połączone kompetencje i doświadczenia

koordynację i komunikację w całej naszej grupie.

RUD i H&E sprawiają, iż jesteśmy w stanie

Nasze oddziały należą do najnowocześniejszych

sprostać każdemu wyzwaniu i zaoferować

na świecie zakładów produkujących łańcuchy -

właściwy system przenoszenia. Sieć

odznaczają się wysokim stopniem automatyzacji,

naszych przedsiębiorstw na całym świecie

a parki maszynowe obsługiwane są przez wysoko

umożliwia wydajną pracę zespołową,

wykwalifikowanych specjalistów.

Produkcja
łańcucha

Obróbka
mechaniczna

Hartowanie

Projektowanie

Kompletne przenośniki kubełkowe
i części zamienne
6
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Kompletne przenośniki
kubełkowe BULKOS®
Kompletne przenośniki kubełkowe
BULKOS można w optymalny sposób
zastosować do pionowego przenoszenia
materiałów sypkich w formie proszku,
granulatu lub grudek jak również materiału
obciążonego termicznie.

Przenośniki kubełkowe
BULKOS® z łańcuchami
ogniwowymi

Przenośniki kubełkowe
BULKOS® HL z
łańcuchem centralnym

Przenośniki
kubełkowe taśmowe
BULKOS®

Przenośniki kubełkowe BULKOS z
łańcuchami ogniwowymi radzą sobie
również z najtrudniejszymi rodzajami
materiałów, nierzadko o wysokich
temperaturach, oraz masowym
przepływem materiałów. Nasze
dwuogniwowe mocowania kubełków
są wytrzymałe i gwarantują wysokie
bezpieczeństwo podczas transportu.

Przenośniki kubełkowe BULKOS z
łańcuchem centralnym są stosowane
zasadniczo podczas wykorzystywania
maksymalnej wydajności przenoszenia,
w ekstremalnych warunkach eksploatacji oraz przy wysokich prędkościach
transportu. Właściwa konstrukcja
jest warunkiem osiągnięcia długiej
żywotności.

Przenośniki kubełkowe taśmowe
BULKOS z wkładkami tkaninowymi
lub stalowymi transportują materiał w
sposób bezpyłowy i bezzakłóceniowy
również na większe wysokości. Kolejną
zaletą jest prawie bezszelestna praca.

Kompletne systemy przenoszenia
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BULKOS® Kompletne
systemy przenoszenia
Systemy przenoszenia BULKOS to
kompletne urządzenia do transportu
materiałów. Wyposażone w łańcuch
odkuwkowy lub ogniwowy zapewniają
bezzakłóceniową eksploatację.

Przenośniki
płytkowe
BULKOS®

Przenośniki
zgarniakowołańcuchowe BULKOS®

Przenośniki
ślimakowe
BULKOS®

Przenośniki
zgrzebłowe

Przenośniki płytkowe BULKOS są
konstruowane w oparciu o łańcuch
ogniwowy. Przenośniki te
odznaczają się wysokim stopniem
wytrzymałości. Zamknięta
powierzchnia płytek powoduje, że
napęd łańcucha nie brudzi się.
Zużycie jest minimalne.

Dla bezpyłowego, poziomego i
lekko wznoszącego transportu oraz
dozowania, również materiałów
sypkich o większych wymiarach,
poleca się przenośniki zgarniakowołańcuchowe. Przenośniki te
odznaczają się odpornością na
zużycie i wysokie temperatury zarówno w wersji jednopasmowej jak
i dwupasmowej. W specjalnej wersji
konstrukcyjnej dostarczamy również
skrobak do czyszczenia.

BULKOS oferuje przenośniki
ślimakowe o długim okresie
eksploatacji i prostej konserwacji –
w celu bezpyłowego, poziomego,
wznoszącego lub pionowego
transportu materiałów drobno i
gruboziarnistych, miałkich,
obciążonych termicznie, ściernych
lub trudnych do płynnego
przemieszczania. Przenośniki są
dostarczane w wersji „single”,
„double” oraz „triple”.

Przenośniki zgrzebłowe
BULKOS koncentrują
się na dwóch zadaniach:
doprowadzaniu i
odprowadzaniu paliwa
i odpadów procesu
produkcyjnego.

Elementy konstrukcyjne BULKOS dla obszarów
zastosowania łańcucha ogniwowego
®
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Kryteria wydajnościowe
łańcuchów RUD

Odporność
na zużycie

Żywotność

Dostępność urządzenia
(niezawodność
eksploatacji)

Łańcuchy BULKOS®

Zamki BULKOS®

Koła łańcuchowe BULKOS®

Łańcuchy RUD o specjalnych wymiarach
- z powodu wyśmienitej odporności
rdzenia na obciążenia dynamiczne odznaczają się wysoką wytrzymałością na
zerwanie oraz odpornością na pęknięcia
kruche. Geometria łańcucha jest w swojej
wytrzymałości na obciążenia
eksploatacyjne zawsze dostosowana do
wszystkich elementów systemu. Dopiero
w taki sposób możliwe jest niezawodne i
trwałe zastosowanie łańcuchów. Strategia
jakościowa RUD prowadzi zawsze do
nowych optymalizacji produktu.

Zamki łańcuchowe BULKOS – hartowane,
o wysokiej odporności na zużycia powstały dla połączenia systemów
łańcuchowych BULKOS. Zamki te są
nadzwyczaj wytrzymałe i stanowią punkt
odniesienia w swojej branży. Systemy
łańcuchowe BULKOS pracują za pomocą
elementów napędowych uzębionych lub
nieuzębionych. W zależności od
określonych wymogów zastosowania
poruszają się na krążkach żłobkowanych
lub krążkach zwrotnych płaskich. Zamki
łańcuchowe są szczególnie proste w montażu - zgodnie z zasadami jakości RUD.

W systemach przenoszenia BULKOS,
szczególnie w systemie 65, stosuje
się łańcuchowe koła zębate. Dostępne
są koła łańcuchowe BULKOS ze
staliwa ulepszanego w procesie
węgloutwardzania cieplnego, w wersji
kilkuczęściowej z możliwością wymiany poszczególnych zębów, których
cechą jest duża odporność na zużycie.
Geometria kół łańcuchowych oraz
ich odporność na zużycie są zawsze
dokładnie dostosowane do właściwości
łańcucha ogniwowego RUD.

Siła
zrywająca

Dla wszystkich klas wydajności przenoszenia
materiałów sypkich – od najmniejszych
aż po największe
9

Zabezpieczenie
przed zerwaniem

Ciężar własny taśmy
łańcuchowej (wydajność
energetyczna)

Stosunek
cena-wydajność

Oddziaływania
systemowe

Rolki łańcuchowe
BULKOS®

Uchwyty BULKOS®

Kubełki BULKOS®

Konstrukcja rolek zwrotnych i
mocujących BULKOS, której poświęcono
szczególną uwagę w zaawansowanych
typach przenośnika kubełkowego, a
zwłaszcza jej niezawodne działanie, ma
decydujące znaczenie dla żywotności
akcesoriów łańcuchowych. Powierzchnia
rolek jest hartowana indukcyjnie przy
uwzględnieniu bardzo trudnych
warunków eksploatacji. W zależności od
przypadku zastosowania stosowane są
rolki z rowkiem lub rolki zwrotne płaskie.

Uchwyt w systemie BULKOS są przewidziane do
przenośników zarówno o małej jak i bardzo dużej
wydajności. RUD pracuje wyłącznie za pomocą
kilkuogniwowych mocowań, zapewniających
spokojną pracę i wysoki stopień bezpieczeństwa
eksploatacji. Ten typ mocowań umożliwia ponadto
osiągnięcie większej wydajności i dłuższą
żywotność.
Nasza oferta zawiera mocowania na tylnej oraz
bocznej ścianie kubełka.

Kubełki BULKOS odznaczają się
wysokim stopniem elastyczności.
Właściwe kubełki są przez nas
przygotowywane przy
uwzględnieniu akcesoriów
łańcuchowych oraz dostosowaniu
do indywidualnych wymiarów
obudowy. Istnieje możliwość
dostarczenia najróżniejszych
geometrii i typów.

Elementy konstrukcyjne BULKOS do
przenośników kubełkowych z łańcuchami
centralnymi
®
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Włożyć
sworznie

Nałożyć nakładkę
zewnętrzną

Rozciągnąć łańcuch - gotowe
bez narzędzi

Mocowanie kubełków,
montaż kubełków

Łańcuch centralny można w prosty sposób w dowolnym miejscu otworzyć, skrócić lub wydłużyć – poprzez łatwe rozwinięcie ogniw łańcucha.

Łańcuchy centralne
BULKOS®
Łańcuchy centralne RUD można w
optymalny sposób zastosować w
wysokowydajnych podajnikach
kubełkowych. Łańcuch centralny RUD jest
wytrzymałym środkiem pociągowym do
bezpyłowego pionowego przenoszenia
materiałów w formie proszku, granulatu lub
grudek jak również materiału obciążonego
termicznie. Zapewniony jest również
niezawodny transport materiałów
abrazyjnych. Również w przypadku wahań
w doprowadzaniu materiału, wyższych
temperatur przenoszonego materiału i
większych długości poszczególnych
krawędzi, łańcuchy centralne RUD
zapewniają optymalny transport. BULKOS
oferuje optymalny łańcuch centralny dla
każdego indywidualnego przypadku
zastosowania.
RU80

Koła łańcuchowe Napinające
BULKOS®
Łańcuch centralny składa się z czterech
podstawowych elementów, ogniwo
wewnętrzne, sworzni, ogniwa zewnętrzne
i mocowań kubełków. Łańcuch można,
podczas montażu i demontażu, w prosty
sposób w dowolnym miejscu otworzyć,
skrócić lub wydłużyć – poprzez łatwe
rozwinięcie ogniw łańcucha.
Korzystny podział energii i wyrównanie
tolerancji osiąga się poprzez
umieszczenie sworzni w ogniwie
zewnętrznym, wykonanym w formie
tulejek. Mocowanie kubełków odbywa się
za pomocą dwustronnego, stabilnego
zawieszenia, które jest nasuwane na
tulejki ogniwa zewnętrznego. Okres
eksploatacji zużytego łańcucha można
wydłużyć poprzez jego odwrócenie
o 180 stopni.
Kątownik do
mocowania
kubełków
Ogniwo
zewnętrzne
Ogniwo
wewnętrzne
Ogniwo
zewnętrzne

RU150

RU200

Sworznie

Kątownik do
mocowania
kubełków

Konstrukcja kół łańcuchowych napinających
BULKOS, której poświęcono szczególną uwagę w
zaawansowanych typach przenośnika kubełkowego,
a zwłaszcza jej niezawodne działanie, ma decydujące
znaczenie dla żywotności akcesoriów łańcuchowych.
Powierzchnia kół jest częściowo hartowana. Istnieje
możliwość dostarczenia zarówno elementów koła
uzębionych lub nieuzębionych jak i wszelkiego rodzaju
średnic koła podziałowego i wymiarów otworów.

Koła napędowe BULKOS®
Do napędzania wysokowydajnych przenośników
kubełkowych BULKOS są stosowane gładkie
koła napędowe. Ich powierzchnia jest częściowo
hartowana, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała.
Istnieje możliwość dostarczenia najróżniejszych
średnic koła podziałowego i wymiarów otworów.

Elementy konstrukcyjne BULKOS do
przenośników zgarniakowo - łańcuchowych
z łańcuchami okuciowymi
®
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wskaźnik zużycia

Bardzo duży
promień

Szlifowane
otwory

Mniejsza
masa

Łańcuchy kute
BULKOS®-

Koła napędowe / zwrotne Skrobaki
BULKOS®BULKOS®-

Łańcuchy kute RUD FORKY przekonują
swoimi wyśmienitymi właściwościami
materiałowymi. Kuta w matrycy stal
nierdzewna zapewnia największą
wytrzymałość i długotrwałą przydatność do
codziennego zastosowania. Jedyna w
swoim rodzaju obróbka termiczna RUD
gwarantuje stałą jakość materiału i dzięki
temu również jego wysoki stopień
gotowości do pracy.

Kilkuczęściowe koła zębate BULKOS
są wykonane ze stali C45. Brzegi
zębów są hartowane indukcyjnie.
Elementy wieńca zębatego mogą być
wymieniane na zamontowanych
piastach. Krążki zwrotne BULKOS
są również wykonywane ze stali C45,
a ich powierzchnia jest hartowana
indukcyjnie.

Wysoka
wytrzymałość
i trwałość w
użytkowaniu

Skrobaki BULKOS
FORKY są dostępne w
najróżniejszych wersjach.
BULKOS FORKY oferuje
optymalne rozwiązania
dla każdego rodzaju
wyzwań związanych
z przenoszeniem.

Wysokiej jakości łańcuchy odkuwkowe są
wykuwane w matrycy przy optymalnym
wykorzystaniu przebiegu włókien.
Łańcuchy odkuwkowe FORKY występują
w wersji jednorzędowej i dwurzędowej.

Wskaźnik zużycia
BULKOS®Opatentowany, optyczny wskaźnik zużycia
generuje w kilka sekund podgląd zużycia
systemu. Stan zużycia może zostać
zarejestrowany za pomocą obrazów
każdego, pojedynczego ogniwa łańcucha.
Dzięki temu nieplanowane przestoje w
wyniku awarii należą już do przeszłości.

Nowe

Zużyte

Wyposażenie
dodatkowe
BULKOS®Posiadamy części
zamienne do wszystkich
systemów BULKOS
FORKY

Porównanie systemów BULKOS jednoogniwowe/ kilkuogniwowe mocowania
na tylnej ścianie w przenośniku kubełkowym
®
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Mocowanie
jednoogniwowe

Mocowanie
kilkuogniwowe

Podpora w paśmie łańcucha

+

+++

Przydatność przy materiale gruboziarnistym

+

+++

Przydatność w kubełkach HL

++

+++

Zużycie uchwytów

++

+

Zużycie łańcucha

+

++

Ochrona elementów konstrukcyjnych
przed zerwaniem

+

+++

Materiały wilgotne / lepkie

+

++

Niezawodność systemu / dostępność

+

++

Mocowania BULKOS® System 65
na tylnej ścianie
BULKOS®
Mocowanie dwuogniwowe,
kubełków
Zawieszenie kubełków za
pomocą dwóch ogniw umożliwia
optymalne podparcie kubełków
podczas zasypywania
względnie opróżniania, zmianę
rozstawu kubełków – również w
późniejszym czasie – oraz
bezproblemowy montaż.
Cechami charakterystycznymi
są w dalszej kolejności
maksymalna wydajność
przenoszenia i spokojna, cicha
praca. Dzięki zastosowaniu
elementów konstrukcyjnych
odpornych na zużycie można
osiągnąć długi okres
eksploatacji łańcucha.

system 65, jest wytrzymałe,
odporne na zużycia i proste w
montażu. Wymiana kubełków
jest łatwa, a mocowanie może
być stosowane przy dużych
obciążeniach i wysokich
prędkościach przenoszenia.

System SWA
BULKOS®

System

BULKOS®

Również w przypadku
dwuogniwowego mocowania 2 win
System SWA jest przeznaczony można zastosować niekończące się
głównie do przenośników
pasma łańcucha. Uchwyt porusza
kubełkowych z opróżnianiem
się po kołach zębatych lub
grawitacyjnym takich jak
nieuzębionych. Charakterystyczne
przenośniki kubełkowe
są krótkie czasy montażu i
odśrodkowe oraz przenośników demontażu bez zastosowania
okrężnych. System jest łatwy w specjalnych narzędzi. System 2win
montażu i umożliwia spokojną
zastępuje wszystkie powszechnie
pracę przy wykorzystaniu
stosowane mocowania na ścianie
krążków.
tylnej kubełków.
(rozkręcanie uchwytu).

Serwis BULKOS na świecie dla
bezzakłóceniowego przenoszenia
®
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Produkcja i sprzedaż

Sprzedaż

Koncepcja serwisowa BULKOS® dla maksymalnej wydajności przenoszenia
Doradztwo również
„na miejscu” u
Klienta

Pomiary i kontrola
przenośników

Nadzór

Usuwanie
nieprawidłowości

Nasi serwisanci nadzorują w
ustalonych przedziałach czasowych
powierzone im przenośniki, prowadzą
regularnie pomiary zużycia i
ewentualnie, we właściwym czasie,
sporządzają ofertę części
zamiennych.

Zastępowanie produktów konkurencji
przez wyroby RUD

Dostępność w krótkim czasie preferowanych materiałów

Doradztwo i
zalecenia odnośnie
części zamiennych

Konserwacja/
remonty
przenośników

Na życzenie również części
podlegające naturalnemu
zużyciu mogą być wymieniane
bezpośrednio przez naszych
serwisantów. Dokumentacja
remontów jest wykonywana także
w ramach naszego serwisu.

Dostawa elementów
konstrukcyjnych

Dostawa części
zamiennych,
montaż „na miejscu”

Całościowy montaż /
Dyspozycyjność
serwisantów

Portal ekspertów
RUD Extranet

Koncepcja inżynieryjna BULKOS obliczanie, planowanie i doradztwo
®
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Dane CAD elementów
konstrukcyjnych
(standard) dostępne
na życzenie

Przezbrajanie/
przebudowa

Projektowanie
i obliczenia

Optymalne
techniczne
rozwiązania
na żądanie!

BULKOS® to
skompensowana
wiedza technologiczna
Każdy przenośnik kubełkowy jest
konstruowany pod kątem specjalnych
warunków przenoszenia. Standardowe
ujęcie tematu jest rzadkością, dlatego
też specjaliści BULKOS na podstawie
danych urządzenia tworzą
indywidualne rozwiązania systemowe
dla konkretnych zadań.

Obliczenia BULKOS:
Właściwy system jest
obliczany według
indywidualnych parametrów.
Optymalne rozwiązanie dla
każdego przenoszonego
materiału.

Doradztwo
techniczne

Rozwiązywanie
problemów

Rozwój
produktów

Kompletne
przenośniki
kubełkowe

BULKOS „the bulk solution“ niezawodna technologia przenoszenia
wszelkiego rodzaju materiałów sypkich
®
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Piasek

Kamień/
kruszywo

Cement

Wapno

Pył filtrowy

Węgiel

Techniczny węglan
potasu i sól kamienna

Soda

Koks i żużel

Kontakt
BULKOS® Hotline: +48 33 819 63 13-14
BULKOS® E-mail: info@rudpolska.pl

BULKOS®
koncepcja produktu:

BULKOS®
koncepcja inżynieryjna:

 Łańcuchy (ogniwowe i okuciowe)

 Dane CAD elementów konstrukcyjnych
(standard) dostępne za życzenie
 Przezbrajanie / przebudowa
dukcji
 Perfekcyjny stosunek cena-wydajność  Projektowanie i obliczenia
 Doradztwo techniczne
 Najwyższe standardy jakościowe
 Na żądanie wszystko z własnej pro-

 Referencje z całego świata
 Dopasowane do siebie elementy

systemowe

 Rozwiązanie problemów
 Rozwój produktu

 Kompletne przenośniki kubełkowe

BULKOS®
koncepcja serwisowa:
 Doradztwo również „na miejscu“

u Klienta

 Pomiary i kontrola przenośników
 Nadzór
 Usuwanie nieprawidłowości
 Doradztwo i zalecenia odnośnie

części zamiennych

 Konserwacja/ remonty przenośników
 Zastępowanie produktów

konkurencji przez wyroby RUD

 Dostępność w krótkim czasie

preferowanych materiałów
 Dostawa elementów konstrukcyjnych
 Dostawa części zamiennych,
montaż „na miejscu”
 Całościowy montaż
 Dyspozycyjność ustawiaczy
 Portal ekspertów RUD Extranet

www.rud-bulkos.com
Przedstawicielstwa na całym świecie – Dystrybucja systemów przenoszenia BULKOS
GERMANY
RUD Ketten
Rieger & Dietz
GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen/Germany
Tel. +49 7361 504-1369
Fax +49 7361 504-1523
bulkos@rud.com
www.rud-bulkos.com

GERMANY
RUD Braunschweig
Herfurth & Engelke
Förderanlagen GmbH
Efeuweg 4
38104 Braunschweig
Tel. +49 531 23729-14
Fax +49 531 23729-10
vertrieb@herfurth-engelke.de
www.rud.com

GREAT BRITAIN
RUD Chains Ltd.
John Wilson Business Park
Units 10-14, Thanet Way
Whitstable, Kent. CT5 3QT
Tel. +44 1227 276 611
Fax +44 1227 276 586
sales@rud.co.uk
www.rud.co.uk

SPAIN
Incomimex S.L.
Poligono Industrial Gatika
Parcela 3 - Pabellón 1
48110 Gatika (Vizcaya)
Tel. +34 94 674 82 32
Fax +34 94 615 60 78
incomimex@incomimex.com
www.incomimex.com

POLAND
RUD systemy przenoszenia
POLSKA sp. z o.o.
.
ul. Strazacka 81
43-382 Bielsko-Biała
Tel. +48 33 819 63 13-14
Fax +48 33 819 63 15
www.rudpolska.pl
info@rudpolska.pl

USA
RUD Chain Inc.
840 N. 20th Avenue
PO Box 367
Hiawatha, IA 52233
Tel. +1 319 294 0001
Fax +1 319 294 0003
sales@rudchain.com
www.rudchain.com

INDIA
RUD India Chain Pvt LTD
A-67 & A-68 to A-71
Osiya Mata Compound
Reti Bunder Road,
Village: Kalher
421302 Taluka: Bhiwandi,
Dist: Thane
Tel. +91 22 32 09 97 85
Fax +91 25 22 39 88 30
sales@rudindia.com
www.rudindia.com

BRAZIL
RUD Correntes Industriais
Ltda.
Rua Andreas Florian Rieger
381
CEP 08745-260 Mogi das Cruzes SP
Tel. + 55 11 4723-4944
Fax + 55 11 4723-4949
rud@rud.com.br
www.rud.com.br

CHINA
RUD Rieger & Dietz (Beijing)
Trading Ltd.
UNIT 2-2201, US United Apartment
Dong Fang Dong Lu, No. 1
Chaoyang District,
100027 Beijing, PR China
Tel. +86 10 85893309
Fax +86 10 85896898
rudchina@sina.com
www.rud.net.cn

Możliwości kontaktu odnośnie
innych produktów RUD:
Zawiesia i mocowania
Technologia militarna
Systemy przenoszenia
Technika napędowa
Łańcuchy ochronne na koła
Łańcuchy śniegowe
znajdą Państwo w
Internecie: www.rud.com
lub tel.: +49 7361 504-0

05.13/ ??? /Zmiany techniczne zastrzeżone.

AUSTRALIA
RUD Chains Pty Ltd A.B.N.
74 010 547 949
12 Commerce Place
LARAPINTA QLD 4110
PO Box 1560, Browns Plains
BC QLD 4118
Tel. +61 7 3809 1300
Fax. +61 7 3809 1301
www.rud.com.au

