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Misja firmy RUD

Strategia  
innowacyjna 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“.

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.

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.

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.

Zapraszamy do firmy RUD

Inteligentne  
kucie w firmie RUD

Elementy 
przenoszące 
oraz mocujące

systemy  
transportowe

techniki  
napędowe oraz 
podnoszenia

łańcuchy 
śniegowe

łańcuchy 
antypoślizgowe

technologia  
militarna  
i wojskowa

meble  
ogrodowe

górnictwo



CRATOS® – 
konsekwentna technika 
transportu z pełnym  
serwisowaniem

Firma RUD zaanalizowała architekturę  
wielokrotnie powstałych urządzeń  
transportowych w praktyce w zakresie 
możliwych parametrów zakłóceniowych. 
Wynikiem są trzy powstałe moduły  
koncepcyjne obliczania aż do długotrwałej 
konserwacji elementów składowych  
oraz kompletnych urządzeń systemu  
doprowadzenia paliwa oraz odżużlania.
Koncepcja projektowania zawiera zakres  
obliczania, planowania oraz doradztwa. 
Koncepcja produktu określa korzyści 
łancuchów pierścieniowych firmy RUD  
ze względu na wysokoplastyczne warunki 
transportu.
Koncepcja serwisu zawiera pomiar, 
konserwcaję lub dokumentację, montaż 
optymalnych łańcuchów oraz optymalnego 
osprzętu.
Całemu pakietowi koncepcji firma RUD 
nadała nazwę CRATOS od nazwy  
starogreckiego boga siły.
CRATOS jest konsekwencją technologi  
przenoszenia i transportu przy pełnym serwi-
sie - aby właśnie zafunkcjonowała energia.

Kamienie milowe firmy RUD 
w technice dla elektrowni
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1951:  Pierwsze na świecie 
łańcuchy pierścieniowe  
zahartowane  
powierzchniowo firmy RUD

1875:  wydzielenie firmy RUD 
z firmy ERLAU AG

1965:  Pierwsze łańcuchy 
pierścieniowe w jakości RUD 40 cG

1985:  Pierwsze łańcuchy 
pierścieniowe w jakości RUD Super 35

2008:  Pierwsze suche odżużlacze 
z łańcuchami firmy RUD

1957:  Pierwsze łańcuchy 
firmy RUD do odżużlaczy

1992:  Pierwsza taśma 
płytkowa firmy RUD

2007:  Łańcuchy kute 
FORKY

2010:  
RUD CRATOS

Urządzenia energetyczne spalajace  
kopaliny będą miały również w 
przyszłości znaczny udział w zasilaniu w 
energię na świecie. Jest bardzo wysoka 
odpowiedzialność elektrowni i siłowni 
za bezzakłóceniową oraz bezawaryjną 
dyspozycyjność bloków energetycznych 
prądu oraz ciepła.
Firma RUD od dziesiątków lat jest  
tutaj doświadczonym dostawcą  
technologii łańcuchów napędowych  
oraz transportowych do zasilania  
surowcami i odprowadzania odpadów 
spalania. Tak powstają długowieczne 
urzadzenia transportowe, które mogą 
utrzymać w sposób ciagły swoją 
wydajność przy określonej  
wytrzymałości i zuzyciu.
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Urządzenia 
doprowadzające węgiel

Suche urządzenia 
odżużlające CRATOS®

Systemy transportu CRATOS®

Systemy transportu CRATOS kładą 
główny nacisk na doprowadzenie paliwa 
(np. doprowadzenie węgla) oraz  
odprowadzenie żużlu. Optymalnie do 
zadania transportu dopasowanego do 
komponentów systemu CRATOS  

utrzymuje w gotowości transport  
węgla na hałdy magazynowe jak też  
doprowadzenie węgla do spalania w 
kotłach elektrowni. Szerokości  
transportowania mogą wynosić od 0,8 do 
1,8 m. Normalne prędkości przenoszenia 

Wyposażenie CRATOS tworzy jądro 
urządzenia zgarniającego odżużlacza 
mokrego. W zależności od kąta 
nachylenia elementu wznoszącego 
przenośnika osiąga się wydajność 
od 5 do 50 t/h lub jeszcze wiecej. 
W porównaniu do innych systemów 
łańcuchy, złączki łańcuchów, koła 
napedowe, rolki zwrotne oraz  
zgarniaki są samooczyszczające, 
wysokoodporne na żużycie oraz  
optymalnie obrobione cieplnie.

© Clyde Bergemann 

dla paliw niezuzywajacych powierzchnię 
wynoszą od 0,1 do 0,3 m/s.Przenośniki 
cięgnowe oraz przenośniki rozładowujące 
dysponują dopasowanymi zgarniakami 
oraz taśmą płytkową o wydajności  
transportu od ok.. 75 do 150 t/h.

elektrownie  
i siłownie węglowe

transport 
materiałów  
sypkich

wysokowydajnościowe  
urządzenia  
energetyczne

rozwiązania 
specjalne

Urządzenia  
energetyczne do 
spalania biomasy

urządzenia 
do spalania 
odpadów

CRATOS® 
Urzadzenia 
odżużlające na mokro

Aby właśnie energia zafunkcjonowała
CRATOS® Technologia dla elektrowni węglowych, 
wysokowydajnościowych urządzeń energetycznych 
oraz spalających biomasę
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Łańcuchy firmy RUD w wielkościach 
specjalnych wykazują wspaniałe 
wewnętrzne tarcie jądra materiału, 
wysoką odporność na zrywanie 
oraz zabezpieczenie przed kruchym 
pękaniem. Wymagania i warunki pracy 
określają geometrię łańcucha wraz ze 
wszystkimi składnikami systemowymi. 
Dopiero wtedy jest możliwe pewne  
i trwałe zastosowanie w pracy. 
Strategia jakościowa firmy RUD zawsze 
prowadzi do optymalizacji produktu, jak 
też redukcji ciężaru przy łańcuchach 
zgarniakowych.

Zapewniona w sposób ciągły praca 
składników systemu CRATOS®

Łańcuchy CRATOS®

W systemach transportu CRATOS są 
stosowane koła zębate łańcuchowe 
oraz koła zębate kieszeniowe.  
Koła łańcuchowe CRATOS są  
wykonywane jako jednoczęsciowe ze 
staliwa hartowanego powierzchniowo 
oraz  jako wieloczęściowe z  
wymiennymi elementami zębatymi 
o wysokiej odporności na ścieranie. 
Geometria oraz odporność na 
ścieranie kół łańcuchowych jest 
zawsze dokładnie dobierana do 
łańcucha pierścieniowego firmy RUD.

n idealne do odżużlania mokrego
n  elektroniczna kontrola obrotu
n  montaż na ściance zewnętrznej koryta

n  do przezbrojenia na starych 
urzadzeniach

n  wysokojakościowe, zwarte, lekko 
obracajaca się ułożyskowanie

n  zoptymalizowane uszczelnienie 
ułożyskowania

n  łatwo dostępne przy pracach 
konserwacyjnych

n  rolki zwrotne dostarczane we 
wszystkich wymiarach

n  dostarczane z tabliczką 
znamionową lub bez

 

Koła łańcuchowe 
CRATOS®

Przy urządzeniach odżużlajacych na 
mokro specjalnej uwadze poświeca 
się konstrukcje kół zwrotnych i  
napinajacych CRATOS, gdyż ich 
funkcja jest decydująca o trwałości 
elementów łańcucha. Przy ciężkich 
warunkach pracy powierzchnia bieżni 
jest hartowana indukcyjnie. Rolki 
łańcuchowe typu A i B są właściwe 
dla zabieraków CRATOS DUOMONT 
oraz SSRF.
Typ C dla zabieraków CRATOS FM

Rolki łąńcuchowe 
CRATOS®

CRATOS 
Advantage

CRATOS 
Premium

łańcuch 
Phönix

kute łańcuchy 
zgarniakowe

rolki 
łańcuchowe 
CRATOS

koła łańcuchowe 
CRATOS

rolki do pracy pod 
wodą CRATOS

NOWOŚĆ: Rolki podwodne CRATOS® SOI

PODŁOGA 
KORYTA

ZGARNIAKI 
CRATOS

ŁAńCUCHY 
CRATOS

ŚCIANKA 
KORYTA

ROLKA ZWROTNA 
CRATOS

TABLICZKA 
ZNAMIONOWA

Typ A Typ CTyp B



SSRF

FM

F

MEE T

MEE TK

Zabieraki i zgarniaki CRATOS®

Zabieraki do zgarniakowych 
odżużlaczy mokrych w systemie 
CRATOS są dostarczane dla małych 
aż dobardzo dużych wydajności  
transportowania. Do poruszania  
płytek w przenośnikach płytkowych 
oraz transportu paliwa w urządzeniach 
zasilających węglem (typ MEE TK 
kompletny wraz ze zgarniakami) są do 
dyspozycji równiez specjalne zabieraki.

n  do ciężkich warunków pracy
n  do urządzeń jedno i 

wielołańcuchowych
n  zwarta i prosta budowa
n  łatwy montaż

Złączki CRATOS®

Złączki łańcuchowe CRATOS są 
zahartowane, odporne na ścieranie, 
przeznaczone do łączenia łańcuchów 
CRATOS. Są zwarte w budowie i  
testowane wzorcowo, w branży 
łańcuchów CRATOS pracują nie  
tylko na kołach łańcuchowych czy  
kieszeniowych, lecz również na rolkach  
rowkowych, czy płaskich rolkach 
zwrotnych. Nadają się do łańcuhów 
pojedynczych i wielokrotnych. Zgodnie 
z zasadą jakości firmy RUD złączki 
łańcuchowe są montowane w sposób 
bardzo prosty.

Trwała silna wydajnościowo
Technika transportu CRATOS® z zakładu RUD
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Złaczki 
CRATOS

Zabieraki 
CRATOS

listwy zabieraka 
CRATOS

60-70% występujacych na rynku 
złączek łancucha bazują na patentach 
firmy RUD
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Koncepcja produktu CRATOS®

Porównanie jakości i korzyści na przykładzie 
odżużlacza mokrego

Jednakowa wysoka 
jakość stosowanych  
produktów z  
najlepszej na świecie 
fabryki łańcuchów 
pierścieniowych

*   Porównanie 
systemów 
bazujacych na 
następujacych 
warunkach 
ramowych:  
• odległość  
osi 60 m  
• wydajność przy 
normalnej pracy 
5000 kg/h  
• prędkość  
transportowania 
0,02 m/s

Optymalnie światowe 
wspomaganie  
poprzez najlepszych  
ekspertów o 
dziesięcioletnim 
doświadczeniu

Program obliczeniowy CRATOS 
dla urządzeń odżużlajacych. 
Pomiar, sprawdzenie oraz 
dokumentacja do osiągnięcia 
najlepszych wyników, w efekcie 
pewność i bezpieczeństwo pracy 
urządzenia

Komponenty CRATOS są 
produkowane we własnych 
zakładach produkcyjnych 
przy najwyższych  
wymaganiach jakościowych.

Strona internetowa RUD 
Extranet z najlepszymi 
przykładami jako  
referencje oraz  
podstawami szkolenia, jak 
też z forum dyskusyjnym.

łańcuch CRATOS 
Premium

łańcuch górniczy wg 
DIN 22252

łańcuch górniczy
hartowany

Końcówki + złaczki łańcuch 
wg DIN 764 hartowane 

powierzchniowo

Odporność 
na ścieranie + + + + + + + +

Żywotność + + + + + + + +

Pewność pracy
urządzenia

+ + + + + + + 

Siła zrywajaca + + + + + + + +

Odporność 
na zyrwanie

Ciężar własny 
łańcucha 
(efektywność energii)

Stosunek ceny  
do wydajności

Wpływ systemu

+ + + 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Optimum odporności na 
ścieranie oraz wytrzymałosci

Ciągliwe jądro materiału - 
zawodne przy zużyciu

kruche pękanie przy 
niewielkich rysach

niewielka ciągliwość 
jądra materiału

+ + + +  + + + 
77 kg/m 129 kg/m 105 kg/m 125 kg/m

+ + + + + + + (+) 

+ + + +  +  +  koła zębate oraz koła 
zębate kieszeniowe. 

Mocowanie jedno i dwuczłonowe
tylko koła kieszeniowe tylko koła kieszeniowe mocowanie jednoczłonowe

Optymalne, gdyż 
uwzględniono wytrzymałość 

materiału i odporność 
na ścieranie

Nadwymarowanie ze względu na 
występujace ścieranie oraz wczes-
ne wydłuzenie; warz z tym dalsze 

problemy

Nieznaczne nadwymiarowanie, 
znośny rachunek zużycia, 

ale za to niewielka wytrzymałość 
i ciągliwość

złaczki łańcucha zawodazą przy 
pęknięcu zmęczeniowym

Kryteria 
łańcuchów



Państwa wyliczenie CRATOS

Według Panstwa  
indywidualnych parametrów 

wyliczamy dopasowany system. 
Dla dowolnego  

medium optymalne  
rozwiązanie. 

Bezpośrednie opracowanie.

Koncepcja iżynieringu CRATOS®

Oblicznie, planowanie oraz doradztwo
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konstrukcja i 
rozmieszczenie 
łańcucha

na zapytanie do  
dyspozycji standartowe 
elementy w Auto-CAD

obliczenia  
CRATOS

doradztwo 
techniczne

rozwój  
produktu

system kompletacji 
CRATOS

Optymalne 
rozwiązanie 
techniczne 

dla Państwa 
wymagań

Kazde urzadzenie odzysku energii 
ma swoje własne specjalne warunki 
transportu. Nie wolno wychodzić  
ze standartowych sytuacji.  
Dlatego tez specjalisci CRATOS  
na bazie danych urządzenia 
opracują indywidualne rozwiązanie 
systemowe dla Państwa urzadzenia 
transportującego.

CRATOS® jest zwięzła 
kompetencją tachowości
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doradztwo  
równiez na  
miejscu

pomiar oraz  
sprawdzenie

bieżąca  
dokumentacja

wymiana  
elementów

dostawa elementów, 
nażyczenie również 
montaż na gotowo

wyprodukowanie 
składników o  
stuprocentowej 
jakosci

»

Technicy serwisowi CRATOS w 
określonych przedziałach czasowych 
kontrolują nadzorowane urządzenie 
transportujace, prowadzą regularnie 
pomiary zużycia oraz w przypadku 
potrzeby wystawiają w odpowiednim 
czasie ofertę na części zamienne. Na 
życzenie częsci zuzyte są wymieniane 
bezpośrednio przez techników CRATOS. 
Prawidłowo prowadzona dokumentacja 
konserwacji jest właśnie wykonywana w 
ramach pełnego serwisu CRATOS.

Pełny serwis CRATOS®

RUD-Portal - pod www.rud.com – 
wyłacznie dla Panstwa
n  Najnowsze informacje
n  najlepsze praktyczne przykłady
n  forum dyskusyjne RUD
n  oraz wiele jeszcze innych 

aktualnosci

RUD-Portal

Strumień wydajnosci CRATOS® dla technologi 
elektrowni zabezpieczające ciągłość pracy

Koncepcja serwisu CRATOS®

Pomiar, dokumetacja i konserwacja
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nadzór nad montażem 
lub montaż przez  
firme RUD

pomiary zużycia 
oraz wystawienie 
notaki systemowej

konserwacja Państwa 
urzadzenia oraz 
budżetowanie nowego

konserwacja / 
naprawa  
Państwa  
urzadzenia

RUD-Portal  
dla informacji  
ekspertów

» »protokól  
konserwacyjny wraz z 
bieżącą dokumentacją

Koncepcja serwisu CRATOS®

n  obsługa klienta

n  RUD-Portal

n  pomiar i sprawdzenie

n  wymiana na miejscu

n  protokół konserwacji

n  gwarancja

Koncepcja produktu CRATOS®

n  łańcuchy (pierścieniowe oraz zgarniakowe)

n  na życzenie wszystko z jednej ręki

n  perfekcyjna proporcja wydajność - cena

n  najwyższy standart jakosciowy

n  elementy systemu

n  napęd łańcuchowy

n  zgarniaków

n  produkcja

n  osprzęt systemu

CRATOS® – 
Koncepcja inżynieringu
n  założenia / konstrukcja

n  doradztwo techniczne / 

wspomaganie

n  rozwój produktu

n  indywidualne wyliczenia

Kontakt w Niemczech

CRATOS® – Gorąca linia: +48 33 819 63 13-14

CRATOS® – E-Mail: info@rudpolska.pl

Pakiet koncepcyjny CRATOS
Technika transportu przy pełnym serwisie – 
Aby właśnie zafunkcjonowała energia

®






