SZYBKOZŁĄCZA ŁAŃCUCHOWE
PL
NAKŁAD 3

dla górnictwa
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Jakie straty produkcyjne
przynoszą nieplanowane
postoje lub uszkodzenia
szybkozłączy
łańcuchowych?

Do ilu wypadków /
urazów przyczynił
się trudny montaż
lub demontaż?

Rozwiązanie:

Wzrost wydajności
do 50%

Łatwiejszy, szybszy
montaż i demontaż

Mniej postojów dzięki
podwojonej wytrzymałości
zmęczeniowej w
porównaniu do normy DIN

Wyższa niezawodność
dzięki zastosowaniu
podwójnej geometrii
zabezpieczeń

Szybkozłącza łańcuchowe firmy RUD
dla górnictwa

Zaprojektowane i produkowane przez ﬁrmę RUD
szybkozłącza łańcuchowe niejednokrotnie przewyższają
wymagania stawiane przez normę DIN 22258.
Szybkozłącza łańcuchowe ﬁrmy RUD uznawane
są w świecie za branżowy produkt wzorcowy i dzięki
swojej niezawodności znajdują zastosowanie
w najnowocześniejszych zakładach górniczych.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie
i pomożemy znaleźć rozwiązanie
dla każdego systemu przenoszenia.

Zalety naszych szybkozłączy:
100% niezawodność
Znakomite zabezpieczenie antykorozyjne
Optymalne rozwiązania do
każdego rodzaju zastosowania

Tel.
+48 33 819 63 13
email: info@rudpolska.pl

właściwości mechaniczno-techniczne
przewyższające wymagania
normy DIN 22258

prosty montaż i demontaż dzięki
specjalnej konstrukcji zazębienia

bardzo wysoka niezawodność i
wydłużona trwałość użytkowa

przy instalacji nie ma potrzeby skręcania
elementów złącza względem łańcucha

masywna konstrukcja gwarantująca
sztywność i odporność na skręcanie

podwójnie uzębione ryglowanie
wydłużające okres eksploatacji

zwiększone bezpieczeństwo pracy

optymalny wybór materiału i kształtu
gwarantujący wysoką niezawodność

przechodzi przez koła napędowe i
prowadzące w pozycji poziomej i pionowej

wzmocniona ściana czołowa

przechodzi przez koła napędowe i
prowadzące w pozycji pionowej
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Szybkozłącze płaskie do łańcuchów
górniczych zgodne z normą DIN 22258-1
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Szybkozłącza płaskie typu DOMINATOR firmy RUD mogą być zakładane w stalowych
łańcuchach okrągłych w pozycji pionowej i poziomej. Specjalne zastosowanie znajdują
w łańcuchach strugowych wg normy DIN 22252 oraz, w pozycji poziomej, w zestawach
naprawczych (złącze wymienne) do łańcuchów płaskich wg normy DIN 22255.
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Szybkozłącze łańcuchowe DOMINATOR
Wymiary
dxt

kN*

N/mm²*

22 x 86

24

85

26

58 132 34

645

850

90.000

26 x 92

28

95

33

62 146 40

900

850

90.000

30 x 108

32 109 36

70 170 47

1200

850

150.000

34 x 126

36 120 40

76 196 52

1540

850

150.000

38 x 137

41 134 45

88 215 58

1925

850

150.000

42x137*** 50 151 51

80 224 65

2220

800

100.000

78 232 65

2350

850

120.000

50 150 51

r

Wytrzymałość
zmęczeniowa**

c

42 x 146

I

Naprężenie
rozrywające

b1 b2

mm

f

Obciążenie
zrywające

Inne wymiary dostępne na życzenie

* +/- 5 %

** Naprężenie maksymalne i minimalne zgodne z normą DIN 22258
*** Wymiar specjalny
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Szybkozłącze płaskie do łańcuchów
górniczych zgodne z normą DIN 22258-3
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Szybkozłącza płaskie POWERBLOCK
firmy RUD stosowane są w
pozycji pionowej w wysokowydajnych
przenośnikach górniczych.

Szybkozłącze łańcuchowe POWERBLOCK
Wymiary

Obciążenie
zrywające

Naprężenie
rozrywające

dxt
mm

b1

b2

c

l

kN*

N/mm²*

34 x 126
38 x 137
42 x 146
48 x 144
48 x 152

38
41
45
51
52

99
111
115
125
127

36
40
46
58
51

280
308
320
344
346

1450
1820
2350
3100
2900

800
800
850
800
800

Wytrzymałość
zmęczeniowa**

70.000
70.000
70.000
70.000
70.000

* +/- 5 % ** Naprężenie maksymalne i minimalne zgodne z normą DIN 22258-3
Inne wymiary dostępne na życzenie
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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

Systemy przenoszenia
i napędu
RUD systemy przenoszenia i
napędu oferują różnorodne
rozwiązania dostosowane do
potrzeb klienta. Do przenoszenia,
napędu i podnoszenia proponujemy
kompletne rozwiązania systemowe.
Opierając się na okrągłych
łańcuchach stalowych jako napędzie
konstruujemy i wytwarzamy elewatory
kubełkowe, przenośniki zgrzebłowe
oraz specjalne rozwiązania napędowe
do podnoszenia, przenoszenia i
postawienia.
Na życzenie klienta
wykorzystujemy łańcuchy
płytkowe oraz taśmy.

Nasi inżynierowie z bogatym
doświadczeniem zawodowym chętnie
doradzą i pomogą Państwu w każdej
indywidualnej sprawie.
Zapewniamy fachowe doradztwo
techniczne i pomoc.

Posiadamy wieloletnie
doświadczenie w branży
energetycznej, transportu materiałów
sypkich, obsługi przemysłu ciężkiego
i morskiego.
Podsumowując, nasze
rozwiązania są zawsze doskonale
dopasowane i są gwarancją
niezawodności.

Informacje o innych produktach
marki RUD:
zawiesia i mocowania łańcuchowe
technika wojskowa
systemy przenoszenia
systemy podnoszenia
łańcuchowa ochrona opon
łańcuchy śniegowe
dostępne są:
na stronie www.rudpolska.pl
lub pod nr tel. 33 819 63 13

08.14 / / Zmiany techniczne zastrzeżone.

Na życzenie klienta zapewniamy
wsparcie techniczne przy montażu i
wymianie elementów łańcuchowych
oraz eksploatacji urządzeń.

