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RUD – misja
przedsiębiorstwa

RUD – kuźnia pomysłów
Konstruowane przez RUD łańcuchy do
podnośników, zawiesia oraz systemy
przenoszenia są gwarancją jakości,
innowacyjności oraz bezpieczeństwa
podczas podnoszenia, przeciągania lub
przemieszczania materiału. Zarówno
w przypadku śniegu i oblodzenia jak i
podczas najtrudniejszej pracy w terenie,
łańcuchy przeciwślizgowe RUD i Erlau
umożliwiają bezpieczne poruszanie się
urządzeń, odznaczając się przy tym
innowacyjnymi systemami montażowymi
i długim okresem eksploatacji.
Łańcuchy ochronne na koła RUD i
Erlau służą do zabezpieczenia bieżnika i
obrzeży kół maszyn przemysłu
wydobywczego.
Program mebli zewnętrznych Erlau
to atrakcyjne wzornictwo (design) i
eleganckie miejsca do siedzenia.
Produkty, wsporniki i uchwyty Erlau
Human Care, do zastosowania
w obszarze sanitarnym, cechuje duża
elastyczność i indywidualizm.

RUD jest dynamicznym, działającym
na skalę światową, nowoczesnym
przedsiębiorstwem rodzinnym. Od
135 lat zajmujemy kluczową pozycję
w inżynierii mechanicznej w zakresie
obróbki plastycznej, spawania, obróbki
termicznej oraz technik powierzchniowych, co stwarza najlepsze z możliwych
uwarunkowań, aby w przyszłości stać się
przedsiębiorstwem określanym mianem
„Hidden Champion XXI wieku”.

RUD – strategia innowacji
RUD wyznacza nowe standardy technologiczne. Nasze produkty łączą
najbardziej postępową technikę z
jasno zdefiniowanym zarządzaniem
środowiskiem naturalnym, co oznacza
nasz ciągły rozwój przy konsekwentnej
ochronie wszystkich potrzebnych w tym
względzie zasobów. Zawsze dążymy do
perfekcji, a nasze osiągnięcia traktujemy
jako podstawę do kreowania nowych
wyobrażeń i wizji.

Mocne elementy – inteligentne systemy
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TECDOS® – aspiracja
staje się innowacją
RUD uważało zawsze za swój
obowiązek koncentrowanie się
na działaniach pozwalających na
utrzymanie długotrwałych, partnerskich
relacji z klientami.
Zarówno doświadczenia wyniesione
z intensywnej współpracy z
najróżniejszymi branżami jak i
doskonałe właściwości łańcucha
ogniwowego RUD, odznaczającego się
m.in. wysoką odpornością na zużycia,
musiały zostać w końcu podsumowane.
Wynikiem okazała się prawdziwa
innowacja – oferta RUD obejmuje
nie tylko sprzedaż produktów, lecz
również obszerne wsparcie dla
inżynierii projektów.

TECDOS® to rozwiązania
systemowe dla technik
napędowych i technik
przenoszenia, które
po raz pierwszy pochodzą
w całości od jednego
producenta.
Wraz z TECDOS umieściliśmy sprawdzone elementy
konstrukcyjne w zaawansowanych pod względem
technicznym rozwiązaniach systemowych. Jako producent, planista i dystrybutor elementów konstrukcyjnych z zakresu technik napędowych i przenoszenia –
począwszy od łańcucha ogniwowego poprzez napędy
a skończywszy na całej konstrukcji – dysponujemy
jedynymi w swoim rodzaju możliwościami. TECDOS
oferuje często nowe i korzystniejsze kosztowo alternatywne rozwiązania dla różnorodnych zadań z zakresu technik napędowych i przenoszenia.

Poszczególne elementy stają się mocne tylko,
jeżeli są częścią całości – przegląd elementów
TECDOS !
®
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Kompletne rozwiązania
systemowe od jednego
przedsiębiorcy
Elementy konstrukcyjne
TECDOS®
Wysokowydajny łańcuch TECDOS
Kluczowym elementem dla jak
najdłuższego okresu eksploatacji,
w każdego przypadku
zastosowania systemu TECDOS,
jest łańcuch ogniwowy o wysokiej
odporności na zużycie - również w
przypadku agresywnych mediów.

Koła i tryby napędowe TECDOS
Koła i tryby napędowe są w
optymalny sposób dostosowane
do wymiarów i geometrii
wysokowydajnego łańcucha
TECDOS

Prowadnice łańcuchów TECDOS
dla niezawodnej i długotrwałej
eksploatacji najróżniejszych typów
wysokowydajnych łańcuchów
TECDOS.

Mocowania końcowe TECDOS do
montowania wysokowydajnych
łańcuchów TECDOS na
maszynach, elementach
konstrukcyjnych i innych
urządzeniach

5

Napędy TECDOS®
Tecdos oferuje rozwiązania w zakresie
napędów i podnośników przeznaczonych
zarówno dla nieznacznych obciążeń jak
i obciążeń o wartości do kilkuset ton.
Odpowiedzią na niekończącą się ilość
wymagań w tym zakresie jest oferowany
przez nas, właściwie dostosowany agregat
napędowy. Za pomocą przekładni
lub pasa klinowego - w zależności od
bezpośredniego lub pośredniego
przenoszenia energii - powstaje idealny
napęd, rozwiązanie systemowe TECDOS.

Zalety TECDOS®
Prawdopodobnie najważniejsze są
jednak duże korzyści oferowane
przez TECDOS. Najlepszy
wysokowydajny łańcuch świata
„made in Germany“ może zostać
zintegrowany w całościowe,
optymalnie dopasowane systemy –
i to wszystko u jednego producenta.
Oprócz jedynych w swoim rodzaju
właściwości produktów istnieje
również obszerny zasób rozwiązań.

Kontakt z TECDOS®
U podstaw każdego rozwiązania
systemowego leży sformułowanie zadania.
W tym celu mogą skontaktować się Państwo
z obszarem systemowym TECDOS, który
stale jest do Waszej dyspozycji i gdzie
mogą Państwo korzystać z wiedzy naszych
inżynierów. Długoletnie doświadczenie
inżynieryjne pomoże w rozwiązaniu również
Waszych problemów planistycznych.

Produkt high-tech –
łańcuchy ogniwowe RUD Przegląd zalet

6

Łańcuch
ogniwowy
RUD
Wytrzymałość
Łańcuch ogniwowy – bardzo dobra
Łańcuch rolkowy - zła
Lina stalowa - zadowalająca

Ruch 3D
Łańcuch ogniwowy – bardzo dobra
Łańcuch rolkowy - zła
Lina stalowa - zadowalająca

Wielkości mechaniczne
Łańcuch ogniwowy – mały promień zwrotu
Łańcuch rolkowy – mały promień zwrotu
Lina stalowa – duży promień zwrotu

Zdolność magazynowania
Łańcuch ogniwowy – dobra
Łańcuch rolkowy - zła
Lina stalowa - zadowalająca

Konserwacja
Łańcuch ogniwowy – bardzo rzadko
Łańcuch rolkowy – ciągle
Lina stalowa - rzadko

Mocowanie końcowe
Łańcuch ogniwowy – bardzo dobre
Łańcuch rolkowy - złe
Lina stalowa - zadowalające

Łańcuch
rolkowy

Lina
stalowa
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System high-tech TECDOS
Przegląd zalet

®
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Zalety TECDOS®
1. „Inżynieria”
Decydującą zaletą systemu TECDOS jest transfer
wiedzy. Sprawiamy, że Wasza eksploatacja łańcuchów
jest utrzymana we właściwej formie. Nasi inżynierowie
i technicy sporządzają ankietę techniczną dotyczącą
projektu i planują wspólnie z Państwem możliwość
wdrożenia technologii łańcucha ogniwowego RUD.
Inżynieria TECDOS to skumulowana wiedza specjalistyczna dla poszukiwanych przez Was rozwiązań.
2. „Łańcuch ogniwowy”
Zachęcamy do czerpania korzyści z jedynych w
swoim rodzaju zalet łańcucha ogniwowego RUD.
Łańcuch ogniwowy o trójwymiarowym efekcie
stereoskopowym i wolnym biegu jest - w
bezpośrednim porównaniu – najwytrzymalszym
środkiem pociągowym.
3. „Aspiracje systemowe”
TECDOS jest sprawdzonym systemem. Wszystkie
elementy konstrukcyjne są optymalnie do siebie
dopasowane.
4. „Oferta kompletnych rozwiązań”
Elementy konstrukcyjne TECDOS są wytwarzane
we własnych zakładach produkcyjnych przy
uwzględnieniu najwyższych wymagań jakościowych.
Wszystkie ważne zapytania ofertowe są
opracowywane przez osobę kontaktową, co oznacza
dla Państwa oszczędność czasu i pieniędzy.
5. „Serwis na całym świecie”
TECDOS jest do Państwa dyspozycji na wszystkich
ważnych rynkach całego świata. Serwis, doradztwo
oraz czasy dostaw nie są uzależnione od specyfiki
danego kraju.
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TECDOS - mocny w każdym zastosowaniu –
przy udźwigu od 125 kg do 100 t
®
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Łańcuch ogniwowy
RUD przekonuje
swoją pracą.
Trójwymiarowy ruch łańcucha pozwala
na zastosowanie w wielu obszarach nawet tam, gdzie wydaje się
nieprawdopodobne, aby zadanie mogło
zostać rozwiązane za pomocą systemu
łańcucha ogniwowego.

TECDOS oferuje dla każdego
rozmiaru łańcucha – od 3 mm aż po
32 mm - dużą rozpiętość możliwości
wymiarowych. Ze względu na
ekstremalnie małe promienie zwrotu,
łańcuch pozwala również na
utworzenie znacznie mniejszych całościowych konstrukcji.
Podnoszenie, przenoszenie,
wznoszenie i sterowanie za pomocą
TECDOS jest w takim samym stopniu
interesujące z perspektywy projektów
rozwojowych jak i dużych zleceń.

TECDOS - przekonujące osiągnięcia
w każdym zadaniu
®
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Systemy TECDOS są odporne na
zabrudzenia i korozje. W ten sposób
mogą być w równej mierze stosowane
do ambitnych zadań wewnątrz i na
zewnątrz. Łańcuch ogniwowy porusza
się swobodnie i może być stosowany w każdym przypadku pionowo i
poziomo. Odpowiednie koła i tryby
napędowe są wytwarzane w sposób
szczególny dostosowany do potrzeb
klienta.

TECDOS® oznacza
wysokowartościowe
standardowe rozwiązania
oraz wersje specjalne dla
indywidualnych potrzeb!

TECDOS - konfigurator systemu!
®
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Perfekcyjny

Wysokie

Serwis i montaż

stosunek ceny do

standardy

„na miejscu”

wydajności

jakościowe

u klienta

Jedyne w swoim

Jakość, która „spełnia
obietnice” systemu
TECDOS®!

Absolutna

rodzaju całościowe
ujęcie produktu:
wszystko od jednego
przedsiębiorcy!

Innowacyjna i ekonomiczna budowa
maszyn jest uzależniona wyłącznie od
stopnia przydatności do codziennego
zastosowania. Rozwiązania systemowe
TECDOS dostarczają Państwu nie tylko
najlepszy lecz również właściwy materiał.

pewność
planowania
i realizacji

Najpierw wymagania planistyczne, następnie
rozwiązanie systemowe TECDOS !
®
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Napędzanie

Podnoszenie

Transportowanie

Napędzanie za pomocą

Podnoszenie za pomocą TECDOS

TECDOS to np. niezależne

oznacza, że każdy rodzaj

TECDOS to np. urządzenie

do czynników pogodowych

obciążenia może być uniesiony

dźwigowe i transportowe do prze-

otwieranie i zamykanie bram

za pomocą TECDOS w prawie

mieszczania poziomego na statku

i dachów pojazdów.

każdych warunkach, ręcznie lub za

frachtowym.

Transportowanie za pomocą

pomocą napędu silnikowego.

Sterowanie

Regulowanie

Sterowanie za pomocą TECDOS

Regulowanie za pomocą TECDOS

to np. zmiana rozwarcia otworu

to np. bardzo dokładne nastawienie

zamykającego śluzy.

dużego kolektora słonecznego
zgodnie z ruchem słońca.

Przenoszenie
Przenoszenie za pomocą

Przeciąganie
Przeciąganie za pomocą TECDOS to

TECDOS lub innych sprawdzonych

np. ustawienie wózka górniczego w

systemów przenoszenia RUD.

przewidzianej pozycji.

Kontakt

TECDOS-Hotline: 0 73 61 504-13 82
TECDOS-E-Mail: tecdos@rud.com

®

www.rud-tecdos.com
GERMANY
RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen/Germany
Tel. +49 7361 504-1382
Fax +49 7361 504-1523
fhh@rud.com
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 94 674-8232
Fax: +34 94 615-6078
incomimex@incomimex.com
www.incomimex.com

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

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
info@rud.com.au
www.rud.com.au

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 na całym świecie:
Zawiesia i mocowania
Technologia militarna
Systemy przenoszenia
Technika podnoszenia
i napędowa
Łańcuchy ochronne na koła
Łańcuchy śniegowe
znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.rud.com lub tel.: +49 7361 504-0

H/8503645/11.10/D/Wa Zmiany techniczne zastrzeżone.

Przedstawicielstwa całym świecie – Dystrybucja TECDOS®

