
R O T O G R I P
SAMODEJNA VARNOST  S  PRIT ISKOM NA GUMB



ROTOGRIP

ROTOGRIP proizvajalca 
RUD:
Prilagodljiva zaščitna 
veriga za zimske 
cestne razmere, ki jo 
je mogoče udobno 
vklopiti iz vozniške 
kabine.

SAMODEJNA VARNOST S PRITISKOM NA GUMB

■■ ROTOGRIP veri-
ge lahko vključi-
mo takoj, ko
ceste poledenijo
ali jih prekrije
prvi sneg

■■ Možnost hitre
uporabe kadar-
koli med vožnjo

■■ S pritiskom na
gumb več var-
nosti in zaščite
za voznika,
tovor in okolje ■■ Sistem je učinkovit tudi pri

zelo majhnih hitrostih
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Področje 
uporabe:

■■ Prevozniki
■■ Dostavna in dis-

tribucijska vozila
■■ Komunalna vozila

■■ Gasilna vozila
■■ Vozila za prevoz 

nevarnih snovi

■■ Reševalna vozila
■■ Avtobusi
■■ Javna prevozna sredstva



� Zmanjša čas miro-
vanja, potrebnega
za montažo običaj-
nih verig

� Enostaven izklop na
očiščeni cesti brez
snega – vrtljiva ročica
se pomakne v mirov-
no lego in je pripravl-
jena za naslednjo
uporabo

� Omogoča večjo
gospodarnost in
upoštevanje
dostavnih rokov,
ter poveča var-
nost

� RUD ima najobsež-
nejši proizvodni pro-
gram – pravi sistem
za skoraj vsako vozilo
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RUD-ove meritve vlečne sile so dokazale:
Vlečna sila z vklopljenim ROTOGRIP sistemom je v primer-
javi z običajnimi zimskimi pnevmatikami večja do 50%.



SAMODEJNA VARNOST S PRITISKOM NA GUMB
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ROTOGRIP – Compact COMPACT SOLUTION

ROTOGRIP Compact Solution je razvita
za vozila z malo prostora za vgradnjo
(zračno vzmetenje, pnevmatike z nizkim
presekom in avtobusi)

Posebej razviti verižni sistem povezan
neposredno z batom valja z dvojnim
delovanjem aktivira roko z verižnim
kolesom.

Pri izklopu pomakne sistem stisnjenega
zraka, ki ga krmili ventilna enota,
vrtljivo roko z verižnim kolesom v
mirovno lego.

Delovno lego ohranja stalni zračni tlak.
Pri izgubi zračnega pritiska se s pomo-
čjo elastičnega omejevalnika roka vrne
v mirovno lego.

Inovativni rezultat doslednega izpopolnjevan

■■ Patentirana
pogonska
tehnika

■■ Enostavna,
hitra montaža

■■ Minimalno
vzdrževanje
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Solution
nja obstoječih sistemov.

■■ Verižno kolo
skrbi za trakcijo

■■ Elementi sistema 
z adapterji, speci-
fičnimi za vozilo

■■ Velik kot obra-
čanja (do 270°) za
maksimalne mož-
nosti montaže

■■ Kompaktno
obračalno ohišje
iz kovanega jekla
s patentirano
pogonsko tehniko

■■ Valj z dvojnim
delovanjem s
pnevmatskim
krmiljenjem

■■ Elastičen
omejevalnik
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ROTOGRIP ClassicVersion
Različica ROTOGRIP Classic Version se je vedno znova dokazala v večdesetletni uporabi.
Od lahkih do težkih gospodarskih vozil

Batnica valja s kotalno
membrano, ki je poveza-
na z vrtljivo ročico, vodi
kolo z verigami na bok
pnevmatike.

Pri izklopu vrne močna
povratna vzmet kolo z
verigami v njegovo miro-
vno lego.

SAMODEJNA VARNOST S PRITISKOM NA GUMB – KLASIK MED SISTEMI ROTOGRIP

■■ Trakcijo nudijo
verižna kolesa

■■ Univerzalni
adapter v
sistemu 
standardnih 
enot

■■ Batnica s podal-
jškom, povezana
z vrtljivo ročico

■■ Pnevmatski valj
z enojnim delo-
vanjem (kotalna
membrana)



7

ROTOGRIP Light Truck
Posebej razvita za lahka gospodarska vozila, 
tudi brez lastne oskrbe s stisnjenim zrakom

Vrtljiva ročica se pomika s
pomočjo bowdenovih potez-
al, speljanih okoli vsako-
kratne vrtljive gredi.

Bowdenova potezala vleče
na obeh straneh hkrati zmo-
gljiva električna linearna
enota.

Če obstaja stisnjeni zrak,
prevzame to delo pnevmats-
ki valj.

Pri izklopu pomakne povrat-
na vzmet roko z verižnikom
v mirovno lego.

SAMODEJNA VARNOST S PRITISKOM NA GUMB

■■ Obračalna enota v 
kompaktni, lahki 
konstrukciji s kotom 
obračanja daleč 
prek 180°

■■ Električni 
linearni pogon

■■ Verižnik z 8
posameznimi
verigami

■■ Elastična razporna
plošča verižnika
podpira aktiviran-
je in enakomerno
razporeditev posa-
meznih verig

■■ Adapter z 
univerzalnimi 
pritrdilnimi 
deli



ROTOGRIP – PRIMERJAVA SISTEMOV
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Bistveni deli verig RUD so predmet nemških 
in evropskih patentov. RUD je dobil kot prva 
tovarna verig certifikat TÜV-CERT po DIN EN 
ISO 9001 za lastni sistem upravljanja.

ABG (splošno obra-
tovalno dovoljenje)
št. L171

Dovoljenje GGVS
(odredba o cest-
nem prevozu
nevarnih snovi)

Značilnosti

Uporaba

Obračalni kot

Funkcija

Prilagoditev

Sklopi

Krmiljenje

Verižniki

ROTOGRIP Compact Solution

Lahka, srednja in težka 
gospodarska vozila, avtobusi

do 270°

Valj z dvojnim delovanjem

Ploščni adapter 
(specifičen za vozilo)

Obračalna enota, prilagoditev in
krmiljenje

Elektro-pnevmatsko 
(magnetni ventil)

Verižniki s 6, 10, 12 verigami; 
Verižniki s 15, 18 verigami, 
elastično pritrjeni

ROTOGRIP Classic Version

Lahka, srednja in težka 
gospodarska vozila, unimogi

ca. 170°

Valj z enojnim delovanjem

Univerzalni adapter/ploščni
adapter (na izbiro)

Obračalna enota, prilagoditev, 
deli, specifični za vozilo, 
in krmiljenje

Elektro-pnevmatsko ali samo 
pnevmatsko

Verižniki s 6, 10, 12 verigami; 
Verižniki s 15, 18 verigami, 
elastično pritrjeni

ROTOGRIP Light Truck

Lahka tovorna vozila, npr. reše-
valna vozila, gasilna vozila,
dostavniki itd.

prek 180°

Električni linearni pogon ali 
pnevmatski valj

Univerzalni adapter/ploščni 
adapter (na izbiro)

Obračalna enota, prilagoditev, 
pnevmatski valj ali električno 
krmiljenje – linearni pogon

Električno ali pnevmatsko

Verižnik z 8 verigami 
(prednostno)

Prednosti:
■■ Razporno delovanje vzmeti omogoča, 

da se verige učinkovito aktivirajo zelo 
hitro, že pri hitrosti hoje

■■ Verige se razporedijo kot preproga 
iz verig pod pnevmatiko

■■ Izjemno miren tek – izravnava tres-
ljaje, prizanaša verižniku in sistemu

■■ Izjemen oprijem na zaledenelem 
cestišču



VERIŽNIKI
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Določitev ustreznosti verižnikov za konkretno vozilo v povezavi 
s pnevmatikami v tovarni lahko odstopa od navedenih podatkov.

Verižnike ROTOGRIP odlikujeta izjemna kakovost 
materiala in izdelave.

Vsi sklopi verig so iz kaljenega nerjavnega jekla.

Glede na tip vozila in na področje uporabe je mogoče
uporabljati različne verižnike.

Montaža verižnikov ROTOGRIP je 
enostavna.

Po dolgotrajni uporabi je mogoče posa-
mezne dele zamenjati brez težav.

Poseben profil na tornem obroču zmanjšu-
je zaledenitev.

Verižnik s 6 verigami � 195 mm
Robustna izvedba. Vsaka veriga iz 6,5 mm štirirobega jekla, 
fiksno privarjenega s stremenom na ploščo z verigami. Dobra 
trakcija na ledu in snegu.

Verižnik z 12 verigami � 195 mm
Verižnik z 10 verigami � 160 mm 
(za omejen prostor za montažo).

Po 2 verigi iz 5,5 mm štirirobega jekla v eni zanki, fiksno privarje-
ni na ploščo z verigami. Stabilna izvedba, velik obrabni volumen.
Dobra trakcija na ledu in snegu.

Verižnik z 8 verigami � 150 mm
Osem posamič montiranih verig iz 5 mm okroglega jekla.
Zelo ploščata izvedba za lahka gospodarska vozila; uporablja 
se tudi za vozila, ki imajo izjemno malo prostora za montažo.
Miren tek. Dobra trakcija na ledu in snegu.

Verižnik z 18 verigami � 195 mm
Primeren predvsem za pnevmatike s premerom prek 1000 mm 
(305/70 R 22,5)
oz. verižnik s 15 verigami � 160 mm
Uporaba predvidena za pnevmatike s premerom, manjšim od 
1000 mm

Najbolj uporabljen tip verižnika. Izjemno tih tek.
Snopi verig s po 3 verigami iz 4,5 mm štirirobega jekla, združeni 
v obroču in elastično pritrjeni z vzmetjo na ploščo z verigami.
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SERVICE – ROTOGRIP –

RUD ponuja bogato paleto storitev in
podporo. Nasvete in napotke dobite
neposredno od proizvajalca.
Z veseljem vam svetujemo pri izbiri
vašega sistema ROTOGRIP.

■■ Individualno
svetovanje vam
zagotavlja opti-
malen sistem za
vaše potrebe

■■ ROTOGRIP –
učinkovita
zaščita

■■ Enostavno vklopite,
kadar to zahtevajo
vremenske razmere –
samodejna varnost
s pritiskom na gumb

■■ Samo nekaj prijemov
zadostuje za večjo
varnost na snegu in
ledu
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HITER IN ZANESLJIV

■■ Sistemi ROTOGRIP so pri RUD
na zalogi za vsa običajna
vozila; kratki odzivni časi so
zato samoumevni

■■ Vsak kompletni sistem
ROTOGRIP pošljemo
v samo enem kartonu –
kompaktnem in
preglednem

■■ Dobavljamo s pomočjo
špedicije ob želenem
terminu

■■ Vsakemu sistemu
ROTOGRIP so priloženi
jamstvo in garancijski
pogoji

■■ Pregledna navodila za
montažo in posamezni
deli pomagajo privar-
čevati čas in denar

■■ Enostavna in lahka
montaža – sistemi
ROTOGRIP proizva-
jalca RUD



92
96

70
4/

d/
03

.0
8/

20
,0

/w
a

Pr
id

rž
uj

em
o 

si
 p

ra
vi

co
 d

o 
te

hn
ič

ni
h 

sp
re

m
em

b.

RUD Schneeketten GmbH 
Kärntner Straße 8
9500 Villach
Austria
Tel.    +43 4242 35099
Mob. +386 40 511 174
Fax.   +43 4242 35099-220 
bs@rudaustria.com

Tradition in Leadership

ROTOGRIP+SNEŽNA VERIGA

= OPTIMALNA
ZAŠČITA

�

�

�

ROTOGRIP je zelo učinkovita in udobna zaščita, 
ki prihrani čas in ki jo lahko po potrebi v zimskih
razmerah samodejno vklopite in izklopite s 
pritiskom na gumb.

Odvisno od sistema ROTOGRIP ne izpolnjuje 
zakonskih predpisov, kadar so obvezne snežne 
verige, ker pnevmatike ne objame v celoti.

Kot edini proizvajalec na svetu lahko RUD ponudi 
na enem mestu paket zaščitnih in snežnih verig
ROTOGRIP – za vsako vozilo, za vsako potrebo in 
za izpolnitev vsake naloge.




