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Rotogrip - Automatiske snekædesystemer
- så er du klar til sikker kørsel i vinterperioden
- Også til køretøjer med begrænset indbygningsplads
Rotogrip Compact Solution er et automatisk snekædesystem fra Rotogrip, hvor systemet er tilpasset, så det også
kan monteres nemt og enkelt på køretøjer med begrænset indbygningsplads, herunder også busser.
Det automatisk kædesystem Rotogrip forebygger udskridnings- og igangsætningsproblemer, og forbedrer markant mulighederne for sikker og problemfri kørsel på
glatte, snebelagte, mudrede og svært fremkommelige veje.
Tilkobling på få sekunder
Systemet tilkobles på få sekunder ved et enkelt tryk på en knap i
førerhuset, hvorefter et bedre vejgreb midlertidigt sikres uanset
om der bremses eller accelereres.

Praktisk, effektiv

altid klar til brug

Større tryghed og sikkerhed ...
- blot ved et enkelt tryk!
• Kan benyttes og aktiveres ved hastigheder op til 50 km/t
(også når der bakkes).

• Hurtig og problemfri til- og frakobling.
• Tætte små kædestykker med firkantstrenge.
• Elastiske fjederforspændinger gør, at kæderne

bevæger sig uden ryk - skåner derved system og dæk.

• Reducerer risikoen for stilstand og ulykker.
• Speciel profilering på friktionsringen mindsker isdannelse.
• Udskiftelige dele - nem og billig vedligeholdelse.
• Universalt monteringssystem.
• Hurtig og enkel montering.

Nemt, praktisk og effektivt !
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- praktisk, effektiv
... og altid klar til brug!

ROTOGRIP er altid klar til brug. Systemet tilkobles hurtigt og problemfrit, og giver
dermed føreren en større sikkerhed og tryghed - blot ved et enkelt tryk.
Kædebundter med forspændte fjedre lægger kædestrengene ud som et tæppe under dækket,
og de elastiske fjederforspændinger gør, at kæderne bevæger sig uden ryk - og skåner derved system og dæk.

Funktion og sikkerhed
Kædesystemet er monteret på en svingarm på begge sider af bilens drivaksel, og systemet kan ved hjælp af en
trykluftcylinder aktiveres fra førerhuset med et enkelt tryk på en knap. Ved aktivering svinges kædearmene ud,
kædehjulet presses mod indersiden af trækhjulene, og de roterende kæder slynges ind under de trækkende hjul.
Selv ved meget lav hastighed eller stop, ligger minimum en af kæderne under det trækkende hjul - så længe
Rotogrip er aktiveret.
Trykluftaktiveret cylinder
- temperatur-uafhængig
- kan ikke fryse eller ruste
- neutralstilling sikres ved fejl på
aktiveringssystemet
Monteringsbeslag
- universalt monteringssystem
- stabil 4-punkts ophængning
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Køretøjspecificeret adapter
Flade indbygningselementer
Enkel og hurtig montering
Driftshastighed 0 - 50 km/t
Max hastighed ved indkobling - 50 km/t
K
 æderne er som standard godkendt til kørsel med farlig gods

Svingarm
- stabil konstruktion og kompakt
svinghus i smedet stål
- integreret, patenteret bøjelig
stempelstang
Kædehjul- og arme
- justerbart kædehjul
- kædebundter med forspændte
fjedre - 6, 10, 15 eller 18 stk.
- kæder med firkantstrenge

Kontakt os ...
- og hør mere om kædesystemet ROTOGRIP, som leveres tilpasset det gængse lastvognsmarked.
Vi hjælper gerne med at finde den rigtige løsning til dit behov.

