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Detta är Ramström Transmission

Ramström är ett transmissionsföretag med produktområdena kopplingar, 

kedjor, hjul samt tillhandahåller övrig transmission. Vår drivkraft är att skapa 

hållbara lösningar som ökar våra kunders konkurrenskraft.

Med oss som partner bygger vi tillsammans långvariga och trygga relationer 

för att minska driftstopp, öka säkerheten och skapa en kostnadseffektiv 

verksamhet. Vi tar hänsyn till våra produkters miljöpåverkan och arbetar 

aktivt för att skapa hållbara verksamheter för att bidra till en bättre framtid.

Vi på Ramström Transmission drivs av värdeorden respekt, engagemang, 

målfokus och samarbete. Dessa värdeord präglar vår företagskultur och 

vägleder oss i alla sammanhang som vi är verksamma inom. 

Ramström är en del av teknikhandelskoncernen Addtech. Koncernen har 

en årsomsättning om cirka 11 miljarder svenska kronor och är noterat på 

NASDAQ OMX Stockholm.

Huvudkontor:
Makadamgatan 1
254 64 Helsingborg

Telefon: 042-567 00
Epost: order@ramit.se
ramstromtransmission.se
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Vårt utbud skapar smarta lösningar som flyttar stora volymer. Vi finns alltid 

tillgängliga med tekniskt stöd och personlig service. Vi hjälper er hitta rätt 

produkter anpassad efter er verksamhet.
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Vårt fokus ligger på dina utmaningar

Vi har både tradition och erfarenhet av innovation och kundunika lösningar 

långt utöver vårt breda sortiment av standardprodukter. Tillsammans tar vi 

fram exakt den lösning som är bäst lämpad för era behov och förutsättningar. 

Från design till prototypstadie och färdig produkt. 

– vi levererar helhetslösningar anpassade för ert företag.

Våra produkter verkar och fungerar i ett större sammanhang. Vi är stolta 

över att vara specialister på det vi gör. Genom vår kompetens tillhandahåller 

vi den mest kostnadseffektiva lösningen för att göra största möjliga skillnad 

för just er verksamhet.

Se vår hemsida för CAD-stöd.

ramstromtransmission.se/support

Kontakta oss för att diskutera era behov.
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Översikt kopplingar

Flexibel koppling

Flexibel koppling Flexibel koppling Flexibel koppling

Flexibel koppling Flexibel koppling

VIVA

WRAPFLEX

OMEGA

STEELFLEX

POSITEX

PENCOFLEX

Elastisk koppling
Finns från storlek 110 till 460 i 12 olika 
stolekar
Momentområde: 62 - 6270 Nm
Varvtalsområde: 0 - 5400 r/min
Finns i 6 olika utföranden såsom anslutning 
för konisk klämbussning och olika längder för
pumpdrifter.
Fördelar
• Beprövad typ av koppling
• Mycket flexibel
• Extremt enkel vid underhåll och inspektion
Speciellt användningsområde
• Pumpdrifter, men lämpar sig för de 

flesta typer av applikationer
ATEX: II 2G T5
CAD ritningar på vår hemsida/CAD-stöd

Elastisk koppling
Finns från storlek 2R till 80R i 12 olika storlekar
Momentområde: 11 - 15000 Nm
Varvtalsområde: 0 - 4500 r/min
Fördelar
• Vibrationsdämpande
• Skyddar omgivande utrustning
• Enkel installation
• Lätt att byta ut det elastiska elementet
• Speciellt användningsområde
• Mycket vanlig till pump- och 
• kompressordrifter samt även för 

 allmänna applikationer
ATEX: II 2GD c T5
CAD ritningar på vår hemsida

Flexibel stålbandskoppling
Finns från storlek 1020 - 1260 i 25 storlekar
Momentområde: 0 - 932 000 Nm
Varvtalsområde: 0 - 6000 r/min
Finns i 9 olika utförande.
Fördelar
• Enkelt montage
• Ekonomisk
CAD ritningar på vår hemsida

Pinnkoppling
Finns från storlek 145 till 1420 i 20 olika 
storlekar
Momentområde: 250 - 600000 Nm beroende 
på val av material i kopplingen.
Varvtalsområde: 0 - 4700 r/min
Finns i 3 olika utföranden såsom med 
bromskivor eller bromstrummor.
Fördelar
• Beprövad typ av koppling
• Bussningarna har en invändig  

mässingsbeklädnad som gör att de får 
en längre livslängd

• Är failsafe, det vill säga fortsätter att gå 
oavsett om gummit havererar

Speciellt användningsområde
• Vanlig till stenkrossar

Elastisk koppling
Finns från storlek 2 till 140 i 15 olika storlekar
Momentområde: 22 - 38400 Nm
Varvtalsområde: 0 - 7500 r/min
Finns i 6 olika utföranden såsom anslutning 
för konisk klämbussning och olika längder för 
pumpdrifter.
Fördelar
• Beprövad typ av koppling
• Mycket flexibel
• Extremt enkel vid underhåll och inspektion
Speciellt användningsområde
• Pumpdrifter, men lämpar sig för de 

flesta typer av applikationer
ATEX: II 2G T5
CAD ritningar på vår hemsida

Flexibel klokoppling
Finns från storlek 19/24 till 125 i 13 olika storlekar
Moment i material 92 shore A (Gul): 11,5-6000 Nm
Moment i material 98 shore A (Röd): 17-3600 Nm
Moment i material 65 shore A (Grön): 21-4500 Nm
Varvtalsområde: 0 - 14000 r/min
Finns i 14 utföranden såsom standard aluminium 
utförande, för taper-lock, med mellanaxel 
för pumpdrift, spännelementsutförande 
för axlar utan kilspår samt i flänsutförande, 
dubbelkardanutförande, med bromsskiva 
eller bromstrumma, med splines eller konisk 
borrning. Finns även i glappfritt utförande 
med klämmande nav.
Fördelar
• Finns i många olika utföranden
• Är failsafe, det vill säga fortsätter att gå 

oavsett om gummit havererar.
ATEX: Nej
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Översikt kopplingar

Flexibel koppling

Momentbegränsande koppling Momentbegränsande koppling Momentbegränsande koppling

Flexibel koppling Flexibel koppling

SUREFLEX

FRIKTIONSNAV TYP T

Klokoppling

AUTOGARD

Bälgkoppling

HYDROFLOW

Elastisk koppling
Finns från storlek 3 till 16 i 11 olika storlekar
Moment i material JX: 35 - 2693 Nm
Moment i material SE: 27 - 5350 Nm
Moment i material SH: 816 - 8120 Nm
Varvtalsområde: 0 - 9200 r/min
Finns i 4 olika utföranden såsom 
lättmetallutförande med mellanstycken för 
pumpdrifter samt med flänsar.
Fördelar
• Beprövad typ av koppling
Speciellt användningsområde
• Mycket vanlig till kompressordrifter.
ATEX: II 2D (120°C)

Momentbegränsande koppling

Friktionsnav (slirkopplingsnav) för kombination
med kedjehjul, kilremskivor, kugghjul m.m. 
överförbart vridmoment mellan 5 - 10000 Nm.

Momentbegränsare
Serie 200 • Vridmoment till 8500Nm, axelhål 
upp till 102mm
Serie 320 • Vridmoment till 1500 nm, axelhål 
upp till 65mm
Serie 400 • Vridmoment upp till 56.000 Nm, 
axelhål upp till 100 mm
Serie 600 • Vridmoment upp till 20 000 Nm, 
axelhål upp till 150 mm
Serie 800 • Obegränsad vridmomentskapacitet
Monitorq ™ • Vridmoment Övervakningssystem
ATEX: II 2D (12

Hydrodynamisk koppling
Finns från storlek 190 till 870 i 19 olika storlekar.
Momentområde: 0 - 8185 Nm
Varvtalsområde: 0 - 4200 r/min
Finns i 22 olika utföranden såsom med 
fördröjningskammare, remskivedrift, 
bromskivor, bromstrummor samt i kombination 
med andra kopplingar
Fördelar
Eliminerat behovet av mjukstarter
Speciellt användningsområde
Stenkrossar eller kvarndrifter eller andra 
drifter som har ett stort masströghetsmoment 
vid uppstart.
ATEX: II 2D (12

Fördelar
• Glappfria & underhållsfria kopplingar
• God flexibilitet – förhindrar lagerskador 

vid grövre monteringsfel
• Lågt masströghetsmoment
• Med stoppskruv eller klämnav
• Finns i aluminium, stål eller rostfritt
• Mellanaxelkopplingar för långa 

axelavstånd

Finns från storlek 4 till 300 i 12 olika storlekar. 
Momentområde: 40–2900 Nm beroende på 
val av material i kopplingen.
Varvtalsområde: 0–5000 r/min

Finns i 4 olika utföranden såsom med konisk 
klämbussning i lättviktsutförande och med 
mellanstycken för pumpar. 

Fördelar
• Beprövad typ av koppling 
• Klarar höga hastigheter 
• Klarar ganska stora avvikelser 
• Är failsafe, det vill säga fortsätter att gå 

oavsett om gummit havererar
ATEX: ll 2G T4
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Översikt kopplingar

Vridstyv koppling

Vridstyv koppling Vridstyv koppling Vridstyv koppling

Vridstyv koppling Vridstyv koppling

BALIFLEX

LIFELIGN

JAURE TYP MT & MTG

THOMAS

JAURE LAMIDISC

ADDAX

Flexibel bågtandkoppling

Finns i 12 olika storlekar
Momentområde: 0 - 205 500 Nm
Varvtalsområde: 0 - 8 600 r/min
Finns i många olika utförande.

Flexibel bågtandkoppling

Finns i 12 olika storlekar
Momentområde: 0 - 205 500 Nm
Varvtalsområde: 0 - 8 600 r/min
Finns i många olika utförande.

Underhållsfri lamellkoppling
Finns från storlek 125 till 1550 i 22 olika 
storlekar
Momentområde: 260 - 32000 Nm
Varvtalsområde: 0 - 15000 r/min
Finns i 7 olika utföranden och olika längder 
för pumpdrifter med delbart mellanstycke för 
enklare demontage samt i heavy 
duty-utförande för tunga drifter.
Fördelar
• Beprövad typ av koppling
• Underhållsfri
• Finns i många olika varianter
Speciellt användningsområde
• Inom massa- och pappersindustrin
ATEX: II 2G T5
CAD ritningar på vår hemsida

Bågtandkoppling
Liten bågtandkoppling
Finns i storlek 0,5/14 till 125 i 12 olika storlekar
Momentområde: 10 - 2500 Nm
Varvtalsområde: 0 - 14000 r/min
Finns i 6 olika utföranden såsom med 
splinesnav konisk borrning flänsutförande 
med långt nav eller helt i polyamid.
Fördelar
• Liten kompakt mycket vanligt  

förekommande
• Högt vridmoment i förhållande till 

axelhål
ATEX: Nej

Flexibel bågtandkoppling
Finns från storlek 1010 - 1070 i 12 olika 
storlekar
Momentområde: 0 - 135 000 Nm
Varvtalsområde: 0 - 8000
Finns i 22 olika utförande.
Fördelar
• Högt vridmoment i förhållande till 

axelhål
• AGMA standard
CAD ritningar på vår hemsida

Lamellkoppling

Framtagen för pumpdrifter med höga effekter. 
Den patenterade mellanaxelslösningen medför 
snabbt och förenklat montage. Lamidisc SX 
har de nya t-pack lamellpaketen, med högre 
vridmomentskapacitet och enklare montage.

Underhållsfri lamellkoppling med mellandel 
av kompositmaterial
Finns från storlek 40 till 850 i 8 olika storlekar 
+ olika längder
Momentområde: 245 - 4090 Nm
Varvtalsområde: 0 - 10000 r/min
Finns i 1 utförande med olika längder och 
olika typer av material i mellandelen.
Fördelar
• Underhållsfri
• Extremt lätt trots att den överbryggar 

en stor längd
Speciellt användningsområde
• Kyltornsdrifter. Kopplingen är dock 

lämplig där man behöver långa 
mellanaxlar och vill hålla vikten nere i 
konstruktionen

ATEX: II 2G T5
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Översikt kopplingar

KlämbussningKedjekopplingar

Spännelement

Frinav / Backspärrar

MAV

C.T.S

Spännelement

Finns i 26 olika typer
Ytterdiameter från 28 - 1020 mm
Vridmoment upp till 5 288 000 Nm
Temperaturområde -15 till +130 °C
Kan levereras i rostfritt utförande
Går att få i kundanpassade utföranden

Kedjekopplingar
Kedjekopplingen består av 2 st standardked-
jehjul och standard duplex rullkedja. 

• Lätt att montera och demontera
• Klarar både axiella avvikelser och vinke-

lavvikelser upp till 1°
• Induktionshärdade tänder för maximal 

livslängd

Frinhjul och backspärrar

Finns i 18 olika typer
Ytterdiametrar från 24 - 400 mm

Koniska klämbussningar

Finns i 17 olika storlekar
Axelhål från 9 - 125 mm

Stum koppling Stum koppling

SPÄNNELEMENT SOM KOPPLING STÅLKOPPLING DIN 115

Stum axelkoppling
Finns från storlek 20 till 220 i 23 olika stor-
lekar.
Momentområde: 25 - 80000 Nm
beroende på kopplingsmaterial.
Varvtalsområde: 0 - 1700 r/min
Finns i 6 olika utföranden för horisontellt eller 
vertikalt montage, såsom med fasthållningskil 
skyddskåpa mm.
Födelar
• Klarar höga chocklaster samt axiella 

och radiella krafter
• Lätt att montera och demontera utan 

att flytta maskinutrustningen
Speciellt användningsområde
• Seriekopplade transmissionsaxlar
ATEX: Nej

Stum koppling
• Momentöverföringskapacitet: medel 

till hög
• Innerdiameter från 17 till 80mm
• Snabbt montage och demontage
• Få åtdragningsskruvar
• Ekonomisk applikation
• Finns även i rostfritt utförande



Telefon: 042-567 00 

Epost: info@ramit.se

För mer information kring hur vi kan utveckla 
vårt samarbete:


