
Produktöversikt

Smarta lösningar som 
flyttar stora volymer.

ramstromtransmission.se



Detta är Ramström Transmission

Ramström är ett transmissionsföretag med produktområdena hjul, elmotorer, 

kopplingar, kedjor, samt 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 lösningar 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 Transmission 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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Rullkedjor och kedjehjul

Rexnord rullkedja
Rexnord har ett stort utbud av alternativ för era 

behov. Allt från RexPro för industristandard till drifter 

även i de mest krävande miljöer och förhållanden. 

Rullkedjor i specialutförande monteras/modifieras 

med kort leveranstid på vår verkstad i Helsingborg.

Link-Belt
Link-Belt är vårt andrahandsvarumärke med optimal 
konstandseffektivitet dock utan några kompromisser.

Kedjehjul
Vi erbjuder ett brett sortiment av kedjehjul i olika 

utförande. Bland annat kedjehjul i stål, rostfritt, plast, 

induktionshärdade tänder, kedjehjul för två enkla 

kedjor, kedjehjul för konisk klämbussning, 

transportörkedjehjul, spännhjul och mycket mer.
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Lyftkedjor och tillbehör

Lyftkedja är i princip en lastkedja som ofta 
används vid lyftstativ i ex truckar. Lyftkedjor 
är ofta en säkerhetskritisk komponent och 
av denna anledning levereras Rexnords 
lyftkedjor med markerande batchnumber, 
vilket skapar spårbarhet tillbaka till råvaran 
och dess leverantör.

Fästgaffel
Vi erbjuder även ett brett utbud av tillbehör 
anpassade för lyftkedjor

Transportörkedjor

Ramström tillgodoser våra kunder med 
transportörkedjor från både Laupa och 
Retezy Vamberk. 

Vi har transportörkejdor med exceptionell 
lång livslängd som bottnar i förstklassiga 
material och de bästa härdningsmetoderna.

Transportörkedjan finns i en mängd olika 
utföranden,  exempelvis med påsvetsade 
medbringare.
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Elmotorer

Siemens och Bevi elmotorer står för kvalitet och 
robusthet. Våra lågspänningsmotorer finns i dag 
i alla typer av applikationer globalt runt om i hela 
världen och lokalt i Sverige. Användningsområdena 
sträcker sig från pumpar, fläktar, och kompressorer 
till rulltrappor, hissar, transportbanor, kvarndrifter, 
rökgasfläktar, defibratorer samt mycket mer.

Med det omfattande utbudet av elmotorer kan vi 
säkerställa att vi har en elmotor som möter just era 
behov. Elmotorer ger er som kund en snabb, smidig 
och säker motorlösning.
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Växlar och reservdelar

Genom ett brett kontaktnät med många 
växelleverantörer kan vi erbjuda växlar och 
ersättningsväxlar till de flesta applikationer. 

Vi har den tekniska kompetensen och 
konfigurera efter era behov. Exempel på 
växlar vi erbjuder är planetväxlar, 
snäckväxlar, kuggväxlar och tappväxlar

Kopplingar

Vi förser kunder med branschledande 
kopplingar och vi tillhandahåller lösningar 
för de mest krävande applikationer.

Axelkopplingar är ett av våra bredaste 
produktsortiment. Vi erbjuder även vridstyva, 
momentbegränsade och stumma kopplingar.
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Spännelement

Ramström lagerför ett stort sortiment av 

spännelement av italienska kvalitetstillverkarkaren 

MAV.

De flesta elementen går att få i diametrar från 6 till 

1000 mm. Vi kan även erbjuda special element enligt 

ritning och önskemål.
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Frinav och backspärrar

Ramström har ett brett sortiment av frinav/

backspärrar för de flesta applikationer där 

man önskar överföring av vridmoment i ena 

rotationsriktningen. Besök vår hemsida för 

komplett sortiment och artikelnummer.

Kugghjul och kuggstänger

Ramström lagerför ett stort sortiment 
av kugghjul och kuggstänger. Vi har 
både cylindriska kugghjul och koniska 
kugghjul. Alla kuggstänger är anpassade 
för cylindriska kugghjul. 

Vi erbjuder även bearbetning efter ritning 
och önskemål. Besök vår hemsida för 
komplett sortiment.
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Trapetsgängade stänger och muttrar

Ramström Transmission har ett brett 

sortiment av  trapetsgängade stänger och 

muttrar. Bland trapetsgängade skruvar och 

muttrar finns funktionella produkter med 

utmärkta egenskaper som passar till de 

flesta transmissionslösningar. Skruvarna 

och muttrarna finns som höger och 

vänstergängade i olika material. 

Besök vår hemsida för komplett sortiment.

Lågfriktionsplats och glidlister

Vi lagerför alla typer av profillister. 

I sortimentet finns styrlister, band, plattor, 

rundstänger och specialdetaljer.

För övriga profiler och specialanpassningar 

vänligen kontakta oss.
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Hjul

Ramströms hjulsortiment innehåller allt 

från mindre apparathjul till stora svetsade 

hjulnav med drivbana i Vulkollan ®, med eller 

utan bygel. 

Våra erfarna inne- och utesäljare hjälper 

gärna er att välja rätt hjul för just er applikation. 

Många av våra standardhjul lagerförs och 

finns för snabbleverans. 

Besök vår hemsida för vårt kompletta 

sortiment

Länkhjul

Hjul levereras oftast komplett med bygel. 

Behöver ni dubbelmontage? Ska hjulet gå 

i speciella miljöer? Behövs riktningsspärr 

och/eller broms? Er applikation och era krav 

avgör när vi hjälper er att välja rätt länkhjul. 

I bygelsortimentet finns byglar som klarar 

allt från 100 Kg till 7,5 Ton. 

Besök vår hemsida för komplett sortiment .
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Komponenter för transportörer

Våra transportband är funktionella och 

av hög kavlitet och skräddarsys efter era 

behov. 

Ni kan välja mellan flera olika varianter av 

bandkedjor, trådnätband och modulband. 

I vårt utbud av transportband erbjuder vi 

högkvalitativa produkter från Rexnord. Vi 

har ett stort utbud av både Rexnord TableTop 

och MatTop.

Besök vår hemsida för komplett utbud. 

Rullbanor

Ramström Transmission har ett komplett 

sortiment av odrivna rullbanor, rullkurvor, 

rullar och transportörskomponenter. 

Vi tillverkar både odrivna och drivna rullar 

helt enligt kundritning, både med och utan 

beläggning. 

Rullbanor är avsedda för hantering av lätt 

styckegods som paket, låda, back och palett. 

Rullarna till rullbanor är antingen i stål, plast 

eller plåt.
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Smöjsystem

Ett smörjsystem för ett hållbart kedjeunderhåll

Ett utmärkt system för kedjesmörjning av en eller flera kedjor. Med hjälp av ett smörjsystem kan era kedjor få en 
ökad livslängd som spar både på miljön och er plånbok.

Produkten är enkel att montera och består av en 6 liters behållare. Pumpenheten placeras väl synlig och är 
lättåtkomlig för kontroll och påfyllning. Detta smörjsystem doserar enkelt ut den önskade mängden olja utan 
onödigt spill och kan anpassas efter just era kedjor. Kombinationen på bilden visar komponenter för att 
smörja två kedjor. 

Kontakta oss för mer information.
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Service och montage

Ramström Transmission ett företag som vill finnas där för er i alla situationer. 

Vi utför därför service och montage av ett urval av våra produkter och 

lösningar.

Tillståndskontroll av transportörkedjor och kopplingar

För att få ut maximal livslängd och driftsäkerhet av era produkter krävs 

löpande underhåll och tillsyn. Vi utför tillståndskontroll av transportörkedjor 

och kopplingar för att förebygga eventuellt produktionsstopp. 

Ramström Premium Service

Utrustningskontroll & online databehandling.

Ramström Premium Service är anpassad för Rexnords TableTop® och MatTop®. 

Vår service är utformad för att öka livslängden på produkterna samt 

identifiera tillstånd av varje kedja, band, drev eller kurva. Denna tjänst 

förebygger underhåll och produktionsstillestånd samt minskar 

underhållskostnader. 
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Kontaktinformation

Telefon: 042-567 00

E-post: order@ramit.se

Växel

Besök vår hemsida för att hitta säljare i ert område: 

ramstromtransmission.se

Vi finns där ni behöver oss!

Från Helsingborg i söder till Härnösand i norr, vi finns på flera 

ställen i Sverige. 



Telefon: 042-567 00 

Epost: info@ramit.se

För mer information kring hur vi kan utveckla 
vårt samarbete:


