Hjul & Rullbanor
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.
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Huvudkontor:
Makadamgatan 1
254 64 Helsingborg

Telefon: 042-567 00
Epost: order@ramit.se
ramstromtransmission.se

Vi håller er verksamhet rullande

Vi har ett brett sortiment av hjul, länkhjul och transportörkomponenter.
Vårt utbud skapar smarta lösningar som flyttar stora volymer. Vi finns alltid
tillgängliga med tekniskt stöd och personlig service. Vi kundanpassar våra
lösningar efter era behov.
Vi uppfinner gärna hjulet för er skull!
Ramström Transmission 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.
Vi erbjuder ett successivt ökande urval av CAD-ritningar. Ritningarna är fritt
tillgänglig och kan på några sekunder laddas ner i önskat format. Genom att
ange vårt artikelnummer eller fritext hittar ni enkelt de CAD-ritningar ni är
ute efter.
Se vår hemsida för CAD-stöd.
ramstromtransmission.se/support
Kontakta oss för att diskutera era behov.
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Hjulsortiment
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. Nedan följer de vanligaste hjulen i vårt
sortiment där många av hjulen lagerförs. Besök vår hemsida för komplett sortiment och
artikelnummer.
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Typ 67
Grå termoplastisk gummibana
med plastnav

Typ 42
Grå gummiring med plastnav

Typ 44
Svart gummiring med plastnav

Typ 32
Grå elastisk gummibana med nylonnav

Typ 33
Svart elastisk gummibana
med nylonnav

Typ 45
Svart gummiring med plåtnav

Typ 54
ESD hjul med grå gummibana

Typ 59
Grå elastisk gummibana
med aluminiumnav

Typ 58
Svart elastisk gummibana
med aluminiumnav

Typ 30
Svart elastisk gummibana
med gjutjärnsnav

Typ 22
Polyuretanbana med aluminiumnav

Typ 24
Elastisk polyuretanbana
med aluminiumnav

Typ 35
Elastisk konvex polyuretanbana
med aluminiumnav

Typ 23
Elastisk polyuretanbana
med gjutjärnsnav

Typ 34
Konvex polyuretanbana med
aluminiumnav och gjutjärnsnav

Typ 21
Polyuretanbana med gjutjärnsnav

Typ 29
Vulkollanbana med gjutjärnsnav

Typ 25
Polyuretanbana med nylonnav

Typ 82
Nylonhjul

Typ 86
Polypropylenhjul

Typ 89
Gjutet polyamidhjul PA6G

Typ 10 & 11
Gjutjärnshjul alt. stålhjul

Typ 15 & 16
Vinkelspårhjul i gjutjärn alt. stål

Typ 13 & 14
Flänshjul i gjutjärn alt. stål

Typ 57, Superelastiska

Typ 94 & 95
Luftgummihjul med plast och plåtnav

Hjulsats till sopkärl
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Rostfria länkhjul

Värmebeständiga hjul & länkhjul

Elektriskt ledande hjul

Lågbyggande länkhjul

Länkhjul till fraktgodshantering

Guidehjul

Pallvagnshjul

Linskiva

Drivhjul typ 29

Vridbar platta

Tryckfot

Hjul med bygel
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 och artikelnummer.

Möbel och apparathjul 0 - 100 kg

AGV 100 - 630 kg

Möbel och apparathjul

GAAD
Dual swivel

GATD
Tilting

GASD
Spring function

Lätt och medeltung bygelserie 100 - 450 kg

IO1 82

IP1 32

IP2 58

TG 22

2TCH 21

2TS3 12

2TS4 89

Medeltung bygelserie 450 - 1000 kg

TS2 57

IP4 35

Tung bygelserie 1000 - 7500 kg

TS1 21
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Transportörkomponenter och Rullbanor
Vi har ett komplett sortiment av odrivna rullbanor, rullar och transportörskomponenter.
Vi tillverkar både odrivna och drivna rullar helt enligt kundritning, både med och utan
beläggning. Vårt standardsortiment hittar du på hemsidan. För ritningsbundna specialrullar,
vänligen kontakta oss via hemsidan, mail eller telefon.
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Rullbanor med plastrullar

Plastrullar

Rullbanor med plåtrullar

Plåtrullar

Hjulskenor för tung last

Rullister och hjullister för lättlast

Hjulbanehjul

Kulrullar

Specialhjul

Från Vulkoprin levererar vi hjul med

Tillsammans med DM wheel systems

en hjulbana i högkvalitativ Vulkollan®.

erbjuder vi kreativa hjullösningar!

Vulkollan® har en mycket hög dynamisk
bärighet och kan, med begränsad

DM’s moderna maskinpark ger dem

bärighet, användas i högre hastigheter.

möjlighet att, inte bara tillverka ett hjul

Hjulen är särskilt beständiga mot

helt efter ritning, utan även komplettera

nötning och har särskilt hög skär- och

hjulet med kringliggande komponenter

draghållfasthet. De ger också ett lågt

såsom axlar, fästen, inbyggnader mm.

rullmotstånd.
Som kund kan ni få full CAD- och
Vulkollan® är den perfekta lösningen
för användningar där tunga laster
måste flyttas i höga hastigheter. Lasthjul,
guide- och drivhjul med Vulkollan®
används ofta i olika transportsystem.
Hjulen kan levereras med olika form av
anpassning för att exakt matcha kundens
behov, exempelvis för att stå emot rost
och hydrolys i tuffa miljöer.
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beräkningssupport.

Kontaktinformation
Växel
Telefon: 042-567 00
E-post: order@ramit.se

Vi finns där ni behöver oss!
Från Helsingborg i söder till Härnösand i norr, vi finns på flera
ställen i Sverige.

Besök vår hemsida för att hitta säljare i ert område:
ramstromtransmission.se/kontakt
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För mer information kring hur vi kan utveckla
vårt samarbete:
Telefon: 042-567 00
Epost: order@ramit.se

Besök vår
hemsida:

