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Rexnord TableTop, MatTop och Multiflex produkter

Rekvirera katalog eller ladda ner på 
vår hemsida 
www.ramstromtransmission.se
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Rexnord TableTop, MatTop och Multiflex produkter
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Rexnord komponenter, styrlister, maskinfötter och flänslager

Rekvirera katalog eller ladda ner på 
vår hemsida 
www.ramstromtransmission.se

TableTop transportör Multiflex transportör
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Rexnord Cambridge Transportband i metall

Transportband, drev, rullar 
och tillbehör 

för livsmedelshantering 
och industriella applikationer

Rekvirera katalog eller ladda ner på 
vår hemsida 
www.ramstromtransmission.se
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Service för bryggerier och livsmedelsindustrin

Ramström Premium Service
Många kunder använder Rexnord TableTop® och MatTop® produkter 
och är intresserad av att öka livslängden på kedjorna och bestämma 
när man ska byta. Ramström Premium Service hjälper våra kunder 
med att identifiera alla Rexnord produkter på varje transportör, inbe-
gripet kvantitet och tillstånd av varje kedja, band, drev eller kurva. 
Fördelen med denna tjänst är att kunna göra förebyggande under-
håll, minska underhållskostnaderna och ha rätt produkt och kvantitet i 
lager i händelse av akut produktionsstillestånd.

Undersökning för att identifiera alla transportörkomponenter
Den inledande undersökningen omfattar identifiering av alla trans-
portkedjor och kringutrustning och den installerade längden på varje 
transportör. All information är kopplad till drivmotorns serienummer 
som används som platsreferens på linjen.

Förslitningskontroll
Under anläggningsundersökningen, är slitagestatus för alla kompo-
nenter (kedjor, band, drev, vändhjul, kurvor, styrlister) kontrolleras. 

Statusrapport tillgängligt på nätet
Ramström Premium Tjänsten använder sig av online databehand-
ling. Alla produkttyper, mängder och beskrivningar görs tillgängliga 
på nätet som gör att du kan få tillgång till den linjens status från valfri 
plats. All data lagras på en säker server.
All information är kopplad till transportörmotorns nummer som 
används som platsreferensanmodan på linjen. Kedjans slitage-status 
indikeras med en synlig färgkod för varje transportörer i raden. Till 
exempel, grön - okej, gul - 1 år kvar, röd - byt nu.

Årlig uppdatering av erfarna servicetekniker
Slitage-status kan följas upp årligen. Våra erfarna applikationsingen-
jörer kommer att utvärdera statusen för alla transportörkedjorna & 
komponenter och uppgifterna kommer att uppdateras på nätet.

Premium Service

Utrustningskontroll
Förslitningsstatus
Online rapport
Årlig uppdatering

Ramström Premium Service
Utrustningskontroll & online databehandling

Kontakta oss för mer information
om Ramström Premium Service
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Funktioner och fördelar

Kontakta oss för mer information
om Ramström Premium Service

  Inledande undersökning för att identifiera alla kedjor, 
kedjehjul, löphjul och kurvskenor m.m. för varje trans-
portör

  Fullständig identifiering av de kvantiteter av varje 
produkt per transportör

  Alla uppgifter kopplade till drivmotorns serienummer 
för enkel referens

  Analys av kedjans slitage-status för varje transportör 
med kedjor, band, drev, löphjul och styrlister

  Rapport från undersökning finns datasäkert på nätet 
för exakt underhållsbudgetering

  Årlig uppdatering av slitage-status behandlas online 
för din bekvämlighet

  Snabb line översikt som visar status för varje trans-
portkedja

  Minskat behov av reservdelslager
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Fördelar med RUN DRY

Välkomna att höra av er till oss angående Run Dry.

Run Dry

  Mindre korrosion på utrustning, lager, motorer och golvytor

  Torra golv för förbättrad säkerhet

  Ingen slam ovanpå eller under transportören

  Minskad rengöring mot bakterieproblem

  Ingen falsk avvisning av flaskor pga skum under

  Inga tvålrester på etikett eller paket

  Ingen blöt smörjning överförs till nästa sektion

  Ingen mögeltillväxt och mer stabila pallar

  Inget behov för bakteriostatiska tillägg till avloppssystemen

  Minskad elförbrukning

  Minskad vattenförbrukning

  Miljövänligt
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Urval av övriga produkter

Bandets konstruktion med inbyggda kulor gör att man kan positionera 
produkten valfritt på bandet genom styrning underifrån 

Vi kan nu även leverera kompositlager 
i vitt utförande

Le

Se

Ø Dr
L

La

Ba D

Sa

Hf

Lk
Transportriktning

BeDkDa

Vi tillverkar matarskruvar i olika utförande. 
Begär offert!

Typ 7100-63 Typ 7100-83 G3

Typ 300B

Typ 2800C


