Gumirugó- és
csillapítórendszerek
ROSTA a Haberkornnál

A Haberkorn Fairtool a
ROSTA értékesítő partnere
A Haberkorn Fairtool megbízható partner az ipari
termelés és karbantartás területén. Ipari vállalatokat
és viszonteladókat lát el munkavédelmi eszközökkel,
szerszámokkal, kenőanyagokkal és műszaki termékekkel,
mint pl. ipari- és hidraulikatömlők, gépelemek, hőlégfúvók
stb. Telephelyünkön több mint 30 000 raktáron lévő
termék áll készen a szállításra, a webáruházunkban pedig
140 000 termék közül választhat.

A Haberkorn több mint 10 éve értékesíti a ROSTA
gumirugó- és csillapítórendszereit. A ROSTA nem csak
versenyképes termékeivel, hanem szaktanácsadással is
segíti a közös munkát. A ROSTA szoros együttműködése
partnereivel és ügyfeleivel fontos alapja annak, hogy a
jövőben is innovatív megoldásokkal képviseljék magukat a
piacon.

ROSTA – az 1. számú választás
gumirugó- és csillapítórendszerek
tekintetében
Egy innovatív termékötletnek köszönhetően a ROSTA
a gumirugó- és csillapítórendszerek világszerte vezető
gyártója. Az ügyfélspecifikus igények konzekvens
követése 1944 óta elsődleges szempont, és így 75 éve
jelentős mértékben hozzájárul a vállalkozás sikeréhez.
A svájci fő székhely és gyártó telephely mellett a
ROSTA telephelyekkel rendelkezik Németországban,
Olaszországban, Kanadában, az Egyesült Államokban,

Kínában és Ausztráliában, és több mint 120 munkavállalót
foglalkoztat. Az elosztó hálózat több mint 35 partnerrel
egészül ki, és így 40-nél több országot fed le. Manapság a
ROSTA termékeinek több mint 90%-át exportálja.
A ROSTA átlátható növekedési stratégiával terjeszkedik
minden szinten. Az új technológiák és a ROSTA
innovációs kultúrája a jövőben is lehetővé teszik, hogy új
komponenseket fejlesszenek ki új anyagokkal.

A ROSTA portfóliója
egy pillantásra

Gumirugós elemek
Multifunkciós építőelemek
A gépgyártással szembeni követelmények egyre
nagyobbak: rezgés- és zajmentesség, kiszámítható
életciklusköltségek, kevés alkatrész, egyszerű szerelés, és
sok más egyéb. A ROSTA 124 standard modulját számos
ipari ágazatban használják. Rugalmas szerelési koncepció
esetén gyakorlatilag nincsenek korlátok a ROSTA-elemek
műszaki alkalmazásban való használatát illetően.

Rezgéscsillapító elemek
Hosszú élettartamú alátámasztások sziták, csatornák és
osztályozók számára
A ROSTA a csuklós rugós támaszok legnagyobb
választékát kínálja, a standard támaszoktól a durva üzemi
körülményekre szánt nagy teljesítményű támaszokig
– rozsdamentes acélból is. Mind lineárisan rezgő, mind
körrezgő szitákhoz használhatók.

Rezgéscsillapítók
A lökés- és rezgésmentes alátámasztás komponensei
A rezgéscsillapítás a ROSTA gumirugós elemek egyik
fő előnye. A standard programhoz nagy hatékonyságú,
rezgés esetén elasztikus és nagy szakítószilárdságú
alátámasztások tartoznak. A ROSTA rezgés esetén
elasztikus alátámasztásai közepes és alacsony frekvenciájú
rezgések csillapítására szolgálnak, és egyszerre tudnak
húzó-, nyomó- és nyírófeszültségeket felvenni.
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Feszítőelemek
Feszítőrendszerek láncokhoz és szíjakhoz
A ROSTA feszítőelemeivel minden lánchajtás futása
egyenletes és csendes. A piacon jelenlévő összes gyártó
közül a ROSTA feszítői rendelkeznek a legalacsonyabb
csillapítási tényezővel. Így a szíjak, láncok és görgők tovább
tartanak, és a gyártást kevésbé gyakran kell karbantartás
miatt megszakítani. Ezáltal a gyártási költségek is
jelentősen csökkennek. A ROSTA minden feszítőgörgője
önutánállító és karbantartásmentes.

Motorbakok
Önutánállító támasz szíjhajtásokhoz
A ROSTA motorbakjai 2 az 1-ben rendszerek: szerelőlapok
integrált önfeszítő rendszerrel. Az ideális szíjfeszességet
mindig megtartják, ami biztosítja a nyomaték folyamatos
átvitelét. Ez megnöveli a szíj és a görgő élettartamát,
továbbá energia takarítható meg vele.

A ROSTA megoldásai a
legkülönfélébb alkalmazási
területekre
FESZÍTÉS
Karbantartásmentes megoldások az Ön
szerkezetéhez
A mindenfajta lánc- és szíjhajtáshoz való karbantartásmentes
feszítőelemeket és motorbakokat arra tervezték, hogy az erőátviteli
berendezésekben a nyugodt futást és az élettartamot optimalizálják.
Előnyei: a hosszú élettartam, a fokozott termelékenység, valamint a
költséghatékonyság

CSILLAPÍTÁS
A zavaró rezgések hatékony elnyelése
Manapság mindenhol gépek és kompresszorok állnak. Ezek rezgéseket
és zajt keltenek. A ROSTA csillapítórendszereivel ezeket a rezgéseket
csillapíthatjuk, és így kordában tarthatjuk.
Előnyei: kímélik a berendezést, hatékonyak, és könnyen szerelhetők

SZÁLLÍTÁS
Elemek a legnagyobb fokú termelékenységhez
A hatékony, automatizált folyamattechnika esetében a rezgőadagoló
technikától manapság már nem lehet eltekinteni. A ROSTA kompakt
rezgőadagoló elemei nemcsak rugók, hanem csillapítók és megvezetők
is egyben.
Előnyei: berendezéskímélő, hatékonyságnövelő és törésbiztos
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LENYOMÁS
A gyártás és a nyereségesség fokozásához
Az olyan gyártóberendezések, amelyekben a terméket lenyomva
vagy pontosan kell vezetni, ideálisan alkalmasak a ROSTA elemeinek
használatára. A ROSTA lenyomó automatikusan utánfeszül, hogy a
nyomás a szalagon folyamatos legyen.
Előnyei: költséghatékony, karbantartásmentes és könnyen szerelhető

MEGVEZETÉS
Nyomással az egyszerű megvezetésért
A ROSTA elemek csillapítása révén a szállított áru megvezetése és
következő folyamathoz való hozzávezetése kíméletes, ám egyben
biztonságos is. A megvezetés mellett az elemek a rugóeffektus révén
fékhatást is létrehozhatnak.
Előnyei: költséghatékony, karbantartásmentes és könnyen szerelhető
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