
Getriebe

Przekładnie do prostownic i urządzeń do 
obróbki plastycznej

Certyfikat
ISO 9001:2008

Zaufaj specjalistom
Przekładnie wrzeciona  
Przekładnie planetarne
Przekladnie do stanowisk -
badawczych i kontrolnych
Przekładnie zębate czołowe
Przekładnie stożkowe
Przekładnie stożkowe czołowe
Przekładnie do wytłaczarek
Przekładnie specjalne
Elementy napędów
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1 Przekładnie zębate czołowe do pro-
 stownic blach

Wytrzymałe, dopasowane do potrzeb klienta przekładnie –  
RSGetriebe oferuje precyzyjne i niezawodne komponenty do 
walcarek i wysokowydajnych prostownic.

Wysokiej jakości produkty końcowe
są powodem coraz częstszego sto-
sowania precyzyjnych i stabilnych 
rozwiązań w zakresie przekładni.

Przekładnie do walcarek, przekład-
nie do wysokowydajnych prostow-

nic blach, przekładnie do obróbki 
plastycznej drutu oraz przekładnie 
wykorzystane w walcarkach do dru-
tu produkowane w Sonthofen prze-
konują swoją precyzją, żywotnością
oraz możliwością indywidualnego-
skonfigurowania. 

Podstawowa konfiguracja pozwala na 
szybkie dostosowanie do wymagań 
klienta. Przekładnie do prostownic 
i urządzeń do obróbki plastycznej 
firmy RSGetriebe są gwarantem 
Państwa długotrwałego sukcesu.

 

P 200 kW

n1 1.539 min-1

i 8,1 / 3,0

m 1 125 kg
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2 Przekładnie zębate czołowe wyko-
 rzystywane w wysokowydajnych
 prostownicach do blach

P 100 kW

n1 300 min-1

i 0,742

T2 max 2 362 Nm / wał

m 750 kg



P 15 kW

n1 5.600 min-1

i 1:1

T2 max 50 Nm

m 43 kg

Przekładnie do prostownic i urządzeń 
do obróbki plastycznej

Jakość i precyzja
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3 Przekładnie zębate czołowe do  
 obróbki plastycznej drutu

4 Przekładnie stożkowe czołowe do
 walcarek blach

4

6

5

6 Przekładnia zmianowa różnicowa,  
 walcarka do stali

P 44 kW

n1 1.850 min-1

i 19,5 / 32,7

T2 max 6.000 Nm / wał

m 1.725 kg

P 30 kW

n1 2.000 min-1

i 7,62

T2 max 800 Nm / wał

m 170 kg

5 Przekładnie zmianowe dwustop 
 niowe do walcarek drutu

P 20 kW

n1 1.900 min-1

i 14,32 / 4,82

T2 max 2.915 Nm / wał

m 160 kg



RSGetriebe GmbH
Oberstdorfer Str. 24
87527 Sonthofen · Germany
T: +49 (0) 8321 60771 - 0
F: +49 (0) 8321 60771 - 99
info@rsgetriebe.de rsgetriebe.de

Zm
ia

ny
 z

as
tr

ze
żo

ne
  P

rz
ek

ła
dn

ie
 d

o 
pr

os
to

w
ni

c 
i u

rz
ąd

ze
ń 

do
 o

br
ób

ki
 p

la
st

yc
zn

ej
 p

l 2
01

5

Jakość i precyzja - certyfikat ISO 9001: 2008 daje RSGetriebe gwa-
rancję, że wszystkie przekładnie i ich elementy zawsze odpowia-
dają najwyższej jakości.

W Sonthofen firma RSGetriebe kon-
struuje i produkuje precyzyjne prze-
kładnie wykorzystywane w szeregu 
różnych branż. 

Oprócz rozwiazań stosowanych w 
obrabiarkach, maszynach do ob-
robki tworzyw sztucznych oraz wal-
carkach, firma RSGetriebe oferuje 
optymalne rozwiązania w zakresie 

przekładni producentom maszyn 
stosowanych w przemyśle spożyw-
czym i opakowaniowym, stanowisk 
kontrolnych, maszyn tekstylnych 
oraz konstruktorom maszyn budow-
lanych, drukarskich i papierniczych. 

Nowoczesny park maszynowy oraz 
precyzyjny montaż są gwarantem 
wspólnego sukcesu.


