Helhetslösningar inom drift och underhåll
Vi säljer:
Smörjmedel, appliceringssystem och filter
Ni får:
Högkvalitativa specialistprodukter med rätt prestanda
Vi erbjuder:
Problemlösning, idéer och kunskap om vad som fungerar
Ni får:
Rationellt, effektivt och förenklat underhåll
Vi är:
Ett litet företag, med stora kunder och 25 års erfarenhet
Ni får:
Trygghet i att vi håller vad vi lovar
Ramby, SE-749 51 Grillby, Sweden
Tel. +46 (0) 171-475 113
info@rovab.com
www.rovab.com
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Helhetslösningar inom drift och underhåll

MEKANISKT SYSTEM — LUBRICURVE 50

ELEKTRISKT SYSTEM — ELECTRO 10

Lubricurve LUB50 ger hög tillförlitlighet med minimalt underhåll, är
lätt att installera och passar de flesta typer av rälsprofiler.

Electro 10 ger hög precision och tillförlitlighet och passar
de flesta typer av rälsprofiler.

Fettbehållaren är av robust, hållbar lättviktsaluminium och är
konstruerad för snabb påfyllnad.

Som tillval finns strömförsörjning som passar alla
miljöer: Solpanel, vindgenerator, eller 220 volt.
Nätkraft som standard.

Vid hastigheter över 90 km/h rekommenderas Electro 10.
Patenterad volymbaserad pump ger en konstant volym av fett.
Passar för både hög- och låghastighetstrafik upp till 80 km/h tack vare
att fettmängden är justerbar.

1st 12-volt batteri för kraftmatning av alla elektriska
funktioner. Strömsnål 12-volt laddare för 110–220 volt.
Elektro 10 använder samma FDL som Lubricurve 50; kan
även utrustas med Top of Rail FDL.

Fettdistributionslister (FDL) erbjuds i ett antal olika storlekar. De har
tråg som samlar upp överflödigt fett för enkel rengöring.
Systemet är helt mekaniskt och kräver ingen strömförsörjning.

Väl lämpad för både låg- och höghastighetstrafik.

Tanken finns som 35 kg alt. 9 kg.

Tanken rymmer 90 kg fett.

MEKANISKT SYSTEM, MOTRÄL — CHECK RAIL

ELEKTRISKT SYSTEM — ELECTRO 5

Check Rail är ett smörjsystem med en speciell Fettdistributionslist
(FDL) som installeras på moträl för att minimera slitage och oljud.

”Lillebror” till Electro 10. Electro 5 är ett smörjsystem för
trånga utrymmen eller för upphängning.

Monteras med Fettbehållaren Babylube.
Tankstorlek 35 kg alt. 9 kg.
Stora kanaler minimerar risken för portblockering.

Systemet är kompatibelt med alla typer av FDL och har
samma prestanda som Electro 10.
Tanken rymmer 25 kg fett.

Slangalternativ,12 mm (1/2’’) eller 16 mm (5/8’’).
Passar stödräl UIC63, UIC33 och 113A.
Valmöjligheter finns för andra typer av räls.

TOP OF RAIL FDL (FettDistributionsList)
Speciell FDL för ovanrälsmörjning.
Fungerar utmärkt vid problem som gnissel, skrik och slitage uppe
på rälsen.
Monteras utvändigt, i motsats till våra vanliga lister som monteras
invändigt.
Kräver elektriskt system som Electro 10 alt. Electro 5.
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Vi har fram till 2020 monterat över
900 system över hela Skandinavien.
Några exempel på våra kunder:
BOLIDEN | LKAB | SL | TRAFIKVERKETTOP

