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ROTOGRIP
En tryggere hverdag med automatkjetting fra BEVOLA
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ROTOGRIP

Bruksområder:

 Lette lastebiler.

 Varebiler og nyttekjøretøy.

 Brøytebiler og bilberging.

 Redningskjøretøy, som brannbil, ambulanse osv.

 Kjøretøy som frakter ADR-gods.

 Busser og andre offentlige transportkjøretøy.

– øker effektivt og raskt 
friksjonen mot veibanen
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FORDELER MED ROTOGRIP

RotoGrip er en automatkjetting for 
vinterlige veiforhold, som sikrer et 
bedre veigrep på glatte vinterveier!

 RotoGrip kjettingen kan raskt aktiveres ved isete og glatt veibane.

 RotoGrip kan enkelt aktiveres under kjøring via en bryter i førerhuset.

 Effektiv anti-skli enhet, som virker selv ved lav hastighet.

 Effektiv ved oppbremsing ved isete og glatt veibane.

 Kjettingen spres under hjulet som et «teppe».

 Reduserer forsinkelser fordi du unngår å sitte fast.

 Øker driftseffektivitet og økonomi.

Patentert 
driftsmekanisme.
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COMPACT SOLUTION 
Utviklet for kjøretøy med begrenset 
monteringsplass, grunnet luftfjæring og 
lav-profil dekk

Bevegelsen blir drevet av en dobbeltvirkende 
pneumatisk sylinder med høy kvalitet.

Styres av en magnetventil som aktiveres via bryter 
i førerhuset.

Ved deaktivering føres automatisk kjettinghjulet 
tilbake i nøytral posisjon.

Mister man lufttilførselen holdes systemet i 
nøytral posisjon.

Roterende kjettinghjul 
med lenker, som sørger 
for godt veigrep.

Lav-profil system med 
kjøretøyspesifikke adapter.

Utvidet svingradius (opp 
til 270°) for maksimale 
tilkoblingsmuligheter.

Kompakt svinghus av 
smidd stål, med patentert 

driftsmekanisme. Elastic stop.

Dobbeltvirkende, 
pneumatisk drevet 

sylinder.
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LIGHT TRUCK
Spesielt utviklet for lette nyttekjørtøy, 
med og uten egen lufttrykkforsyning

Er ikke kjøretøyet utstyrt med egen lufttrykkforsyning, 
kan systemet leveres med en elektrisk actuator.

Begge systemer sørger for at høyre og venstre 
side aktiveres samtidig.

Systemet aktiveres via bryter i førerhuset. 
Ved deaktivering av bryter, går arm for kjede hjul 
tilbake til nøytral posisjon.

Det fleksible opphenget på kjede-
hjulet sørger for at kjettingen blir 

slynget ut med jevn avstand.

Universalt monteringsadapter.

Lavtbyggende kjetting-
hjul med 8 enke lenker.

Monteringseneheten 
har et kompakt, vektbe-
sparende design, hvor 
armen har en bevegelse 
på 180 grader.

Elektrisk lineær aktuator.
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ROTOGRIP SAMMENLIGNING AV SYSTEMENE

Bruksområde
Lette, middels og tunge 
nyttekjøretøy, busser.

Lette lastebiler, f.eks. ambulanser, 
brannbiler og varebiler.

Svingradius Inntil 270°. Inntil 180°.

Funksjon Dobbeltvirkende sylinder.
Elektrisk lineær aktuator eller 

pneumatisk sylinder.

Adapter
Plateadapter 

(kjøretøyspesifikt).
Universalt adapter/plateadapter 

(kjøretøyspesifikt).

Aktivering Elektrisk magnetventil.
Elektrisk eller pneumatisk 

magnetventil.

Kjettinghjul
6-, 10-, 12-lenkers kjettinghjul 

og 15-, 18-lenkers fjæropphengt 
kjettinghjul.

8-lenkers kjettinghjul.

SPESIFIKASJONER COMPACT SOLUTION LIGHT TRUCK

Det tyske offentlige motorvognregisteret (TÜV) har utstedt en generell type 

offisiell godkjenning – L 171 – som dekker hvert system. Anti-skli enhet 

med pneumatisk styrt svingenhet på GGVS kjøretøy (regulert av forskrift for 

landtrasnport av farlig gods) “Vi har ingen innvendinger mot montering på 

tankbiler som transporterer brannfarlige væsker”.

Hovedkomponentene i RUD kjettingene er gjenstand for tyske og europeiske 

patenter. RUD var den første kjetting produsenten som fikk TÜV-CERT-sertifi-

katet DIN EN ISO 9001 for sitt styringssystem.

COMPARISON OF THE ROTOGRIP
SYSTEMS
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Features

Application

Swivel angle

Function

Adaptation

Modules

Drive

Chain wheels

ROTOGRIP Compact Solution

Light, medium and heavy com-
mercial vehicles, buses

Up to  270°

Dual-action cylinder

Plate adapter 
(vehicle-specific)

Swivel unit, 
adaptation and drive

Electropneumatic 
(solenoid valve)

6-, 10-, 12-strand chain wheels;
15-, 18-strand chain wheels,
spring-mounted

ROTOGRIP Classic Version

Light, medium and heavy com-
mercial vehicles.

approx. 170°

Single-action cylinder

Universal adapter/plate adapter
(optional)

Swivel unit, adaptation, 
vehicle-specific parts, 
and drive

Electropneumatic

6-, 10-, 12-strand chain wheels;
15-, 18-strand chain wheels,
spring-mounted

ROTOGRIP Light Truck

Light trucks, e.g. ambulances,
and delivery vehicles

over 180°

Electric linear drive or 
pneumatic cylinder

Universal adapter/plate adapter
(vehicle-specific)

Swivel unit, adaptation, 
pneumatic cylinder 
or electric linear drive

Electric or pneumatic

8-strand chain wheel

Advantages:
■ The action of the springs spreads

the chains out efficiently, even at a 
slow speed 

■ The chain strands pass under the
tires like a "chain carpet" 

■ Vibration-free operation, which
ensures smooth action, and lengthens 
the service life of both chain wheel 
and system

■ Superior grip, even on icy roads
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KJETTINGHJUL

 RotoGrip kjettinghjul er kjent for sin høye material- og produksjonskvalitet.

 Alle lenkene er lagt av høylegert stål.

 Avhengig av type kjøretøy og bruksområde, kan flere forskjellige typer kjettinghjul benyttes.

 RotoGrip kjettinghjul er enkle å montere.

 Komponentene har lang levetid og er enkle å skifte ut.

 Kjettinghjulets helt spesielle profil minsker faren for nedising.

ROTOGRIP KJETTINGHJUL

6-lenkers kjettinghjul, 195 mm diameter
Solid konstruksjon. Seks individuelle lenker, laget av 
6,5 mm firkantstål, med et kjetting feste  sveiset fast 
til kjettinghjulet. Overlegen trekkraft på snø og is.

8-lenkers kjettinghjul, 150 mm diameter
Åtte individuelle lenker, laget av 5 mm firkantstål. 
Lavt bygget for lette nyttekjøretøy. Kan også brukes 
på kjøretøy med begrenset monteringsplass. 
Velfungerende og god trekkraft på snø og is.

18-lenkers kjettinghjul, 195 mm diameter
Foretrukket til bruk ved dekkdiameter større enn 1000 
mm (305/70 R 22.5). Eller 15-lenkers kjettinghjul, 160 
mm diameter. Tiltenkt for bruk ved dekkdiameter 
mindre enn 1000 mm.

12-lenkers, 195 mm diameter, 10-lenkers, 160 mm 
diameter (for minimal monteringsplass).
Lenkene er laget av 5,5 mm firkantstål, med et 
kjetting feste sveiset fast til kjettinghjulet. Solid 
utforming, slitesterkt og god trekkraft på snø og is.

Avhengig av dekktype, kan montering av kjettinghjul på enkelte kjøretøy, avvike noe fra det som fremkommer her.



ADR- og sikkerhet

Aksler

Alu-løsninger

Anhængerkoblinger

Bremser

Brugsmaterialer

Chassiefester

Containerutstyr

Diverse

Dragstenger

Fittings

Gassdempere

Gummi/PVC profiler

Hjulkapsler

Hengsler og beslag

Interiør og utstyr

Kabler

Kinnegripstolper

Kontakter og kabelsko

Kantprofiler

Låser

Lyktebjelker

Lykter og lamper

Plastrør og spiralslanger

Pressenningsutstyr

Reflekser og skilte

Rustfritt ståldeler

Sidehinder

Skjermer og beslag

Spesialløsninger

Støttebein

Surre og utstyr

Tanker

Tipsylindre

Underkjøringshinder

Verktøyskasser

PRODUKTER OG LØSNINGER
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A/S BEVOLA
Lågaveien 9B
3262 Larvik
Tlf. +47 33 12 17 00

office@bevola.no
www.bevola.no

Siden starten i 1968 har BEVOLA arbeidet med 
at kunne tilby kvalitetsprodukter til påbygg av 
lastebiler, tilhengere og semitrailere. Utover et 
globalt innkjøpskonsept, som omfatter mer end 6500 
varenumre, har BEVOLA egen utvikling og produksjon 
av en rekke produkter og løsninger til montering på 
lastbiler på det nordiske markedet.

Blant de produkter og løsninger BEVOLA er spesielt 
kjent for, kan vi nevne følgende:

• BevoBox – verktøykasser i utallige variasjoner og 
av høy kvalitet

• BevoGrip – sandstrøer, spesielt utviklet for det 
nordiske markedet

• BevoPlan – et optimalt konsept til bedre utnyttelse 
av lasteplanet

• BevoNac – et sterkt aksel konsept som sikrer lang 
levetid, mindre vedlikehold og mer stabil ferdsel


