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massatavaran 
käsittely

rumpumoottorit Rumpumoottorit suunnitellaan ja 
valmistetaan ATEX-direktiivin mukaan. 
Ryhmä II, kategoria 3D (pölylle),
vyöhyke 22.

Rullatelineitä hihnakuljettimille, aste-
kulmilla 20, 30, 35 ja 45°.

Rumpuja eri kokoluokissa
kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Hihnanpuhdistimia aina 2.000 mm:n
hihnanleveyteen asti.

Hihnakatteita teräksestä tai PVC:stä.

Rumpumoottoreiden 
ominaisuudet ja edut

Tarkoituksenmukainen rakenne
Rumpumoottori on suunniteltu erityi-
sesti hihnakuljettimien käyttölaitteeksi.

Täysin koteloitu rakenne
Moottori, vaihdelaatikko ja laakerit on 
rakennettu tiiviisti teräsvaipan sisään. 
Rakenne suojaa osia haitallisilta ym-
päristötekijöiltä kuten vedeltä, pölyltä, 
jäältä, kemikaaleilta, rasvalta, öljyltä 
jne.

Tilaa säästävä rakenne
Vetoyksikkö ja laakerit asennetaan 
vaipan sisään ja rakenteen ansiosta 

rumpumoottori vaatii vähemmän tilaa 
kuin perinteinen vaihdemoottori- / 
vetorumpuratkaisu. Rumpumoottorin 
rakenne on kompakti, koska ylimääräi-
set osat kuten ketjut, tukirakenteet ja 
suojalaitteet jäävät pois.

Turvallisuus
Rumpumoottori on yksi markkinoiden 
turvallisimmista käyttölaitteista, koska 
moottori on täysin suojattu ja akselit 
eivät pyöri. Rumpumoottorin ainoa 
ulkoinen pyörivä osa on rumpu.

Alhaiset hankinta- ja
asennuskustannukset
Rumpumoottori on usein hankintahin-
naltaan edullisempi kuin perinteinen 
vaihdemoottori-/ vetorumpuratkaisu, 
koska rumpumoottorissa on vähemmän 
osia. Tämä alentaa kuljettimen suunnit-
telu- ja hankintakustannuksia.
Rumpumoottorin asennus on myös 
nopeampaa ja helpompaa kuin perin-
teisten käyttöjen. 

Alhaiset ylläpitokustannukset
Loppukäyttäjälle rumpumoottori on 
edullinen laite käytössä, sillä ainoa 
tarvittava huoltotoimenpide on 
öljynvaihto. Öljynvaihto suositellaan 
tehtäväksi 20.000 käyttötunnin välein. 
Käytännössä tämä tarkoittaa esimer-
kiksi 1-vuorokäytössä öljynvaihtoa joka 
kymmenes vuosi. Tehdas suosittelee 
lisäksi magneettisen öljytulpan puhdis-
tamista.

Tehokkuus
Rumpumoottorin hyötysuhde on korkea, 
jopa 97 %. Se on paljon parempi kuin 
perinteisten vaihdemoottori-/vetorum-
puratkaisujen. Ero syntyy rumpumoot-
torin pienemmästä sisäisestä kitkasta, 
jolloin tehohäviöitäkin syntyy vastaa-
vasti vähemmän.

Puhtaus
Täysin koteloidun rakenteensa ansiosta 
rumpumoottori ei likaa kuljetettavaa 
materiaalia. Tämä on tärkeä tekijä 

kuljetettaessa esimerkiksi sähkökom-
ponentteja tai muovia.

Esteettisyys
Oikein asennettuna rumpumoottori 
näyttää aina hyvältä. Kompaktin 
kokonsa ja selkeiden linjojensa ansiosta 
rumpumoottori jää monesti näkymättö-
miin kuljettimen rungon sisään.

Keveys
Rumpumoottori on kevyempi kuin perin-
teiset vaihdemoottori-/vetorumpuratkai-
sut. Paino jakautuu tasaisesti kuljetin-
rungon sisäpuolelle, ja tämän ansiosta 
myös runkorakenteiden kustannuksissa 
voidaan usein säästää.

Vähemmän osia
Tarvitaan ainoastaan rumpumoottori 
ja kaksi asennuskiinnikettä! Perintei-
sessä ratkaisussa tarvitaan vähintään 
8 erillistä komponenttia, jotka yleensä 
joudutaan hankkimaan eri toimittajilta 
tai valmistamaan tapauskohtaisesti.

Alhainen äänitaso
Täysin koteloidun rakenteensa ja 
korkealuokkaisen vaihteistonsa ansiosta 
rumpumoottori on erittäin hiljainen – 
hyvin tärkeä ominaisuus nykyaikaisissa 
tehdasolosuhteissa.

Rumpumoottorit massatavaran käsitte-
lyyn valmistetaan RULMECA GERMANY 
GmbH:n tehtaalla Ascherlebenissä, 
Saksassa. Tämä RULMECAn yksikkö on 
erikoistunut valmistamaan halkaisijal-
taan 138 - 1000 mm olevia rumpumoot-
toreita.

Saksan tehdas:
RULMECA GERMANY GmbH
Wilslebener Chaussee 12 - 14
D-06449 Aschersleben

massatavaran 
käsittely
Rullia ja komponentteja 
hihnakuljettimille massa-
tavaran käsittelyyn

Rulmecalla on yli 50 vuoden 
kokemus kuljetinrullien- ja kom-
ponenttien valmistuksesta.
Rulmeca on jatkuvasti laajenta-
nut tuotevalikoimaansa ja ke-
hittänyt ratkaisuja vastaamaan 
asiakkaiden tarpeita.
Huippuluokan suunnittelu- ja 
valmistusmenetelmät takaavat 
parhaan mahdollisen lopputu-
loksen vaativimmissakin
olosuhteissa.

Rulmecan tuotteet täyttävät 
UNI-DIN, ISO, AFNOR, CEMA 
ja BS - standardit. Rulmecan 
tuotteita käytetään mitä moni-
naisimmissa kohteissa eri aloilla, 
kuten kaivoksilla, sementti- ja
terästehtailla sekä lasi-, kemian- 
ja lannoiteteollisuudessa.

Rullia kaikille hihnanle-
veyksille 3000 mm:iin 
asti.
Vakiohalkaisijat: 63, 76, 
89, 102, 108, 114, 127, 
133, 140, 152, 159, 
168, 194 ja 219 mm.
Akselin ø 15, 20, 25, 30, 
40, 50, 60 ja 90 mm

Riippurullastot kaikille 
hihnanleveyksille 3000 
mm:iin asti.

Rullia, rumpumoottoreita ja
komponentteja hihnakuljettimille

massatavaran käsittelyyn

Rulmeca Suomessa:
Rulmeca Oy
Ridalintie 3

03100 Nummela
Puhelin: (09) 2243 5510
email: fi@rulmeca.com

www.rulmeca.fi

Italia

RULLI RULMECA S.P.A.
Tel. +39 035 4300 111
export-it@rulmeca.com
www.rulmeca.com

Afrikka

Etelä-Afrikka
MELCO Conveyor Equipment
Tel. +27 11 8780 63160
conveyors-za@rulmeca.com
www.melcoconveyors.com

Aasia

Kiina
RULMECA (TIANJIN) CO., LTD.  
Tel. +86 22 2388 8628
sales-cn@rulmeca.com
www.rulmeca.com.cn

Indonesia
PT. RULMECA INDONESIA
Tel. +6221 2555 5828
sales-id@rulmeca.com   

Thaimaa
RULMECA THAILAND CO.LTD.
Tel. +66 2 337 0297
sales-th@rulmeca.com

Vietnam
RULMECA (THAILAND) CO.,
LTD REP. OFFICE
david.van@rulmeca.com.vn
sales-th@rulmeca.com

Australia

RULMECA MELCO
AUSTRALIA (PTY) LTD
Tel. +61 467666067
sales-au@rulmeca.com  
www.melcoconveyors.com

Eurooppa

Tanska
RULMECA A/S
Tel. +45 36 776755
dk@rulmeca.com

Suomi
RULMECA OY
Tel. +358 9 2243 5510
fi@rulmeca.com
www.rulmeca.fi

Ranska
RULMECA FRANCE S.A.S
Tel. +33 3 20.00.41.30
info.france@rulmeca.com

Saksa
RULMECA GERMANY GmbH
Aschersleben & Leipzig
Tel. +49 (0) 3473 956-222
de@rulmeca.com 
www.rulmeca.de

Iso-Britannia
RULMECA UK Ltd
Tel. +44 1536 748525
uk@rulmeca.com

Kazakstan
RULMECA GERMANY GmbH
Tel. +49 (0) 3473 956-317 
de@rulmeca.com
www.rulmeca.de

Portugali
RULMECA DE PORTUGAL, LDA
Tel. +351 275 330780
portugal@rulmeca.com

Venäjä
RULMECA GERMANY GmbH
Tel. +49 (0) 3473 956-317 
de@rulmeca.com
www.rulmeca.de

Espanja
RULMECA IBERICA, S.L.U.
Tel. +34 93 544 91 99
espana@rulmeca.com

Ruotsi
RULMECA A/S
Tel. +46 511 160 27
se@rulmeca.com

Turkki
Rulmeca Tasıma Aksamları 
Ticaret Limited Sirketi
Tel. +90 312 284 64 74
turkey@rulmeca.com

Pohjois- & Etelä-Amerikka

Kanada
RULMECA CANADA LIMITED
Tel. +1 519 627 2277
sales-ca@rulmeca.com
www.rulmeca.ca

USA
RULMECA Corporation
Tel. +1-910-794-9294
sales-us@rulmeca.com
www.rulmecacorp.com

Venezuela
INDUSTRIAS RULMECA S.A.
Tel. +58-241-833.62.49
rulmeca@rulmeca.com.ve

RULMECA
-YHTIÖT
Tuotantolaitokset
ja myyntitoimistot 
maailmalla

RULMECA HOLDING S.p.A.

Via A. Toscanini, 1
I-24011 Almè (Bergamo) Italy
Tel  +39 035 4300 111
Fax: +39 035 545700
export-it@rulmeca.it
www.rulmeca.com
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Rullia ja komponentteja 
hihnakuljettimille massa-
tavaran käsittelyyn

kannatin-
rullateline

riippu- 
rullasto

ohjaava 
kannatin-
rullateline

kuormaus-
kohdan 
rullate-
line

taittorumpu

kitarumpu

hihna-aura

ohjaava
paluurullateline

paluurulla-
teline

hihnanoh-
jausrulla

painolla varustettu
kiristysrumpu

kiristysrumpu

kitarumpu

hihnan-
puhdistin

rumpu-
moottori 
tai veto-
rumpu

tangentiaali-
nen esipuh-
distin

kate

kannatin-
rullateline

paluuesti-
mellä va-
rustettu 
rulla
Estää hihnan valumisen 
taaksepäin mikäli hihna 
katkeaa.

Rullat, telineet ja riippurullastot täyttävät ATEX 94/9/EC -normit. 
Räjähdysluokka I, kategoria M2 kaivoksiin,
Räjähdysluokka II, kategoria 2G kaasulle ja 2D pölylle, 
Räjähdysluokka II, kategoria 3G kaasulle ja 3D pölylle
(vyöhyke 1, 2 kaasulle, vyöhyke 21, 22 pölylle).

UUTUUSPSV -sarja
Raskaille, nopeille hihnakuljettimille joissa
kuljetettava materiaali on epäsäännöllisen 
kokoista.
Akselin ø 20-40 mm, vaipan ø 63-194 mm.

Paluurullat
Kumikiekoilla varustettu paluurulla
Kumikiekollisia paluurullia käytetään hihnan kan-
nattamiseen paluupuolella. Soveltuvat erityisesti 
käytettäväksi kohtiin, joissa kuljetettava materiaali 
saattaa tarttua kiinni, joissa voi esiintyä hihnan-
kohdistusongelmia tai hihna altistuu kulutukselle.

Hihnanohjausrulla
Rulmecan hihnanohjausrulla korjaa välittömästi 
hihnankeskitysongelmat eikä sen asentaminen vaadi 
muutoksia runkorakenteisiin. Rulmecan hihnanohjaus-
rullaa on saatavilla hihnaleveyksille 450 - 2400 mm.

PL – PLF -sarja
Syövyttäviä materiaaleja kuljettaville hihnakul-
jettimille.
Akselin ø 20 mm, PVC- tai teräsvaippa,
ø 89-140 mm.

Spiraalimaisilla kumikiekoilla varustettu paluurulla
Itsepuhdistava rulla hihnan kannattamiseen pa-
luupuolella, poistaa hihnaan tarttuvaa materiaalia. 
Soveltuu kuljettimiin joilla kuljetetaan tarttuvia 
materiaaleja.

TOP - uusi termoplastinen rulla 
Kevyt, vahva, ympäristöystävällinen rulla. Rulmeca on 
tuonut markkinoille TOP-rullan, joka on laakereita ja 
akselia lukuun ottamatta täysin muovia. Akselin ø: 20 
ja 25 mm, vaipan ø 89, 102, 108, 127, 133 mm

MPS -sarja
Keskiraskaille, nopeille ja keskinopeille hihna-
kuljettimille.
Akselin ø 15-20 mm
Vaipan ø 50-108 mm.

Spiraalimaisilla teräskiekoilla varustettu paluurulla
Itsepuhdistava rulla hihnan kannattamiseen pa-
luupuolella, poistaa hihnaan tarttuvaa materiaalia. 
Soveltuu kuljettimiin joilla kuljetetaan erittäin 
tarttuvia materiaaleja.

Melco Supreme -rulla
Korroosion- ja kulutuksenkestävä HDPE- kuljetinrulla 
raskaaseen käyttöön, soveltuu kaivoksiin ja muihin vaativiin 
käyttökohteisiin.
Vaipan ø 127/133 mm, akselin ø 25 mm, laakerit: 6305
Vaipan ø 127/133/152 mm, akselin ø 25 mm, laakerit: 6205
Vaipan ø 152/159 mm, akselin ø 30mm, laakerit: 6306

Ohjainrullat
Asennetaan pystysuoraan varmistamaan että 
hihna ei ohjaudu ulos.

Kuormauskohdan rullat 
Vaimentavat kuormauskohtaan kohdistuvia 
iskuja. Teräsrulla on varustettu kumikiekoilla, 
jotka lieventävät kuljetettavan materiaalin iskuja 
kuormauskohdassa.

Jo yli 45 vuoden ajan Precismeca - osa 
Rulmeca-ryhmää - on toimittanut rullia 
(DSK-sarja, ø 133÷219, laakerit 6310-
6312) ja riippurullastoja jopa 90 mm:n 

akselinhalkaisijalla. Tuotteita on käytössä maailman-
laajuisesti, erityisesti hiili- ja ruskohiiliteollisuudessa.

Rullat

Rullatelineet
Kannatinrullatelineet
Teline voidaan varustaa kannatinrullilla, kuormauskohdan rullilla tai riippurullilla.

Kuormauskohdan telineet
Kuormauskohdan telineet sijoitetaan kuljettimen kuormauskohdan mukaan vaimentamaan suurten
kappaleiden painoa sekä materiaalin iskuja hihnalle.

Keskittävät rullatelineet
Soveltuu kannatin- ja paluupuolelle. Keskittävä rullateline koostuu rullista ja keskittävästä telineestä.
Telineen keskilaakeri sallii telineelle 5-8 asteen sivuttaisen liikkeen. Keskittävä rullateline vähentää
hihnan sivuttaisliikettä ja ohjaa hihnaa keskelle.

Paluurullatelineet
Paluurullatelineet voidaan varustaa tarpeen mukaan: teräsrullilla, kumikiekollisilla rullilla tai
erilaisilla riippurullilla.

Riippurullastot
Riippurullastot
Riippurullasto koostuu ketjulenkeillä toisiinsa liitetyistä rullista. Rakenne tekee
rullastosta joustavan ja kuljetinhihnaan täydellisesti mukautuvan. 

Rumpumoottorit
Monipuolinen ja kompakti käyttölaite hihnakuljettimille. Nopea ja helppo 
asentaa, alhaiset huolto- ja käyttökustannukset. Rumpumoottorit soveltuvat 
käytettäväksi niin kevyissä kuljettimissa (kuten supermarketeissa ja lentokentillä) 
kuin myös raskaammissakin käyttökohteissa (kuten kaivosteollisuudessa, maa-
talouden laitoksilla, kiinteillä ja siirrettävillä murskauslaitoksilla sekä elintarvike-
teollisuudessa).
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut versiot ovat saaneet yhdysvaltalaisen 
FDA-hyväksynnän.  Rumpumoottorit ovat täysin koteloituja; niillä on IP67-suo-
jausluokitus ja jopa 250 kW:n maksimiteho.

Rummut
Rulmeca suunnittelee ja valmistaa rumpuja korkealuokkaisista materiaaleista ja 
tuotannossa hyödynnetään edistyksellistä teknologiaa. Tämän lisäksi valmistuk-
sessa noudatetaan ISO 9001:2008 -laatujärjestelmää. Näiden tekijöiden ansiosta 
Rulmecan rummut ovat korkealuokkaisia ja luotettavia, niillä on pitkä toimintaikä 
ja ne alentavat huomattavasti huoltokustannuksia.

Tarvikkeet
Katteet
Sääolosuhteet, kuljetettavan materiaalin ominaisuudet tai tuotantolaitoksen 
olosuhteet saattavat edellyttää hihnan suojaamista osittain tai kokonaan kat-
teilla. Tietyt EU-normit jopa vaativat kuljetinhihnan kattamista koko pituudelta 
ulkoilmassa.
Rulmecan katteet on helppo asentaa ja tarvittaessa siirtää eikä niitä tarvitse 
huoltaa. Katteet voidaan valmistaa esitaivutetusta PVC-muovista tai sinkitystä 
profiloidusta teräksestä.

Hihnanpuhdistimet
Tuotantolaitosten tehokkuus- ja huoltovaatimusten tiukentuessa hihnanpuhdis-
timista on tullut välttämätön osa kuljetinta. Hihnanpuhdistimien merkityksen 
taustalla on monta tekijää: ne pidentävät kuljettimen ikää, vähentävät hihnan 
kulumista, parantavat energiatehokkuutta, vähentävät materiaalihävikkiä ja 
parantavat näin ollen myös lastauskapasiteettia sekä vähentävät paluurullien 
kulumista. Hihnakaavareita on saatavissa myös polyuretaaniterillä. 

Huom.: Rulmeca-tuotteiden tarjonta vaihtelee maakohtaisesti. Tarkistakaa saatavuus paikalliselta Rulmeca-edustajalta.


