Rulmeca tuo markkinoille uuden
tuoteryhmän: rullat ja
rumpumoottorit kappaletavaran
käsittelyyn
Rulmeca ylpeänä esittelee: nyt
kappaletavarakomponentit myös Suomen
markkinoille.
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YLI 50 VUODEN KOKEMUS
KULJETINKOMPONENTTIEN
VALMISTUKSESTA MASSATAVARAN
KÄSITTELYN TARPEISIIN.
Rulmeca-yhtiöt on jo yli 50 vuoden ajan hyödyntänyt vankkaa
kokemustaan ja asiantuntijuuttaan kaikkien massatavaran
käsittelyyn tarkoitettujen kuljetinkomponenttien valmistuksessa.
Yritys on jatkuvasti tavoitellut asemaansa ensisijaisena ja
pitkäaikaisena yhteistyökumppanina alalla.
Rulmeca-yhtiöt on jo kasvattanut kokemustaan kansainvälisillä
kappaletavaramarkkinoilla. Kappaletavarakomponentteja on
valmistettu jo pitkään Saksassa ja Italiassa, ja Rulmeca-yhtiöt
on nyt päättänyt tuoda koko kappaletavaratuoteryhmän myös
Suomen markkinoille.

MERKITTÄVIÄ
INVESTOINTEJA
TUOTEKEHITYKSEEN SEKÄ VAKIOTUOTTEET
ETTÄ RÄÄTÄLÖIDYT
RATKAISUT
Rulmecan tuotevalikoima
kappeletavaroista käsittää
laajan valikoiman vakiorullia
ja -rumpumoottoreita.
Lisäksi Rulmecan filosofia
tarjota asiakaskohtaisesti
räätälöityjä ratkaisuja ja
tuotteita ulottuu yhtä lailla
kappaletavarapuolelle.

LAAJA VALIKOIMA KAPPALETAVARARULLIA
KAIKKIIN KÄYTTÖKOHTEISIIN
Rulmecan uusi kappaletavaratuoteryhmä tarjoaa tuotteita mitä
moninaisimpiin käyttökohteisiin. Valikoima ulottuu erittäin
kevyeen käyttöön soveltuvista rullista aina raskaampaan
lavakäsittelyyn soveltuviin rulliin. Rullat on valmistettavissa
monesta eri materiaalista ja erilaisilla pintakäsittelyillä, joten ne
soveltuvat niin normaaleihin kuin syövyttäviinkin olosuhteisiin.
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UUSI LS-RUMPUMOOTTORISARJA SOVELTUU KAIKKIIN
KÄYTTÖKOHTEISIIN JA YMPÄRISTÖIHIN
Esittelyssä uusi kevyt teollisuuskäyttöön tarkoitettu
teräsvaihteinen rumpumoottori. LS-sarja on saatavissa
halkaisijoilla 80, 113, 138 ja 165mm. LS-sarja yhdessä muun
Rulmecan rumpumoottorivalikoiman kanssa laajentaa koko
valikoiman ulottumaan 0.02kW:sta ja 80mm:n halkaisijasta aina
250kW:iin ja 1000mm:n halkaisijaan asti.
Rumpumoottorivalikoimamme on laajempi kuin yhdelläkään
muulla valmistajalla. Rulmecalla on tarjota sopiva rumpumoottori
mihin tahansa käyttökohteeseen. Ruoankäsittely, lentokentät,
lääketeollisuus, jakelukeskukset sekä raskaampi massatavaran
käsittely - Rulmecan valikoimasta löytyvät tuotteet.

TUOTANTO RULMECAN
OMILLA TEHTAILLA
Rulmecan
kappaletavarakomponentit
valmistetaan Rulmecan omilla
tehtailla Italiassa, UK:ssa
sekä Saksassa.
Tehtaamme valmistavat
tuotteensa ISO 9001
-laatujärjestelmän mukaan.
Tehtaillamme on tehty
investointeja
kappaletavaratuotannon
osalta niin tuotantovälineisiin
kuin henkilöstöönkin. Näin
voimme taata laadukkaita
tuotteita parhaalla
asiantuntemuksella.

RULMECA OY UUTISKIRJE, 10/ 2013

04 / 04

RULMECA ON JA PYSYY KOMPONENTTITOIMITTAJANA
Rulmeca on edelleen nimenomaan komponenttitoimittaja. Yritys
valmistaa komponentit kuljetinvalmistajille materiaalinkäsittelyyn
– niin kappaletavara- kuin massatavarapuolellakin. Rulmeca on
aina keskittynyt nimenomaan komponenttien kehittämiseen
asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Rulmecan
keskittyessä omaan ydinalueeseensa yhteistyö ja kumppanuus
asiakkaiden kanssa on sujuvaa.

VUOSIEN KOKEMUS SEKÄ MASSATAVARAN
ETTÄ KAPPALETAVARAN KÄSITTELYN
MARKKINOILLA
Rulmeca on valmistanut kuljetinkomponentteja jo vuodesta 1962.
Yhtiöllä on tuotantolaitoksia ympäri maailman. Rulmecalla on
vahva kokemus ja tietämys alallaan; ei ainoastaan
massatavaran, vaan myös kappaletavaran käsittelyssä, sillä
Italian päätehtaamme on valmistanut ja myynyt
kappaletavararullia kotimaisille markkinoilleen jo yli 40 vuoden
ajan.
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