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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



Dopasowane do wymagań
Przekładnie z Sonthofen

Paleta produktów – przekładnie na miarę

W nowoczesnych warunkach produkujemy innowacyjne prze-
kładnie dla szeregu różnych branż - skrojone na miarę rozwią-
zania opracowane w ścisłej współpracy z naszymi klientami. 
Podstawowe konfiguracje naszych przekładni obejmują szero-
kie spektrum zastosowań; na życzenie klienta nasz dział kon-
strukcyjny szybko dokona odpowiednich zmian.

Jakość w każdym detalu – w celu zapewnienia wysokiej jakości
naszych przekładni, produkujemy je z zachowaniem najwyż-
szych standardów. Od wykroju materiału po koło zębate, 
wszystkie komponenty przekładni podlegają kontroli produkcji
wg. ISO 9001:2008. Nowoczesny park maszynowy i nienaganny 
montaż są kolejnym filarem wysokiej jakości sygnowanej zna-
kiem „made in Sonthofen“.



Dopasowane do wymagań
Przekładnie z Sonthofen

Dane techniczneGrupy produktów

Branże

Technika napędów

Obrabiarki i systemy produkcyjne

Przemysł tworzyw sztucznych i gumowy 

Stanowiska badawcze i kontrolne 

Przemysł spożywczy i opakowań

Metalurgia i walcownie

Aparatura procesowa i urządzenia

Przemysł włókienniczy 

Przemysł budowlany 

Maszyny do obróbki drewna

Przemysł chemiczny

Maszyny drukarskie i papiernicze

Energetyka 

Technika napędów

Przekładnie do stanowisk 
badawczych i kontrolnych

Przekładnie planetarne

Przekładnie do wytłaczarek

Przekładnie zębate czołowe

Przekładnie stożkowe

Przekładnie stożkowe czołowe

Przekładnie ślimakowe

Przekładnie specjalne

Nominalny moment 
obrtotowy 

do ok. 250.000 Nm

Obroty 0 do 22.500 1/min     
(łożysko walcowe)

0 do 100.000 1/min  
(łożysko ślizgowe)

Moc do ok. 7,4 MW

Ciężar maks. do maks. 7.000 kg

Wydajność produkcji 70 %

Procesy produkcyjne Toczenie, frezowanie, 
nacinanie zębów, szli-
fowanie wewnętrzne i 
zewnętrzne, szlifowanie 
zębów

Zapewnienie jakości, 
montaż, stanowiska 
kontrolne



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
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RSGetriebe – partner Państwa sukcesu. Rozległy know-how, inno-
wacyjne rozwiązania i pierwszorzędny serwis – to cechy charaktery-
styczne naszego przedsiębiorstwa stanowiące podstawę do owoc-
nej współpracy z Państwem.

RSGetriebe wchodząca w skład kiero-
wanej przez właścicieli grupy przed-
siębiorstw to niezawodny partner w 
dziedzinie przekładni. 

Szczycąc się ponad 60-letnim do-
świadczeniem służymy Państwu fa-
chową radą i pomocą na każdym eta-
pie Państwa projektu, od pomysłu 
po zainstalowaną, gotową do pracy 
przekładnię. 

Naszym najważniejszym kapitałem 
są nasi doświadczeni i wysoko wy-
kwalifikowani pracownicy, którzy nie-
ustannie pogłębiają swoją wiedzę.


