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https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_EN_Convey.pdf
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https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_FR_Convey.pdf
https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_RU_Convey.pdf
https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_PT_Convey.pdf
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aRö
Marca de qualidade desde 1919

A Röttgers Ketten é um fabricante reconhecido de correntes de aço redondas desde 
1919. A partir da abreviatura do nome do fundador da empresa, August Röttgers,  
a marca aRö evoluiu até se tornar uma referência de correntes da mais alta qualidade.

Nas suas instalações em Iserlohn, na Renânia do Norte-Vestefália, a empresa  
familiar fabrica, entre outros, correntes resistentes ao calor e à ferrugem, correntes  
de transporte para a agricultura e a indústria alimentar, correntes de lingas, correntes 
de bombas, correntes de içamento, correntes de ancoragem, correntes de fecho  
e correntes para parques infantis, em equipamentos totalmente automáticos de  
última geração.

“Anualmente, produzimos 2 milhões de metros de corrente em Iserlohn.
Uma corrente com este comprimento chegaria de Iserlohn a Moscovo.“

A seguir, gostaríamos de apresentar alguns exemplos da nossa gama de produtos
com mais detalhe. Para além das correntes padrão, também produzimos e fornecemos 
correntes individuais com as especificações do cliente. Teremos todo o gosto em 
responder à sua consulta e estamos à sua disposição para prestar aconselhamento 
profissional.

Max Röttgers
Sócio-gerente

Espessura do arame  3  a 18  mm
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Correntes de transporte 
para sistemas de processamento de carne vermelha/branca

Correntes de transporte 
para sistemas de processamento de carne vermelha/branca

Correntes de transporte testadas, com o certificado de inspeção EN 10204-3.1

• Dimensões: Comprimentos de 50 m
• Material: Aço temperado, aço inoxidável 1.4301, 1.4310, 1.4404, 1.4462, 1.4571
• Superfície do aço: zincada galvanizada
•  Superfície do aço inoxidável: jateada, polida

Espessura d
[mm]

Comprimento dos 
elos int. t [mm]

Largura int. b1 
mín. [mm]

Largura ext. b2 
máx. [mm]

Peso  
aprox. [kg/m]

Força de tração 
GK 6 máx. [t]

Força de rutura BK
mín. [kN]

8 25,4 9,6 26 1,3 1,6 62

8 38 13,5 29,8 1,2 1,6 62

9 28 11,2 31,3 1,73 2 78

10 38 12,5 34 2 2,5 98

Dimensão 8 x 25,4 8 x 38 9 x 28 10 x 38

Força de rutura [kN] 30 v30 35 40

Elos

• Material: aço temperado
• Superfície: zincada (ZN)

Carrinhos (suportes e rolos)

• Suportes e rolos disponíveis em separado
• Rolos com rolamento de esferas
• Montagem: elementos adicionais em trabalho subcontratado 

com fornecimento de materiais
• Exigências específicas a pedido
• A pedido, podem ser fornecidas metades de carrinhos  

com rolos aparafusados ou encaixados
• Rolos em cor preta padrão
• Outras cores RAL a pedido

Reservado o direito de alterações técnicas. Todas as indicações fornecidas sem garantia.Veja mais produtos em www.roettgersketten.de



Röttgers Ketten GmbH & Co. KG
Untergrüner Straße 72 - 76
58644 Iserlohn
Alemanha
+49 2374 9794-0
+49 2374 9794-31
info@roettgersketten.de
www.roettgersketten.de

O certificado atesta  
a conformidade dos procedimentos 

internos da nossa empresa com  
a norma internacional relativa  

à gestão de qualidade

Somos fabricantes de correntes 
de aço/correntes  
de aço inoxidável

O carimbo H comprova  
a qualidade excecional  

das correntes
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