نبذة عن املنتج

الخدمة
والصيانة

مهنديس خدمة  Radiconمستعدون دامئا عيل مدار  24ساعة يوميا لتقديم الخدمات التالية يف أي وقت و أي
مكان يف العامل:
خدمات داخل املواقع
تصليح ،ترميم ،وتحديثات.
تبديل سهل لعلب الرتوس
إدارة األصول

فمهندسينا املكلفني بالخدمة والصيانة ميتلكون الخربة و املعرفة الكافية إلجراء جميع عمليات
الصيانة التي متتد من العمليات البسيطة إيل مشاريع الرتميم املعقدة ألي نوع من علب الرتوس
مهام كانت بيئته الصناعية.
إن هدفنا من مشاركة العميل ليس فقط من أجل الصيانة إمنا لتحديد السبب الجذري
ملشاكل اإلنتاج و العمل عيل تحديث و تطوير العملية اإلنتاجية مام يقلل من زمن
تعطل اإلنتاج و املصاريف األخرى.

امل ُح ِّركات امل ُ َعشّ قة

السلسلة  Fمن املحركات املعشقة و
املخفضات ذات الرتس الحلزوين املوازي
لقاعدة (حامل) العمود

السلسلة  Cمن املحركات املعشقة و
املخفضات ذات الرتس الدودي الحلزوين
املتعامد.

السلسلة  Kمن املحركات املعشقة و
املخفضات ذات الرتس الحلزوين املخروطي
املتعامد

السلسلة  Mمن املحركات املعشقة
الحلزونية و املستقيمة و املخفضات

متوفرة بنظام ال ُجلبة املسلوبة  KIBOاملتاح باألسواق
للسامح بإزالة العمود األجوف و صناديق الرتوس
بدون متاعب.

متوفرة مع “نظام درايويل” الذي يوفر أقىص قدر من
الحامية ضد تلوث الزيت عىل العمود الرأيس الخاص
بتطبيقات املزج و التهوية.

لقد تم تصميم األبعاد الرئيسية للقطع بحيث ميكن
استبدالها من رشكات مصنعة عديدة مام يجعل عمليات
الصيانة والرتكيب سهلة.

محركات معشقة ذات تصميم خاص (وصلة
جافة بني املحرك و صندوق الرتوس لتسهيل تغيري
املحرك).

أحجام الوحدة:
 02و  03و  04و  05و  06و  07و  08و 09
و  10و  11و 12
قدرة املحرك:
تصل إىل  110كيلو واط
عزم الخرج:
يصل إىل  16,500نيوتن مرت
التوس:
نِ َسب تعشيق رُّ
من  5.0/1إىل  100/1يف مرحلتني ,تصل إىل
 5600/1يف التصميم امل ُو ّحد
العمود األجوف:
من  25مم إىل  100مم
أحجام املحرك:
إطارات  IECمن  63إىل 225

أحجام الوحدة:
 03و  04و  05و  06و  07و  08و  09و 10
قدرة املحرك:
تصل إىل  45كيلو واط
عزم الخرج:
يصل إىل  10,000نيوتن مرت
التوس:
نِ َسب تعشيق رُّ
من  8.0/1إىل  250/1يف مرحلتني ,تصل إىل
 60000/1يف التصميم امل ُو ّحد
إطارات
أحجام املحرك:
 IECمن  63إىل 225

أحجام الوحدة:
 03و  04و  05و  06و  07و  08و  09و
 10و 12
قدرة املحرك:
تصل إىل  90كيلو واط
عزم الخرج:
يصل إىل  12,300نيوتن مرت
التوس:
نِ َسب تعشيق رُّ
من  8.0/1إىل  160/1يف  3مراحل ,و تصل إىل
 35000/1يف التصميم املو ّحد
أحجام املحرك:
إطارات  IECمن  63إىل 280

أحجام الوحدة:
 01و  02و  03و  04و  05و  06و  07و
 08و  09و  10و 13و 14
قدرة املحرك:
تصل إىل  90كيلو واط
عزم الخرج:
يصل إىل  11,000نيوتن مرت
التوس:
نِ َسب تعشيق رُّ
من  3.6/1إىل  58/1يف مرحلتني ,تصل إىل
 16200/1يف التصميم املو ّحد
أحجام املحرك:
إطارات ( IECاللجنة الكهروميكانيكية العاملية) من
 63إىل 280

التكاليف اإلجاملية للملكية
سواء كنت تستخدم أنظمة املقود والحركة الخطِّية يف خط انتاج مصنعك أو كنت صانع آالت ترغب قدر األمكان يف تقديم املاكينات األكرث موثوقية لعمالئك ،فنحن ندرك أهمية الحد من
التكاليف اإلجاملية للملكية.
إ ّن الجمع بني املوثوقية القوية التي توفر أقىص مدى لعمر املنتج والتصميم سهل االستعامل الذي يمُ كِّنك من القيام بصيانة سهلة تضمن لك سهولة التعامل مع منتجاتنا مبا يحقق لك راحة البال
و يجعلك تركِّز اهتاممك عىل الجوانب األكرث أه ِّمية يف عملك اليومي.

املضخات الصناعية و الرتوس الدودية

السلسلة A

السلسلة  BSمن امل ُح ِّركات امل ُعشّ قة و
املخفضات ذات الرتس الدودي قائم الزاوية

السلسلة  Jمن مخفضات الرسعة ذات
الرتوس الحلزونية يتم تركيبها مبارشة عىل
العمود.

السلسلة  Gمن العمود الحلزوين امل ُتوازي و
وحدات ترس التدوير الحلزونية املخروطية
امل ُتعامدة

ميكن تركيب وحدات السلسلة  Aذات القدرة
املتوسطة و العالية يف س ّن الرتس الدودي السفيل و
العلوي و مواضع الرتكيب الرأسية لعمود الخرج مم
يوفِّر خيارات متعددة لوضع العمود.

غالف من األلومنيوم املضغوط ونطاق ُمغطّى مبنتج
® Tuframمع عمود أجوف من الستانلس ستيل
لعمليات غسل آمنة.

ُمتوفِّرة بنظام ال ُجلبة املسلوبة ® KIBOللسامح
بفك صندوق الرتوس من العمود بدون متاعب.

تتضمن تقنية منع ترسب ذات  3مراحل آمنة متاما” ,و
تصميم مشقوق لصندوق الرتوس لسهولة الصيانة.

أحجام الوحدة:
,1002 ,860 ,730 ,610 ,510 ,410
,14 ,12 ,10 ,2002 ,1602 ,1252
,20 ,17
قدرة املحرك:
تصل إىل  718كيلو واط
عزم الخرج:
يصل إىل  104,000نيوتن مرت
التوس:
نِ َسب تعشيق رُّ
من  5 :1إىل  1:70تخفيض ُمف َرد و  4900/1يف
التصميم ذو التخفيض املزدوج
عمود الخرج:
 190مم

أحجام الوحدة:
71 ,63 ,50 ,40
قدرة املحرك:
تصل إىل  6كيلو واط
عزم الخرج:
يصل إىل  310نيوتن مرت
التوس:
نِ َسب تعشيق رُّ
من  6.67/1إىل ( 104/1بدون خطوة ُمسبَقة)
العمود األجوف:
من  20إىل  35مم
أحجام املحرك:
إطارات  IECمن  63إىل 112

أحجام الوحدة:
,51/52 ,31/32 ,21/22 ,11/12
,160 ,140 ,125 ,110 ,100 ,71/72
190
قدرة املحرك:
تصل إىل  618كيلو واط
عزم الخرج:
يصل إىل  57,800نيوتن مرت
التوس:
نِ َسب تعشيق رُّ
من 5:1إىل20:1
العمود األجوف:
من  35إىل  190مم
أحجام املحرك:
إطارات  )IEC (B3من  90إىل 200

أحجام الوحدة:
 14و  15و  16و  17و  18و  19و  21و 22
قدرة املحرك:
تصل إىل  1,500كيلو واط
عزم الخرج:
يصل إىل  162,000نيوتن مرت
التوس:
نِ َسب تعشيق رُّ
من  6.3/1إىل  315/1/1يف التصميم ُمتَعدِّد
املراحل ,تصل إىل  70000/1يف التصميم امل ُو ّحد
عمود الخرج:
يصل قطره إىل  240مم
أحجام املحرك:
إطارات  IECمن  200إىل 315

حلول النظام حسب الطلب
نحن ندرك أن تقديم منتج منوذجي غري متوفر باألسواق ال ميثل الحل األفضل دامئا الحتياجات عمالئنا ,فمبادئ التصميم املدمجة يف مجموعة منتجاتنا تحقق درجة عالية من مرونة املنتج مام
ميكننا من تقديم العديد من الحلول البديلة.
و يستطيع فريق عملنا ذو الخربة العالية يف قسمي املبيعات و الهندسة أن يوفر مجموعات متكاملة من ناقالت الحركة و أنظمة الحركة الخطية باإلضافة إيل الخدمة املخصصة بالكامل لتعديل
منتج معني لتلبية احتياجاتك بدقة.

منتجات إضافية

املجموعة  Xالوصالت )(Couplings

مضخات  Roloidالرتسية

السلسلة  BDمن ال َّرافعات اللَّولب ّية

نطاق شامل لوصالت العمود مع دمج النوع الرتيس و
املسامر الحلقي املخروطي و الجلبة و  Nyliconمبا
يسمح بإمالة متوازية و خطأ توصيل زاوي غري خاضع
للصيانة فعليا مبا يوفر متانة ممتازة.

و هي ُم َن ِاسبة لضخ مجموعة واسعة التنوع من السوائل
ذات الخواص التشحيمية يف مختلف املجاالت مثل
املحركات ،الضواغط ،صناديق الرتوس ،آالت لف
األنابيب ،آالت تصنيع العدد ،مجموعة املضخات و
الرتبينات .اإلصدار ُ HSTم َص ّمم ِخ ِّصيصا لتطبيقات
الضواغط اللولبية.

ُمتوفِّرة ك ُمنتجات فردية أو ُم َص ّممة ِضمن مجموعة
حركة َخطِّية كاملة ,تناسب العديد من التطبيقات مبا
فيها الحركة ال َخطِّية و التثبيت و الكبس و ضبط الحمل.

أحجام الوحدة:
يمُ كنها استيعاب عمود يصل قطره إىل  540مم
سعة ِ
الحمل:
تصل إىل  1,100,000نيوتن مرت

أحجام الوحدة:
1.5 ,2 ,2.5 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9
ُمعدَّل التدفق:
يصل إىل  2500لرت/الدقيقة

أحجام الوحدة:
200 ,125 ,100 ,86 ,66 ,58 ,40 ,27
سعة ِ
الحمل:
من  1كجم إىل  100طن
الرسعة الخطِّية:
تصل إىل  5مرت/الدقيقة الرتكيب املتوفر من الفوالذ
املقاوم للصدأ

*غري متوفر بضامن أتيكس

خربة التطبيق يف خدمتكم
و متكننا الخربة العميقة منقطعة النظري يف التطبيقات الخاصة بالعمالء املمتدة ألكرث من  150عام من توفري الحل األمثل ملتطلبات املقود لديك .كام يقوم مهنديس املاكينات لدينا مبراجعة
احتياجاتك و فهم مشكالتك و اقرتاح الحل األمثل سواء للنظام الخطي أو الحريك ملضاعفة عمل املاكينة و تقليل التكلفة اإلجاملية مللكيتها.
 - Atexكل ُمنتجاتنا ميكن توفريها أتيكس  ATEXيف فرتات اإلنتاج العادية*

تبديل سهل لعلب الرتوس

لقد أصبح لدى  Radiconاآلن القدرة عىل تصميم وهندسة وتوريد علب تروس خاصة لتحل محل أي نوع من أنواع علب الرتوس سوا ًء كانت حالية أو عفا عليها الزمن ومع أقل قدر ممكن
من التعديالت وزمن تعطيل اإلنتاج.
من خالل تسخري ثروة من الخربة واملعرفة تصبح  Radiconقادرة عىل هندسة علب تروس مطابقة لألصلية مع توفر خيار زيادة القوة والعزم مع املحافظة عىل الشكل األسايس للعلبة.
إن علب الرتوس البديلة ميكن تصميمها للرتكيب يف املكان الدقيق لعلبة الرتوس األصلية ،باإلضافةإىل أنها تشمل تقنية تضمن قد ًرا أقل من الصيانة ،كام أن عمليات الصيانة تكون أسهل مام يقلل
من التكلفة عىل مدى الحياة.
مع القدرة عىل هندسة علب تروس بنفس مواصفات العلب األصلية يكون العائق األكرب أمام إجراء عملية التحديث قد زال ألن علبة الرتوس الجديدة متلك نفس شكل العلبة األصلية وتقلل من
زمن تعطل اإلنتاج وتكاليف إجراء تعديالت عىل تصميم املعمل.

بدائل احتياطية
 Radiconقادرة عىل تقديم علب تروس بديلة لتحل محل أي نوع من أنواع علب الرتوس ،سوا ًء كانت حالية أو عفا عليها الزمن ،وباإلضافة إىل األنواع التالية
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علبة تروس لفة املدخل
قامت  Radiconمؤخرا ً بتوريد علبة تروس بديلة ملستخدم كبري يف صناعة الصلب يف
املتحدة.
آ
اململكة
كانت املتطلبات تغيري علبة تروس حالية بدون إجراء أي تغيريات عىل قاعدة التثبيت
واملعدات املحيطة.
علبة تروس حلزونية فردية بنسبةآ 1/1
محور إدخال صلب أحادي اإلمتدادآ
ومحاور إخراج مزدوجةآ
تنقل  17كيلو واط برسعة  263دورة يف الدقيقة.
لضامن توفر الظروف الالزمة لتحمل العبء ،تقدم علبة الرتوس عامل خدمة مقداره
 8.24للقوة وفقاً ملعايري اإلختيار AG MA 2001-B88

علب تروس حسب الطلب

بإمكان  Radiconتقديم مجموعة عالية الجودة من علب الرتوس حسب الطلب لرشيحة واسعة من الصناعات والتطبيقات .فعندما يقرتن االستثامر الكبري يف هذه املجاالت بالتصميامت و
الخربة الهندسية و الصناعية ,نضمن بأن تصل علب الرتوس التي نصنعها إيل أعيل مستويات الجودة و الثقة و التحمل.
يعمل الفريق الخاص بهندسة املاكينات يف  Radiconعن قرب مع العميل للتأكيد عيل أن منتجنا هو الحل املثايل لكل عميل حسب احتياجاته و أننا ما زلنا نوفر تلك املنتجات ذات الجودة
والثقة العاليتني التي اشتهرت بهام Radicon

الصناعات ومجموعة املنتجات
توليد الطاقة

التعامل مع املواد

علبة تروس برج التربيد
علبة تروس طاحونة الفحم
علبة تروس محرك مسخن الهواء امل ُسبق

علبة تروس الرافعة الغرافة
علبة تروس الحركة العادية واملتقاطعة
علبة تروس محرك ناقل األعامل الثقيلة

اإلسمنت

املطاط والبالستيك

محركات املطاحن
االستبداالت التحديثية

علبة تروس محرك خالط بانربي
علبة تروس محرك كالندار

الصلب

سكر

علبة تروس مبلف/دون ملف وبكرة ردادة ()pay-off reel
محرك الطاحونة الدوارة
علبة تروس تغيري الرسعة

علبة تروس كوكبية
محرك مطحنة السكر
علبة تروس مطحنة مزدوجة مرتادفة

محرك مطحنة بانربي
أكملت  Radiconمؤخرا ً عملية تبديل ملحرك خالط بانربي لرشكة كبرية لصناعة
اإلطارات يف جنوب أفريقيا .لقد تم تصميم وتصنيع علبة الرتوس البديلة بنفس مواصفات
علبة الرتوس األصلية لتقليل العطل يف اإلنتاج.
علبة تروس حلزونية مع مدخل أحاديآ
ومحوري إخراجآ
نسبة 15/1
آ
محركني بقدرةآ  860كيلو واط يعمالن برسعة  900دورة يف الدقيقة
محوري إخراج مع مسافة مركزية مقدارها  622مم.

تؤمن  Radiconبعالقات الجودة الهندسية مع عمالئنا ،التي تعمل عىل تقوية ما ميكن أن نحققه معاً .إن أعاملنا والناس ضمن أعاملنا ملتزمون ببناء رشاكات مستدمية وموثوق بها
مثل منتجاتنا وسلسة مثل خدماتنا.
تعترب كل من  Radiconوأختها رشكة  Benzlersاآلن جزءا ً من  Elecon Engineeringالتي تعترب
من أكرب مصنعي الرتوس وأرسعهم تطورا ً يف آسيا .هذه الرشاكة التجارية تعني أننا قادرون عىل تقديم مجموعة محسنة من الحلول الهندسية املعيارية وحسب الطلب  ،باإلضافة إىل
عمليات التبديل ،وجميعها مقدمة مع جودة املنتج والخربة الهندسية التي تطلبها وتسلمها أعامل .Radicon
 - Radiconمعك يف كل مكان
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