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 درباره هایپر صنــعت فـامـــكو

هایپــر صنعــت فـامـــــکو  قریــب بــه دو دهــه گذشــته، در قالــب ســهامی خــاص و بــا ســرمایه بخــش خصوصــی فعالیــت خــود را 
در زمینــه فــروش تجهیــزات صنعتــی  آغــاز نمــود .

در ادامــه بــه  لحــاظ  دارا بــودن دانــش فنــی  و اخــذ  تجــارب متعــدد و عالقــه منــدی ســرمایه گــذاران، بــه زمــره مشــاوران، 
طراحــان و تامیــن کننــدگان برتریــن برندهــای  تجهیــزات صنعتــی  پیوســت و بــه یکــی از  بزرگتریــن و مطــرح تریــن شــرکت هــای 
ایرانــی در  ایــن صنــف مبــدل گشــت کــه  همــواره بهتریــن محصــوالت از  بــه نــام تریــن برندهــای  داخلــی و خارجــی  را مطابــق بــا 

نیــاز مصــرف در ایــران انتخــاب  و ارائــه مــی نمایــد .
شــهرت و اعتبــار ایــن گــروه از همــان ســالهای نخســت فعالیــت بــه علــت تاکیــد بــر  کیفیــت در انجــام امــور  و  احتــرام بــه 
ــر خــوردار  خواســته هــای مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان رو بــه تزایــد بــوده و در حــال حاضــر از ایــن حیــث از جایــگاه رفیعــی ب

ــت . ــف اس ــای مختل ــه ه ــدد در زمین ــای متع ــی از موفقیته ــمار آن، حاک ــتریان بیش ــالها و مش ــن س ــوابق ای ــه س ــد ک می باش
از ایــن رو بــه مراتــب، گســترش تکنولــوژی مرتبــط بــا زمینــه تخصصــی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان، مکمــل 
فعالیــت هــای اصلــی ایــن گــروه قــرار گرفــت و همــواره تحقیــق و پژوهــش  در زمینــه  فعالیــت هــای اجرایــی، تســلط کامــل بــه 
اطالعــات بــه روز فنــی و مهندســی جهــت ارائــه ارزشــمند تریــن محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب دانســت  
تــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان محقــق گــردد.

اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالب 21 بخــش تخصصی و مجزا که متشــکل 
از واحدهــای پمــپ، گیربکــس، الکتروموتــور، هیدرولیــک، پنوماتیــک، ابــزار دقیــق، پایپینــگ، بــرق صنعتــی، ژنراتــور،  اتوماســیون 
صنعتــی، تصفیــه آب خانگــی و صنعتــی، کمپرســور هــوا، کمپرســور تبریــد، تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی، ســاید چنــل، ســیم و 
کابــل، تهویــه مطبــوع، ابــزار آالت، مــواد شــیمیایی، تجهیــزات و ماشــین آالت کشــاورزی و  ماشــین آالت ســاختمانی می باشــد، 
در زمینــه مشــاوره، طراحــی و تامیــن، اســمبلینگ قطعــات نیمــه کامــل ) SKD (، مونتــاژ قطعــات کامــال منفصــل )CKD( و ســاخت 

تجهیــزات صنعتــی خدمــات کــم نظیــری را ارایــه مــی نمایــد .
همچنیــن ایــن مجموعــه بــرای ارائــه خدمــات کــم نظیــر خــود اقــدام بــه تجهیــز ســالنی بــه مســاحت 1000 متــر بــه عنــوان 
ــا مدیــران و تامیــن کننــدگان بــه راحتــی کاالهــای خــود را مشــاهده و از  نمایشــگاه دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت ت

نظــرات کارشناســان بهــره منــد گردنــد.
امیــد بــه آنکــه تخصــص، تعهــد و اهتمــام بــه انجــام وظایــف اعضــا ایــن مجموعــه، قــدم کوچکــی در جهــت رشــد و شــکوفایی 

بیــش از پیــش میهــن عزیزمــان باشــد . 
هایپــر صنــــعت فـامـــــکو بــا اســتفاده از نیروهــای متخصص و با ســابقه در زمینه هــای طراحــی، واردات، فــروش، تعمیرات و 
خدمــات پــس از فــروش انــواع الکتروپمــپ های صنعتــی و با داشــتن چندین نمایندگی رســمی و عاملیت فــروش برندهای 
اروپایــی مــورد اســتفاده در صنایــع آب و فاضالب،نفــت و گاز و پتروشــیمی، دارویــی، غذایی و ســایر کارخانجــات صنعتی در 
داخل و خارج از کشــور با رعایت اصول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـــح آنها تالش می نمـــاید ودر راســتای ارتقاء روز افزون 
کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشــتریان ، حفظ  و ارتقاء ســالمت و ایمنی پرســنل ســازمان مصمم  می باشــد که سیستم 
مدیریت کیفیت منطبق با اســتاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشــت شــغلی 

مطابق با الزامات OHSAS 18001: 2007  را جهت بهبود مستمر در تمامی سطوح  سازمان سرلوحه عملکرد خود قرار دهد .
 خدمات قابل ارائه این شرکت به شرح ذیل است:

واردات و فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و خانگی.
طراحی ، ســاخت ، تعمیر و نگهداری ، بهینه ســازی و افزایش راندمان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد اســتفاده در صنایع 

سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.
مشــاوره و بازدیــد از خطــوط صنایــع مختلف با اســتفاده از کارگــروه های تخصصی همانند کارگروه ســیمان ، فوالد ، کاشــی و 

سرامیك ، آب و فاضالب ، صنایع دارویی، کشاورزی و دیگر سازمان ها.  
هایپر صنــعت فـامـــکو خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:

تالش برای افزایش رضایت مندی مشــتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مســتمر مدیریت یکپارچه از طریق شناســایی،اجراء کنترل 
فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.

اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار .
آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارت های کارکنان و بهبود مستمر فرآیند ها و سیستم مدیریت یکپارچه با بهره گیری 

از استعدادها و خالقیت کارکنان. 
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 SEW درباره شرکت
لمان از قدیمی ترین و بزرگترین تولید کنندگان گیربکس های صنعتی می باشــد و بدون شــک یکی از قطب  شــرکت SEW آ
لمان و جهان می باشد.به طور قطع شرکت SEW شناخته شده ترین برند حال حاضردرتولید  های تولید کننده گیربکس در آ

گیربکس می باشد.
شرکت گیربکس SEW فعالیتی گسترده در سطح جهان در زمینه گیربکس های صنعتی دارد به طوری که فعالیت ها و خدمات 

SEW در 48 کشور جهان در حال ارائه خدمات و تولید می باشد.
لمان،آمریکا،چین،برزی به این صورت که گروه صنعتی گیربکس SEW،گیربکس های خود رادر 11کارخانه که در کشورهای آ
ل،فنالند،بالروس که زیر مجموعه ای SEW هســتندتولید میکند و در 18کارخانه دیگر گیربکس های این شــرکت اســمبل و 

راهی بازار می شوند.
گروه صنعتی SEW به دلیل بهره گیری از نیروی متخصص و کارشناســان مجرب و اســتفاده از پیشــرفته ترین و به روزترین 
تکنولــوژی هــای صنعتی،توانمنــدی تولیــد گیربکــس هــای صنعتــی درباالتریــن کیفیــت و همچنین یکســان بــودن کیفیت در 

محصوالت را دارا می باشد.

 مـــــــقــــــدمــــــــــــه

گیربکس ها یکی از مهمترین اجزاء انتقال نیرو هستند. می توان بر اساس شکل دنده های گیربکس، گشتاور خروجی، 
میزان کاهش دور و زاویه خروجی، یک گیربکس مناسب برای شرایط کاری خاص را انتخاب نمود. انتخاب گیربکس 
وابسته به عواملی همچون محیط و مکان قرارگیری گیربکس، شکل و فرم نصب گیربکس، شکل و فرم شافت یا 

هالوشافت خروجی، فرم دنده ها، مقدار نیروی اعمالی به گیربکس و ... می باشد.
به طور کلی گیربکس ها را می توان به انواع ذیل  دسته بندی کرد:

 	)Helical Gearbox( گیربکس دنده هلیکال
 	)Planetary Gearbox( گیربکس دنده خورشیدی
 	)Worm Gearbox( گیربکس حلزونی
 	)Industrial Gearbox( گیربکس های صنعتی

گیربکس های حلزونی و دنده هلیکال معموال نسبت های تبدیل معینی دارند که برای دست یابی به نسبت تبدیل 
های باال می توان دو گیربکس را به یکدیگر متصل نمود، اما در گیربکس های دنده خورشیدی تنها با تعویض نسبت 

بین طبقات و یا افزودن طبقه به نسبت دور دلخواه  در یك دستگاه گیربکس دست می یابیم.
گیربکس های حلزونی یك ورودی ماردونی شکل از جنس فوالد دارندکه به دنده های  برنجی در مرکز  متصل می 
شود  که به  واسطه ی فرم دنده های گیربکس و زاویه بین دنده ها خاصیت منحصر به فرد  عدم برگشت و 
هرزگردی خروجی گیربکس را دارا می باشد. به طور کلی زاویه بین دنده برنجی و ماردونی تعیین کننده میزان برگشت 
است که در این نوع گیربکس برگشت به ندرت صورت می گیرد. به مرور زمان به دلیل سایش و اصطکاک دندهای 
برنجی گیربکس از بین رفته و در نتیجه عمر این گیربکس ها نسبت به گیربکس های دنده فوالدی کمتر خواهد بود. 
نسبت کاهش در این گیربکس حداکثر 1 به 100 است که برای نیل به نسبت باالتر باید گیربکس ها را به صورت 

مرکب دو گیربکسه درآورد.
در گیربکس ها دنده هلیکال جنس دنده فوالدی است که نسبت به دنده برنجی ها عمر باالتری دارند. اما در 

صورت اعمال بار بر روی شافت خروجی مشکل برگشت و چرخش وجود دارد.
گیربکس های صنعتی دارای دنده هایی از جنس فوالد بوده و از طریق محورهای موجود دور را کاهش می دهند. این 
گیربکس ها عمدتًا 2 تا 4 محور بوده و در این نوع گیربکس ورودی به صورت هالو شافت بوده و خروجی به صورت 
ل دور می توان گیربکسها  شافت دار و یا هالوشافت می باشد. در این نوع گیربکس  برای رسیدن به حالت ایده آ

را به صورت مرکب به یکدیگر متصل نمود.
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SEW انواع گیربكس های

گیربکس ها یکی از مهمترین اجزاء انتقال نیرو هستند. می توان بر اساس شکل دنده های گیربکس، گشتاور خروجی، میزان کاهش 
دور و زاویه خروجی، یک گیربکس مناسب برای شرایط کاری خاص را انتخاب نمود. انتخاب گیربکس وابسته به عواملی همچون محیط 
و مکان قرارگیری گیربکس، شکل و فرم نصب گیربکس، شکل و فرم شافت یا هالوشافت خروجی، فرم دنده ها، مقدار نیروی اعمالی 

به گیربکس و ... می باشد.
به طور کلیانواع گیربکس های WES را می توان به انواع ذیل  دسته بندی کرد:

 	)Helical Gearbox( گیربکس دنده هلیکال
 	)Planetary Gearbox( گیربکس دنده خورشیدی
 	)Worm Gearbox( گیربکس حلزونی
 	)Industrial Gearbox( گیربکس های صنعتی

گیربکس های حلزونی و دنده هلیکال معموال نسبت های تبدیل معینی دارند که برای دست یابی به نسبت تبدیل های باال می توان 
دو گیربکس را به یکدیگر متصل نمود، اما در گیربکس های دنده خورشیدی تنها با تعویض نسبت بین طبقات و یا افزودن طبقه به 

نسبت دور دلخواه  در یك دستگاه گیربکس دست می یابیم.
گیربکس های حلزونی یك ورودی ماردونی شکل از جنس فوالد دارندکه به دنده های  برنجی در مرکز  متصل می شود  که به  واسطه 
ی فرم دنده های گیربکس و زاویه بین دنده ها خاصیت منحصر به فرد  عدم برگشت و هرزگردی خروجی گیربکس را دارا می باشد. 
به طور کلی زاویه بین دنده برنجی و ماردونی تعیین کننده میزان برگشت است که در این نوع گیربکس برگشت به ندرت صورت 
می گیرد. به مرور زمان به دلیل سایش و اصطکاک دندهای برنجی گیربکس از بین رفته و در نتیجه عمر این گیربکس ها نسبت به 
گیربکس های دنده فوالدی کمتر خواهد بود. نسبت کاهش در این گیربکس حداکثر 1 به 100 است که برای نیل به نسبت باالتر 

باید گیربکس ها را به صورت مرکب دو گیربکسه درآورد.
در گیربکس ها دنده هلیکال جنس دنده فوالدی است که نسبت به دنده برنجی ها عمر باالتری دارند. اما در صورت اعمال بار بر 

روی شافت خروجی مشکل برگشت و چرخش وجود دارد.
گیربکس های صنعتی دارای دنده هایی از جنس فوالد بوده و از طریق محورهای موجود دور را کاهش می دهند. این گیربکس ها 
عمدتًا 2 تا 4 محور بوده و در این نوع گیربکس ورودی به صورت هالو شافت بوده و خروجی به صورت شافت دار و یا هالوشافت 

ل دور می توان گیربکسها را به صورت مرکب به یکدیگر متصل نمود. می باشد. در این نوع گیربکس  برای رسیدن به حالت ایده آ
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: SEW کاربردها گیربكس
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)R Series( گیربكس های شافت مستقیم

3.21 to 289.74

90 to 27001

31 to 18000 (NM)
0.09 to 160 (KW)

(NM)(mm)
R Series

13025R 27
20025R 37
30030R 47
45035R 57
60035R 67
82040R 77
155050R 87
300060R 97
430070R 107
800090R 137
13000110R 147
18000120R 167
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Type RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5

RZ27 25 50 193 92 142

RZ37 25 50 207 94 161

RZ47 30 50 235 118 178

RZ57 35 70 257 121 202

RZ67 35 70 280 134 215

RZ77 40 80 300 144 235

RZ87 50 100 372 184 297

R7R6R5R4R3R2R1Type

1459011025130152193R27

1459011025130160201R37

17011513530165195235R47

19011513535165200257R57

21013015035195235280R67

14020017040205245300R77

29018021550260310372R87

34022525060310365440R97

40025029070370440495R107

45031534090410490589R137

530355380110500590595R147

660425500120580670790R167

RF4RF3RF2RF1Type

9214225199RF27

9416125207RF37

11817830235RF47

12120235257RF57

13121535280RF67

14423540300RF77

18429750372RF87

23034860440RF97

25540970495RF107

32045890589RF137

361540110695RF147

430870120790RF167

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS
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)K Series( گیربكس های کرانویل

3.98 to 197.37

94 to 32625

125 to 50000 (NM)

0.12 to 200 (kW)

(NM)(mm)
K Series

20025K 37
40030K 47
60035K 57
82040K 67
155050K 77
270060K 87
430070K 97
800090K 107
13000110K 127
18000120K 157
32000160K 167
50000190K 187
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Type K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

K37 139 110 143 165 100 120 100 25

K47 186 130 162 186 120 145 112 36

K57 173 130 172 217 130 157 132 35

K67 179 120 170 228 140 170 140 40

K77 202 150 208 288 185 200 180 50

K87 257 180 260 340 180 230 212 60

K97 277 240 294 417 240 290 285 70

K101 341 280 380 603 270 340 315 90

K127 390 350 440 692 330 400 450 120

K157 428 380 480 706 500 420 450 120

K167 522 ----- ----- 786 480 580 500 180

K187 591 ------- ------- 942 540 640 600 190

Type KF1 KF2 KH3 KF4 KF5 KF6

KF37 210 139 164 100 25 110

KF47 243 166 185 112 30 130

KF57 269 173 215 132 35 180

KF67 274 179 228 140 40 180

KF77 312 202 266 160 50 230

KF87 390 257 338 212 60 250

KF97 435 277 414 265 70 350

KF107 537 341 500 315 90 350

KF127 615 390 592 375 110 450

KF157 700 428 705 450 120 550

DIMENSIONS

DIMENSIONS DIMENSIONS

Type KA1 KA2 KA3 KA4 KA5

KA37 210 139 100 167 97

KA47 243 166 112 185 115

KA57 269 173 132 216 120

KA67 274 179 140 226 125

KA77 312 202 180 280 139

KA87 390 257 212 338 190

KA97 435 217 265 414 190

KA107 537 341 315 500 230

KA127 615 390 375 628 .…

KA157 706 426 460 834 .…
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)S Series( گیربكس های حلزونی

6.80 to 288.00

110 to 33818

43 to 4000 (NM)

0.12 to 22 (KW)

(NM)(mm)
S Series

9225S 37
17030S 47
29535S 57
52040S 67
127050S 77
228060S 87
400070S 97
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Type SF1 SF2 SF3 SF4 SF5 SF6

SF37 143 80 82 116 80 120

SF47 171 96 100 133.5 110 160

SF57 167 107 112 160 130 200

SF67 242 135 140 190 130 200

SF77 278 162 180 323 180 250

SF87 340 190 225 290 250 350

SF97 420 240 280 340 350 450

Type SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 SA7

SA37 143 80 131 82 112 66 90

SA47 171 96 179 100 127 67 130

SA57 187 107 189 112 140 73 120

SA67 242 135 230 140 182 95.5 155

SA77 287 162 180 301 204 104 178

SA87 340 190 368 255 260 125 215

SA97 420 240 455 260 301 140 260

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS

Type S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

S37 80 63 89 90 108 80 20

S47 80 80 112 100 120 100 25

S57 130 100 130 110 136 112 30

S67 170 130 175 130 160 140 35

S77 177 135 204 150 185 180 45

S87 230 180 247 200 250 225 60

S97 295 235 320 250 300 280 70
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)F Series( گیربكس های آویز

3.77 to 281.71

87 to 31434

87 to 12000 (NM)

0.12 to 200 (KW)

(NM)(mm)
F Series

13025F 27
20025F 37
40030F 47
60035F 57
82040F 67
150050F 77
300060F 87
430070F 97
784090F 107
12000110F 127
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FAZ5FAZ4FAZ3FAZ2FAZ1FAZ

1502236614102FAZ27

1652527880110FAZ37

1802697780120FAZ47

20031793105155FAZ57

21234397105155FAZ67

270426121125170FAZ77

300531162155215FAZ87

400623178180260FAZ97

450717200210304FAZ107

530856235250350FAZ127

FF7FF6FF5FF4FF3FF2FF1FF

160223186605025110FF27

165252184785025110FF37

180289218776030130FF47

200317243937035180FF57

212343264978040180FF67

27042633012110050230FF77

33053137415212060250FF87

40062345617814070350FF97

45071752320017090350FF107

530856634235210110450FF127

FA5FA4FA3FA2FA1FA

1542236055140FA27

1722627830158FA37

1882897722170FA47

2073179331198FA57

2193439740218FA67

28042812149278FA77

33953115257346FA87

41282317880395FA97

484717200108485FA107

530856236138550FA127

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS
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X SERIESگشتاور قابل تحمل)KNM(نسبت تبدیل

71…2858180

80…2865190

71…2879200

80…2890210

71…28112220

80…28131230

71…28156240

80…28175250

)X Series(گیربكس های صنعتی
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