Depo Lojistiği için Motor
ve Redüktörler
Enerji verimli
Kompakt
Sürdürülebilir

Depo Lojistiği için yüksek
kaliteli çözümler
Yüksek performans için tek bir
kaynaktan verimli ve düşük enerji
tüketimli sistem çözümleri

Depo sistemleri imalatçıları, yüksek performanslı ve sofistike
tahrik ünitelerine ihtiyaç duyarlar.
Enerji verimli motorlar ve güç aktarma (Yeşil Lojistik)
Kompakt tasarım
Makine ve ekipmanlara kolay kurulum
Esnek ve güvenilir kontrol
Serbest bakım ve uzun ömürlülük
Esnek yapılandırılabilirlik

Know-How Mühendisliği

Üretim Yetkinliği

Redüktörlerin, asenkron ve Senkron® motorların ve elektronik

ABM Greiffenberger, kendi iç bünyesinde bulundurduğu kalıp ve

sürücülerin gelişim ve üretimi 50 yıldır en önemli temelimizdir.

aparat imali departmanı sayesinde, seri üretim için gerekli dö-

Vinç sistemlerindeki aşırı yükler ve güvenlik ihtiyaçları, Malzeme

küm kalıplarını ve aparatları kusursuz biçimde üretebilmektedir.

kaldırma ekipmanlarındaki birbirine zıt yöndeki hareketler ve

Bu üretim yetkinliği, ABM Greiffenberger’i redüktör gövdesi ima-

zorlu çevre koşulları,Biyokütle ısıtma sistemlerindeki enerji

latında lider bir poziyona taşımıştır. Bu, müşterilerimize şöyle bir

verimliliği ve düşük ses seviyeleri her gün üstesinden geldiğimiz

fayda sağlar: Kompleks dizayna sahip, gövde ağırlığı hafif re-

Depo Lojistiğindeki tahrik sistemleri genellikle dar alanlara

zorluklardan sadece birkaç tanesi. Depo Lojistiği’ne yönelik

düktörler en sağlam ve dayanıklı şekilde müşteri kullanımına su-

kurulması gerekir.Parça programımız özellikle bu beklentiye

yüksek verimli ve geniş ürün yelpazemiz ile birlikte zengin

nulmaktadır. İşlemede de son teknoloji: ihtiyaç duyulan parçalar

uygun olarak tasarlanmıştır.

tecrübelerimizden de faydalanırsınız.

yenilikçi, otomatik ama aynı zamanda esnek işleme merkezlerin-

ABM Greiffenberger’in spesifik özelliklere sahip güç aktarma

ABM Greiffenberger’den tüm bu gereksinimleri yüksek

sistemleri elde ettiğimiz geniş know-how ‘a dayanmaktadır.

performans ile sağlayan ve size özel geliştirilen çözümleri

Tahrik sistemlerimizdeki farklılıklar ve özel çözümler; vinç

bulabilirsiniz.

sektöründen rüzgar enerjisi endüstrisine kadar farklı alanlardaki
müşterilerimizden elde ettiğimiz deneyimlerimizin sonucudur.

Dayanıklı ve güvenilir
ABM

Greiffenberger’de

motor,

redüktör

ve

elektronik

sürücüleri tek bir kaynaktan elde edebilirsiniz.
Kullanılan tüm komponentler kusursuz bir şekilde montajlanır.
Redüktörlerdeki yüksek kaliteli dişliler sayesinde düzgün ve
sessiz çalışma ile uzun ömür sağlanır.
ABM Greiffenberger Senkron

®

motorları en sert çevre

koşullarında bile güvenli bir şekilde çalışır (soğuk hava depoları
gibi). Mekanik hız sensörü olmaksızın ve bağımsız kontrolörler
ile birlikte basit ve güçlü bir tasarım elde edilmektedir.

Tak-Çalıştır

Bu, her uygulama için uygun maliyet ve müşteri için
özelleştirilmiş bir yapıya olanak sağlar. Böylelikle, para
ve

zamanınızı

koruyan

gerçek

tak-çalıştır

çözümlerini

elde edersiniz. Bağımsız kontrölör dizaynımız sayesinde
mühendislik ve özellikle kurulum maliyetleriniz en aza iner.

de ve hücrelerinde, güvenilir bir şekilde üretilir. Robot kontrollü
esnek üretim hücreleri ve bobin sarma sistemleri, sürekli olarak
yüksek kalitede seri üretimi sağlar. Minimum makine ayar süreleri
hızlı parça değişimi sağlar.

Senkron® Motorlar

Motor tipi

Sabit mıknatıslı motor

Nominal güç

13,0 Kw’a kadar

ABM Greiffenberger Senkron® Motorları kompakt yapısıyla maksimum

Çıkış devri

0 rpm’den 6.000 rpm’ye kadar

Koruma sınıfı

IP54, IP55

Soğutma

Kendiliğinden Soğutmalı veya Soğutmasız

Bağlantılar

Entegre kontrolör veya standart klemens kutusu

enerji verimliliği ve güç yoğunluğu sağlar. Uzun servis ömrü için tasarlanan
Senkron Motorlarımız en yüksek seviyedeki verimliliği, sağlamlığı ve az
bakım gerektirmesi ile ön plana çıkmakta olup sensörsüz kontrolörün
güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Rulolu Konveyör

Açısal Redüktörlü Motorlar
Helisel konik dişli redüktörlerimiz kalitesi ile yüksek verimlilik sağlamakta

Motor tipi

Asenkron veya sabit mıknatıslı motor

olup ömürlük yağlanması sebebiyle bakım gerektirmez. Kompakt

Nominal tork

450 Nm’ye kadar

Çevrim oranları*

4.84’den 70.44’e kadar

Çıkış devri

Değişken

Çıkış mili

Erkek veya dişi mil

Bağlantı

Ayak veya flanş bağlantılı

tasarımı ile dar alanlarda kullanım için idealdir.ABM Greiffenberger’in
kendi dökümhanesinde üretilen alüminyum gövdeler, düşük ağırlık ve
korozyona karşı yüksek dayanıklılık sağlar.

* İsteğe bağlı opsiyonlar

Açı Değiştirici

Helisel / Paralel Milli Redüktörler

Helisel dişli redüktör

Paralel milli redüktör

ABM Greiffenberger’in helisel dişli redüktörleri maksimum sağlamlık,

Motor tipi

yüksek kalite ve uzun çalışma ömrü sağlamaktadır.

Nominal tork

2.060 Nm’ye kadar

2.300 Nm’ye kadar

ABM Greiffenberger’in paralel milli redüktörleri (2-3 kademeli versiyonları

Çevrim oranları*

1.5 - 556’ya kadar

7 - 320’ye kadar

mevcuttur) geniş merkez mesafesi ve delik milleri ile çok çeşitli montaj

Çıkış devri

seçeneği sunmaktadır.
Alüminyum gövdeleri her iki çeşit redüktör tipi için düşük ağırlık ve
korozyona karşı yüksek dayanıklılık sağlamaktadır.

Asenkron veya sabit mıknatıslı motor

Değişken

Çıkış mili

Erkek mil

Erkek veya Dişi mil

Bağlantı

Ayak veya
Flanş bağlantılı

Flanş
bağlantılı

* İsteğe bağlı opsiyonlar

Kavisli Konveyör

Elektronik Sürücü Teknolojisi
ABM sürücüleri, depolama teknolojisi ve lojistiği alanında var olan geniş
ürün yelpazemizi tamamlar. Müşteri için özelleştirilmiş ABM sürücüler her
uygulama için en yüksek performansı sağlar.Özel ve bağımsız dizaynı ile
kablolama maliyetini azaltır,esnekliği arttırır.

Montaj
Motor tipi
Besleme voltajı

Merkezi

Asenkron veya Sabit mıknatıslı motor
1-faz, 230 V / 3-faz, 400 V

Şebeke frekansı

50 / 60 Hz

Motor gücü
Koruma Sınıfı

Bağımsız

22 Kw’a kadar
IP20

IP65

Kayışlı Konveyör

Yüksek enerji verimliliği

Depo Lojistiği – Rakamlar ve Gerçekler

Elektrik sürücü sistemlerine yönelik enerji verimliliği kuralları
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motorlar ve motor üreticileri üzerinde yüksek talepler
Tasarruf

doğurmaktadır. Kullanıcıların verimliliği yükseltirken maliyetin
de artacağına dair korkuları gerçek dışıdır.
ABM Greiffenberger’in Senkron® motorları çok düşük enerji
tüketimine sahiptir. Tüm motorlar IE3 verimlilik sınıfına sahip
olup beklentilerin daha altında kayıplara sahiptir. Kısmi
yükleme aralığında çalışan uygulamalardaki verimlilik Asenkron
motorlara kıyasla 2 katına kadar çıkmaktadır.

Asenkron
Enerji maliyeti [ömür]

Senkron Motor
®

Aynı zamanda ABM Greiffenberger’in redüktörlü motorları

Yatırım

Senkron® motor kullanarak ekipmanlarınızın ömrü boyunca
maliyetlerinizden %25 ve daha fazla oranda tasarruf elde edersiniz.

da enerji tasarrufludur.Helisel ve Paralel milli redüktörlerimizin
verimlilikleri istenilen giriş gücünü azalatarak enerji tüketimini

Baştan beri kalite

önemli ölçüde düşürmektedir.

Kalite, daha planlama aşamasında bile birinci öncelik
olmalı: Bu bizim ilkemizdir.Bu nedenle ABM Greiffenberger
olarak işe; hedef sektörlerdeki gerçek ihtiyaçların analizini

Geleceğe uyumlu ve kalıcı

Verimlilik

Mevcut olan AC motorların ABM Greiffenberger’in Senkron®
100 %

yaparak başlıyoruz,ileriye dönük tasarım ile malzemelerin ve
tedarikçilerinin özenle seçimiyle devam ediyoruz.

motorları ile değiştirilmesi yaklaşık %50’ye varabilen oranda

Elbette ki üretim süreçlerimiz de gerekli kalite kontrollerinden

90 %

enerji tasarrufu sağlayabilmektedir.Standart bir redüktörlü

geçmekte. Gerek %100 kontrol,gerekse dayanıklılık testleri

80 %

motora kıyasla ek maliyetleri oldukça düşük olup operasyonun

ve

70 %

birinci yılı içerisinde kendi amorti edebilmektedir. Daha sonraki

sağlamaktadır.

60 %

yıllarda ise elde edeceğiniz kazanç önemli seviyelere kadar

ISO 9001 sertifikasının yanı sıra ISO 14001 ve ISO 50001‘e

50 %

yükselecektir.

göre sertifikalanmış olan çevre ve enerji yönetim sistemide

Böylece, ABM Greiffenberger’in enerji tasarruflu sistemlerine

bizler için önem arz etmektedir.

geçmek oldukça faydalı bir alternatif olarak gözükmektedir!

Ekipmanlarınızın gerekli onay ve lisansları ürünlerimizin

40 %

0
0,5
Çalışma alanı

1,0
Tork / Nominal Tork

Senkron® Motor
Bakır rotorlu Asenkron motor
Alüminyum rotorlu Asenkron motor

1,5

lazer

destekli

ölçümler

ürünlerimizin

güvenirliliğini

sahip olduğu CE, VDE, DIN, UL/CSA gibi standartlar ile
sağlanmaktadır.

Dünyayı hareket
ettiriyoruz
Uluslararası kuruluşları ve tüm büyük sanayileşmiş ülkelerdeki
satış ofisleri müşterilerimizle yakın teması ve yüksek standart
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