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یرر رر           Wikov( skoda )شررت رر    

شت   های بتتت در  مینه ساخ  گیتب س 

های خاص و  سنگین  در جهان م  باشد  ه 

سال پیش آغرا    521فعالی  خود ر  حدود 

سال آن ر  به صورت تخصرصر  برت        08و  

روی ساخ  گیتب س های سفارش  و خاص  

 صتف نموده  س .

بخش بررر  مرهرنردسر   یرن شرت ر  و                 

 ستفاده    بتتتین مهندسان،  م ان  ر ئره    

پیشنهاد ستیع بت ی هت گیتب رس خراصر        

 ر  به  ین شت   م  دهد. 

 

http://www.wikov.com
mailto:gear@wikov.com


درایو کامل آسیاب غلطکی شامل کوپلینگ ،موتور و 
 گیربکس کمکی

 گیربکس برای درایو آسیاب غلطکی

 گیربکس برای کوره دوار

مدل سه بعدی از درایو کامل مربوط به کوره دوار )پروژه 
 جایگزینی(

یکی از مهمترین و با ساابا ا      WIKOVشرکت 

ترین شرکتهای اروپایی تولید کننده گیربکا   

و چرخدنده می باشد ک  محصاوت  ن  رر      

سراسر جها  رر سخت ترین شرایط مشغول با   

کار می باشد. مرکز اصلی شرکت رر جمهوری  

سال فعالیت تخصصی  09چک بوره و رر طول 

ب  شریکی قاابا     WIKOVو موفق رر صنایع ، 

 اطمینا  رر بسیاری از صنایع تبدی  شده است.

تیم خبره توسع  این شارکات واماواره رر           

راستای ح  مشکال  فنی و رفع نیازوای خاص 

مشتریا  می کوشد. راز موف یت ما، ارائ  یاک    

راه ح  کام  برای ور  کاربرر صنعتی اسات.    

ومچنین این راه ح  وا ن  تاناهاا نایاازواای         

مشتریا  را رفع می سازر،بلک  امکا  استفاره از 

روشی با وزین  مناسبتر و اطمینا  بایاشاتار را       

 برایشا  فراوم می نورر.

 مجموعه دنده برای آسیابهای غلطکی

Gearbox type SD3 SD4 SD6 

Rated power 2,500-3,300kW 4,000kW 6,000kW 

Service factor AGMA 2001 2.5 2.5 2.5 

Input speed 994 rpm 994 rpm 1,000 rpm 

Output mill speed 16.4 rpm 15.6 rpm 16.5 rpm 

Gear ratio 59.41 63.72 60.6 

Weight 24,500kg 27,500kg 43,000kg 

 گیربکس استفاده شده در کوره دوار در کارخانه سیمان

 نصب و راه اندازی گیربکس برای آسیاب غلطکی

 تهیه لوازم یدکی

 سری جدید گیربکس های خورشیدی برای آسیاب های غلطکی

 گیربکس های ویژه صنایع سیمانی و معدنی

 نسیاب وای غلطکی

برای این دسته از آسیاب ها درایوهاییی بیا دنیده هیای           

( و درایو های مرکزی پیشنیهیاد     girth gearخارجی )

 می شود: 

Girth gearدرایوهای  

     این  دسته از دنده ها به دنده هایی  اطالق می شیود

که از خارج دندانه داشیتیه و بیرای کیاربیردهیای             

heavy duty           نظیر کوره های دوار و آسیییاب

 های غلطکی مورد استفاده قرار می گیرند. 

 6 - 2.5رنج توان MW      

 درایو مرکزی

  انواع گیربکس هایhelical  ،)شفت مستقیم(

Bevel   و خورشیدیheavy duty 

 3.5 - 1.1رنج توان MW      

          گیربکس های خورشیدی درایو مرکیزی بیا بیهیره

-Multiو      Flexible pinsگیری از تکنولوژی 

satellite      قادرند مقادیر بیشتر گشتاور را در عییین

 سایز کوچک و وزن سبک خود انتقال دهند.

 کوره وای روار

برای این دسته از کاربردها می توان از گیربیکیس هیای      

 بهره جست.  heavy dutyهلیکال )شفت مستقیم(

 ررایو وای نسیاب وای عموری

گیربکس های این شرکت می توانند برای آسییابیهیا تیا       

کیلووات جوابگوی نیاز مشتریان باشینید.    0111خروجی 

از جمله کاربردهای این محصوالت می توان بیه آمیاده       

سازی ذغال برای پردازش های بعدی و خرد کردن انواع 

 مواد اولیه معدنی اشاره نمود.

 مجموع  رنده برای خرر کن وا

این شرکت با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیییا دنیده        

تیولییید           mm  0101را تا قطر    cyclo-palloidهای 

 می کند.

 ررایووای نوار ن ال  وا

سری درایوهای نوار نقالیه هیای ایین شیرکیت دارای              

طراحی استاندارد و مناسب برای مقاصید جیاییگیزیینیی             

می باشد. همچنین نمونه هایی با وزن سبک تر با حیفی       

پارامترهای عملکرد مورد نیاز بیرای انیتیقیال میواد در              

فواصل طوالنی طراحی و تولید شده است. عالوه بر ایین   

بنا بر درخواست مشتریان می توان بیه ایین میجیمیوعیه           

درایوها ترمز معکوس، فن و کالژ استارت نیییز افیافیه       

 نمود.

 تامین قطعا  یدکی 

این شرکت قادر به تولید لوازم یدکی از قبیل دنده هیای  

(، شیفیت و پییینیییون، کیال ،                 mm  0011اصلی )تا  

کوپلینگ، بیرینگ، سیستم های روانکاری، سیستم هیای  

 ترمز و سایر قطعات می باشد.

 طرحهای جایگزینی

با تکیه بر توان مهندسی کارشناسان خبره، این شیرکیت     

قادر است ظرف مدتی کوتاه گیییربیکیس هیای میورد           

استفاده در خط تولید سیمان و یا خطوط پیردازش میواد     

 معدنی را جایگزین نماید.

 نصب و راه اندازی

     با بهره گیری از نظارت متخصصین ما می توانیید از

راه اندازی نرم تجهیزات صنعیتیی خیود در طیول           

 فرآیند آغاز بکار اطمینان حاصل نمایید.

 برنورره کرر  نیازوای مشتریا 

با تکیه بر تکنولوژی روز جهان و سال  Wikovشرکت 

های سال تجربه متخصصان سعی در رفع نیازهای صنعتی 

مشتریان دارد. همچنین در تالش است که هیمیزمیان بیا        

کیفیت ممتاز محصوالت، قیمت مناسب و اقتصادی نیییز   

 به مشتریان محترم این محصوالت ارائه دهد.

 


