ابعاد نصب به نحوی طراحی گردیده
که بتوان بدون نیاز به تغییرات در
شاسی ،موتورگیربکس های این
شرکت را با اکثر برندهای معتبر
اروپایی تعویض نمود

 ، Radiconتوسط شرکت دیوید براون انگلستان
(بزرگترین گروه صنعتی انگلستان) تاسیس شده و با
پشتوانه دانش فنی  150سال یکـی از با سابقه ترین
شرکت هایی است که در بخش گیربکس سازی در
دنیا فعال است
موتورگیربکس های  Radiconدر کشورهای آمریکا
و انگلستان ،محبوبترین برند صنعتی بوده و دارای
بیشترین سهم بازار است
کابرو (شرکت تخصصی گیربکس های صنعتی)  14 ،مهرماه
و در اولین روز از نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ،مراسم
رونمایی از موتور گیربکس های شرکت  Radiconرا در سالن
 38این نمایشگاه انجام داد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه بین المللی سیمان و افزودنی ها؛ این
مراسم با حضور جمعی از متخصصین ،صاحب نظران و فعاالن
صنعتی کشور برگزار شد .همچنین مهندس نعمت زاده ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت از غرفه شرکت کابرو در این نمایشگاه

بازدید کرد.
فراز ادریسیان مدیرعامل شرکت کابرو در گفت و گو با خبرنگار
ماهنامه بین المللی سیمان و افزودنی ها در این باره گفت :شرکت
 ،Radiconبزرگترین موتورگیربکس ساز کشور انگلیس است.
او توضیح داد ، Radicon :توسط شرکت دیوید براون انگلستان
(بزرگترین گروه صنعتی انگلستان) تاسیس شده و با پشتوانه دانش
فنی  150سال یکی از با سابقه ترین شرکت هایی است که در
بخش گیربکس سازی در دنیا فعال است .او به اخذ نمایندگی
این شرکت توسط شرکت کابرو برای ایران اشاره کرد و گفت:
شرکت کابرو تاکنون بیشتر بر روی گیربکس های سایز متوسط
و بزرگ ساخت شرکت  Eleconمتمرکز بوده است .اما با توجه
به اینکه گیربکسهای کوچک نیز در اکثر صنایع مورد استفاده
قرار می گیردو لزوم موجود بودن این نوع از گیربکسها در
ایران ،تصمیم گرفتیم عالوه بر گیربکسهای  Eleconدر زمینه
فروش موتورگیربکس های  Radiconنیز فعالیت نماییم و
توانستیم تا با مالکین جدید شرکت  Radiconبه توافق رسیده
و نمایندگی این شرکت را در ایران کسب کنیم .شایان ذکر
است که موتورگیربکس های  Radiconدر کشورهای آمریکا
و انگلستان ،محبوبترین برند صنعتی بوده و دارای بیشترین سهم
بازار است .مدیرعامل شرکت کابرو اظهار امیدواری کرد تا
صنایع داخلی کشورمان نیز از موتورگیربکس های این شرکت
در داخل استقبال کنند تا  Radiconدر ایران نیز از محبوبیت
مناسبی برخوردار شود .به گفته فراز ادریسیان ،موتورگیربکس
های  Radiconدارای کیفیت بسیار خوب ،طراحی منحصر به
فرد ،قیمت مناسب و خدمات پس از فروش حرفه ای است .با
توجه به وجود انواع گیربکس های تقلبی در بازار ،حضور رسمی

برند  Radiconدر ایران موجبات کاهش نگرانی صنعتگران را
موجب خواهد شد .او در پاسخ به سوال یکی از صنعتگران حاضر
در مراسم درباره زمان توزیع موتورگیربکس های  Radiconدر
ایران گفت :در حال حاضر این موتور گیربکس ها در حال حمل
می باشد و انشااهلل از آذرماه رنج گسترده ای از موتور گیربکس
های  Radiconآماده عرضه به صنایع کشور است .به گفته
مدیرعامل شرکت کابرو این موتورگیربکس ها تا  90کیلووات،
در انواع شافت مستقیم ،شافت موازی ،کرانویل پینیون و غیره به
بازار عرضه خواهد شد.
همچنین مهندس الیاس گرجی ،مدیر مهندسی فروش شرکت
تخصصی گیربکس های صنعتی کابرو درباره مزیت های
موتورگیربکس های  Radiconگفت :موتورگیربکس های
شرکت  Radiconبه صورت کیت (قطعات مشخص که توسط
نقشه به یکدیگر وصل می شوند) تولید می گردد و بدون نیاز به
مهارت خاصی قابل مونتاژ است .به گفته مهندس گرجی ،طراحی
مدوالر با قطعات مشترک فراوان قابلیتی را فراهم می آورد که
مشتری با خرید اندکی از کیت ها ( ) kitsامکان مونتاژ تعداد
بسیاری از موتورگیربکس ها با نسبت تبدیل و سرویس فاکتورهای
مختلف را داراست ،به طوری که تنها با  600کیت ،قابلیت مونتاژ 10
میلیون موتورگیربکس با نسبت تبدیل و سایزهای مختلف میسر می
گردد و بدین ترتیب صرفه جویی قابل توجهی در مدیریت قطعات
یدکی و انبارداری کارخانه ها انجام می گیرد .مدیر مهندسی فروش
شرکت کابرو ادامه داد :ابعاد نصب به نحوی طراحی گردیده که
بتوان بدون نیاز به تغییرات در شاسی ،موتورگیربکس های این
شرکت را با اکثر برندهای معتبر اروپایی تعویض نمود.

او توضیح داد  :طراحی گیربکس با آداپتور موتور به نحوی
است که امکان مونتاژ انواع موتور طبق استانداردهای I.E.Cو
 N.E.M.Aبر روی گیربکس بدون نیاز به تغییرات بر روی موتور
میسر است و با توجه به استفاده از کاسه نمد در آداپتور و اتصال
موتور و گیربکس به صورت خشک است که باعث می گردد،
تعویض و نصب موتور به راحتی امکان پذیر باشد .او همچنین
گفت  :امکان دمونتاژ و تعویض موتور بدون نیاز به تخلیه روغن
گیربکس و دمونتاژ گیربکس از روی شاسی مربوطه میسر است.
مهندس گرجی درباره کیفیت موتورگیربکس های Radicon
گفت :طراحی منحصر به فرد ،مهندسی قوی ،استفاده از فوالدهای
آلیاژی مناسب و بهره برداری از ماشین آالت پیشرفته CNC
کیفیت موتور گیربکس های این شرکت را در میان بهترین های
جهان قرارداده است .مدیر مهندسی فروش شرکت کابرو درباره
ویژگی های گیربکس های  Radiconادامه داد :کلیه دنده ها
از فوالد سمانته است که دارای سختی سطحی  59الی HRC
 63است .همچنین منحنی اینولوت کلیه دنده ها توسط ماشین
آالت  CNCمدرن سنگ زنی می شود که باعث کارکرد نرم و
آرام موتورگیربکس ها می گردد .او با تاکید بر اینکه محصوالت
شرکت  Radiconدارای گواهینامه بین المللی  ATEXاست،
ادامه داد :وب سایت شرکت ،نرم افزاری ساده و رایگان به منظور
انتخاب مدل ،سایز و ارایه نقشه های دو بعدی و سه بعدی در
اختیار مشتریان قرار داده است که قابل دسترسی است.
این مراسم که با حضور متخصصین و صاحبنظران صنعتی برگزار
شد ،با رونمایی از موتورگیربکس های شرکت  Radiconبه
پایان رسید.

