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 المحامل الدحروجية 
 نحن ننفذ، محامل توجيه وفقًا للمتطلبات األنسب لالستخدام المطلوب من قبل 
 العمالء مع ميزات "خاصة". باإلضافة إلى ھذا النوع من اإلنتاج يمكننا تقديم 

 ملم) في مختلف  5000ملم إلى  150المحامل الدحروجية القياسية من مجموعة واسعة من األحجام (من 
 األشكال. 

 الطاوالت الدوارة 
 الطاوالت الدوارة ھي محامل توجيه مع أسنان خارجية خاصة  
 حلزونية، تقع في غالف من الفوالذ يضم نظام عمل مع براغي 

 دودية، والتي تنسجم مع أسنان المحمل الدحروجي. البرغي الدودي له وصلة مربعة 
لالتصال بمحرك ھيدروليكي أو محرك كھربائي. الطاوالت ھي أنظمة "الكل في واحد"، حيث يتعين على 

 المستخدم فقط التفكير في توصيل المحرك الھيدروليكي أو الكھربائي. مجاالت 
 استخدام الطاوالت الدوارة متعددة، على وجه الخصوص لھا استخدام 

 ممتاز على األلواح الشمسية، المنصات الھوائية، الرادارات، إلخ. 
  المحامل

 ليس من الممكن دائًما العثور من بين المحامل المنتجة بشكل طبيعي على المحمل الذي يلبي 
 االحتياجات الفنية والھيكلية. ھذا ينطبق بشكل خاص على الصناعة الثقيلة، قطاع 

يحتاج إلى المحامل الكبيرة أو المصممة خصيًصا. تقوم شركتنا بتصميم وإنتاج ھذا النوع من المحامل بناًء 
 على طلب العميل. 

 تصنع جميع أنواع المحامل في قائمتنا عادة وفقًا لمعايير األيزو، 
 لكن قوتنا ھي أن ننتج بناًء على الخصائص التي يتطلبھا العميل. نولي أھمية 

 خاصة في إنتاجنا إلنتاج المحامل المصنوعة من الفوالذ 
 المقاوم للصدأ، والمحامل الُمصممة بالطلب أو بالعينة. نظًرا الننا مصنعين، تمنحنا ورشتنا 

 إمكانية إجراء عمليات تحويل، وتجديد وتعديل على 
 المحامل الموجودة في السوق 

 إنتاج دعامات الفوالذ  
 نحن ننتج دعامات من الصلب المصبوب ثم الُمشكل، فھي تتميز بخاصية 

مقاومة ميكانيكية عالية ومناسبة لالستخدامات ذات قيم الحمل العالية والضغوط الكبيرة، وھي مثالية 
لالستخدام في الظروف القاسية. يشتمل إنتاجنا على أنواع مختلفة من التنفيذات، في جميع الدعامات، يتم 

، المصنوعة في نصفين (القاعدة، الغطاء)، ھي األكثر SNTسلسلة  .H8تصنيع مبيت المحمل بتسامح 
استخداًما في الصناعة الميكانيكية حيث أنھا مالئمة تماًما إلدراج المحامل الكروية أو األسطوانات القابلة 

يتم استخدام ھذه الدعامات، المنفذة دائًما في نصفين  SDTللتوجيه مع بوصلة أو ثقب أسطواني. سلسلة 
 -(القاعدة، الغطاء) ، لتجميع المحامل الكروية ذات األسطوانات القابلة للتوجيه ذات الحجم المتوسط 

 ھي دعامات أحادية الكتلة دائًما  HBNDالكبير. سلسلة 
 يتم تصنيعھا من الفوالذ. اإلحكام مضمون بواسطة أغطية وحشيات ذات متاھات محورية. 

 إنتاج الوصالت الكروية 
 ونحن ننتج المفاصل الكروية مع اقتران من الفوالذ القياسي وفقًا 

باإلضافة إلى اإلنتاج المذكور أعاله، فإن قوتنا تكمن في إنتاج مفاصل  .ISO 6124ألبعاد األيزو 
كبيرة بأشكال بناءة متعددة لالستخدامات الثقيلة، حيث ال تكون سعة الحمل أو أبعاد المفاصل الموحدة 

 كافية، ومفاصل البناء 
 الخاصة يمكن إنتاجھا بناء على تصميم العميل.  

 أجھزة اإلرسال، العجالت، البكرات، البكارات، الحلقات المسننة 
 الورشة لدينا قادرة على توفير: أجھزة اإلرسال، وعجالت للرافعات العلوية، والعجالت 

لعربات السكك الحديدية، والبكرات، ووحدات البكارات، والحلقات المسننة. يمكن تنفيذ اإلنتاج 
سواء القياسي أو الخاص بالتصميم، بأنواع مختلفة من المواد. يمكننا أيًضا تعديل المكونات 

 المتوافرة في السوق والمقدمة من العميل. 



 
 

 

 تجديد المحامل الدورانية والمحامل الدحروجية 
المحمل الدوراني أو المحمل الدحروجي يمكن أن يكلف في كثير من األحيان اآلالف من اليورو. فھذا  

 استثمار 
 مھدد بالتكرار في كثير من األحيان، بسبب التدھور، حتى الجزئي، ألحد 

 األجسام الدوارة التي تدمر فتؤثر على كفاءة المكون بأكمله، أو التآكل 
 المنتشر، الذي يمكن أن يؤدي إلى استبدال مبكر. تقدم تراسمك خدمة 

كاملة للفحص واالستعادة، والتي تظھر كبديل لالستبدال، وھذا حل مفيد للغاية من وجھات نظر عديدة. 
 المرشحون المثاليون لھذا النوع من الخدمة 

 ھي كل المحامل والمحامل الدحروجية التي غالبًا ما تستخدم في المواقف الصعبة، أو 
 حيث تعرضت لعمليات صيانة غير صحيحة. 

 لماذا يجب تجديد المحمل أو المحمل الدحروجي 
 الفنيون لدينا بفضل الخبرة المكتسبة في خمسين عاًما من النشاط في سوق 

المحامل الخاصة، قادرون على إصالح وإعادة المحامل أو المحامل الدحروجية التي خضعت ألضرار 
 ٪ من تكلفة 70خطيرة. المزايا كبيرة، ويصل اإلدخار إلى 

 المحمل الجديد وأزمنة التسليم قصيرة للغاية. العديد من األجھزة 
 تتطلب تدخالت قليلة، ولكن أيًضا لتلك التي تحتاج إلى عمليات أكثر 

 ٪. لذلك نحن نقدم للعمالء قيمة ھائلة 50تعقيًدا، يمكن أن يصل االدخار إلى 
 من حيث الثمن، والجودة، والفوائد التي ھي وحدھا سبب وجيه الختيار 

 ھذه الخدمة باإلضافة إلى المدخرات االقتصادية المذكورة أعاله، نضيف أنه بتحليل 
 األضرار، بواسطة الفنيين لدينا، يتم تحديد اإلجراءات التصحيحية الواجب 

اتباعھا في مرحلة التجديد، والتي تھدف إلى تحسين األداء مع فوائد واضحة للمستخدم. عالوة على ذلك، 
 التجديد ھو اإلجراء الذي يحمي البيئة حيث 

 يتطلب الحد األدنى من الطاقة ويقلل بشكل كبير من استھالك المواد 
 األولية مقارنة بقطاع التصنيع الجديد. يمكن تجديد جميع أنواع العالمات التجارية الرئيسية في السوق. 

 نوع الخدمة 
 يبدأ البرنامج بالتقييم األولي من قبل موظفين متخصصين 

 لدى تراسمك، والذي يمكن إجراؤه أيًضا في منشأة العميل، وبالتالي يتم تحديد 
 وتحليل العيوب، وفي النھاية يتم تحرير تقرير مفصل. وبعد 

 ھذه اإلجراءات األولى يتم الشروع في معالجة تجديد على أساس 
 شدة الضرر 

 خدمات أخرى 
 التعديل: يمكن إجراء عمليات معالجة خاصة على المنتج الحالي أو الجديد، من أجل  

 تحسين الميزات واألداء في التطبيقات الخاصة، أو مجرد تحديث 
 المكون بالتكنولوجيات الجديدة. 

المساعدة في التجميع والتفكيك: يؤمن المشغلون لدينا باستخدام األدوات المناسبة عملية تفكيك / تجميع 
 صحيحة في منشأة العميل.  

 إدارة التشحيم: سيقوم فنيو تراسمك بتحليل نظام  
 التشحيم الخاص بكم وسوف يقترحون التعديالت الممكنة لتحسين األداء. 

صيانة استثنائية: سيقوم الفنيون لدينا، أثناء تحليل متطلبات االستخدام، بوضع برنامج صيانة استثنائي 
 (التحكم في الخلوص، فحص األجسام الدوارة، التنظيف  

الداخلي، حالة الھياكل الخارجية أو الفواصل) الذي سينفذه مشغلو تراسمك المتخصصون باالتفاق مع 
 العميل.

 
  
 
 تجديد تراسمك صديق للبيئة  

 

   
 
    



 المحامل الدحروجية 
 المحامل الدحروجية ذات دورة كريات بھا أربعة نقاط اتصال دون تسنين أو ذات تسنين خارجي أو داخلي   •
 المحامل  الدحروجية ذات دورتين كريات دون أسنان أو مع تسنين خارجي أو داخلي   •
 المحامل الدحروجية ذات دورة أسطوانات متقاطعة دون تسنين أو مع تسنين خارجي أو داخلي   •
 المحامل الدحروجية ذات ثالث دورات أسطوانات دون تسنين أو مع تسنين خارجي أو داخلي   •
 المحامل الدحروجية المزودة بمحركات دوارة  •
 المحامل الدحروجية الخاصة أو المنفذة بناء على تصميم العميل بأي مادة   •
 تجديد كامل لجميع أنواع المحامل الدحروجية من أي نوع وعالمة تجارية  •
  لمحاملا

 محامل محورية  -محامل أسطوانية مخروطية  -محامل شعاعية قابلة للتوجيه  -محامل أسطوانية  -محامل كريات منحرفة  -محامل كريات صلبة  - HYATTمحامل دوران من نوع 
 محامل محورية  -محامل أسطوانية محورية  -محامل محورية منحرفة ذات كريات  -ذات كريات 

 بوصالت لمحامل  -محامل الكتف  -محامل محورية ذات أسطوانات مخروطية  -قابلة للتوجيه ذات أسطوانات 
  محامل من الفوالذ المقاوم للصدأ. المحامل الخاصة أو بناء على تصميم العمالء، إعادة بناء العينات، ھياكل خارجية برونزية ضخمة. -الكتف 

 ، ثقوب، مبيت للتشحيم اإلضافي، تجديد لجميع أنواع المحامل والعالمات التجارية. k30و  W 33  ،Taper Kوننفذ أيًضا: خلوصات من أي نوع، 
  الدعامات

 دعامات أحادية الكتلة  .FSAFS-SAFSمجموعة أمريكية باالنش  .SNT ،SDTدعامات مستقيمة من سلسلة 
 ، دعامات برونزية، دعامات خاصة بناء على تصميم العميل. تعديل أو تنفيذ وحدات اإلحكام من أي نوع على الدعامات الموجودة. HBNDمن سلسلة 

 أجھزة اإلرسال، العجالت، البكرات، البكارات، الحلقات المسننة 
 تروس صغيرة للبوصلة  - AISI 304 Lتروس صغيرة من الفوالذ المقاوم للصدأ  - ASAالتروس الحلقية  -التروس الصغيرة  -التروس الحلقية  -للتروس الصغيرة 

 عجالت مسننة  -تروس صغيرة لشداد السلسلة  -تروس حلقية لوحدات النقل  -تروس صغيرة من الحديد الزھر  -المخروطية 
 البكرات  -بكرات للحزام شبه االنحرافي  -وحدات اقتران مخروطية قياسية وخاصة  -أسطوانية 

  HDTبكرات مسننة من نوع  -بكرات مسننة للبوصلة المخروطية  -مسننة لألحزمة الموجبة 
  –مفاصل مرنة مسننة  -مفاصل مرنة االلتواء  - TAPER LOCKبوصالت مخروطية من نوع  -بكرات مسننة مترية - POWER GRIP GTبكرات مسننة من نوع 

 عجالت  -عجالت للرافعات الذراعية 
 أقفال تويست  -روافد مزودة بمحركات  -روافد مسننة  -مركبات السكك الحديدية 

 

 أمثلة على استخدام منتجاتنا 
  -رافعات ميناء  -رادارات  -منصات ھوائية  -محطات طاقة الرياح  -حفارات  -رافعات بناء  -رافعة متنقلة 

  -محطات تعبئة الزجاجات  -رافعات علوية  -عربات السكك الحديدية  -محطات تنقية 
 الخ.  -األلواح الضوئية لتتبع الطاقة الشمسية  -وحدات التصفيح  -محطات اللحام 


