


مزیت  افزایش  و  آسانسور  موتور  از  قدرت  انتقال  فاصله،  ایجاد  جهت  آسانسور  تعلیق  در سیستم 

مکانیکی سیستم های تعلیق آسانسور از فلکه هرزگرد استفاده می شود. بیشترین فشار کابین و بار 

یا ظرفیت داخل کابین به همراه قاب وزنه تعادل و حتی وزن سیم بکسل ها، به روی فلکه اعمال می 

شود. در آسانسور از دو نوع فلکه استفاده می شود که به فلکه های هرزگرد معروف می باشند. فلکه 

هرزگرد ثانویه و فلکه هرزگرد انحرافی. فلکه ثانویه معموال در آسانسورهای گیرلس و مستقیما در زیر 

موتور استفاده می شود و فلکه انحرافی برای تغییر جهت سیم بکسل و هدایت سیم بکسل ها به کار 

می رود. بنابراین فلکه ها جز اصلی سیستم محرکه آسانسور می باشند و هر گونه مشکل در آنها می 

تواند تاثیر بسیار زیادی بر حرکت آسانسور بگذارد پارامترهای فلکه هرزگرد آسانسور می بایست با 

باشد.  باید مشخص  موتور  نوع  فلکه هرزگرد،  بنابراین هنگام خرید  باشد.  موتور آسانسور هماهنگ 
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- ساخته شده از ١٠٠٪ مواد درجه ١ آلمانی 
٥٢٠mm٢١٠ تا قطرmm امکان تولید از قطر -

- تکنولوژی قالب گیری سانتریفیوژ
- روش تولید بسیار دقیق با ابعاد استاندارد و ثابت

- مقاوم در برابر خوردگی و تغییر شکل
- دارای ٧ برابر مقاومت بیشتر نسبت به فلکه های چدنی

- ٦برابر سبک تر از فلکه های چدنی
- دارای عملکرد بی صدا و خاصیت جذب ارتعاشات سیستم تعلیق تا ٤ برابر بیشتر از فلکه 

های چدنی 
 ٢٫٥ M/S  مناسب برای سرعت های تا -

٢٫٥m/s امکان سفارشی سازی برای سرعتهای باالی -
- قابلیت استفاده برای ظرفیت باالی ١٠ تن

- مقاومت حرارتی تحت فشار تا ١٨٤ درجه سانتیگراد
 TSE دارای تائیدیه استاندارد و تست رپورت -

:NSKقارتال MC Np فلکه های پالستیکی 

- استفاده از بلبرینگ های مرغوب با درپوش پالستیکی(٢RS) مقاوم در برابر گرد 
وخاک

- ٦٠ماه گارانتی تعویض رایگان با جبران هزینه
- ٦٠روز ضمانت عودت سفارشات و برگشت وجه با جبران هزینه ها در صورت 

مشکل فنی و عدم رضایت از محصول خریداری شده
 DNW اروپا از شرکتCE دارای گواهی استاندارد -

IQS٢٠١٥ از شرکت-ISOدارای گواهی استاندارد مدیریت کنترل کیفیت ٩٠٠١ -
- امکان ارسال رایگان به سراسر ایران

: NSK مزایای کلی محصوالت قارتال

 ١٠٠٠mm ١٥٠  الیmmامکان تولید  بدون محدودیت از قطر -
.١٠٠mm ٤٠ تا قطرmmامکان ارائه با شفت سفارشی از قطر -

- دارای آلیاژ انحصاری مقاوم در برابر سایش و شکست.
- ریخته گری دقیق  با ماشینکاری حساس

٢٫٥m/s قابلیت استفاده برای ظرفیت های فوق سنگین و سرعت باالی -

- تولید طبق نمونه اصلی 
- امکان تولید  بدون محدودیت در قطر و شیار

- دارای آلیاژ انحصاری مقاوم در برابر سایش و شکست
- دارای سختی یکسان بدون نیاز به سختکاری مجدد

- ریخته گری دقیق  با ماشینکاری حساس

:NSK وجه تمایز فلکه های چدنی قارتال

:NSKفولی های اصلی موتور گیربکس آسانسور قارتال
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فلکه هرزگرد آسانسور

300 / 260 / 240 / 200 / 150

امکان ارسال به سراسر ایران

داکتیل،چدن  خاکستری،چدن  چدن  جنس  از  خاص  سفارشات  تولید  قبول 
آلیاژی، آلومینیوم و برنز، انواع فولی، انواع فلکه اصلی موتور آسانسور، انواع 
فلکه هرزگرد، قالب سربکسل ، پاراشوت ،گاورنر، بدنه موتور آسانسور، پوسته 
گیربکس آسانسور،دنده برنجی ، فالیول و ... طبق سفارش و استاندارد جهانی با 

بهترین کیفیت

٦٠روز ضمانت عودت سفارشات و برگشت وجه با جبران هزینه ها در صورت 
مشکل فنی و عدم رضایت از محصول خریداری شدهبصورت تضمینی

.٨٠٠mm ١٥٠ الیmmامکان ساخت فلکه (فولی) از قطر

.١٠٠mm امکان ارائه با شفت سفارشی تا قطر

امکان ارائه با انواع بلبرینگ چینی و غیر چینی طبق سفارش.

امکان ارائه انواع تست ها و آزمایشات مورد نیاز تولید.

٦٠ ماه گارانتی تعویض رایگان با جبران هزینه. 
60

 Rope / سیم Shaft  شفت

Technical Information

Advantage مزیت

اطالعات فنی

Diameter / قطر  Width / عرض    Bearings / C3 2RS  بلبرینگ

150
506208-62106.5-8-10 mm40-50 mm

906208-62106.5-8-10 mm40-50 mm

200
506208-62106.5-8-10 mm40-50 mm

906208-62106.5-8-10 mm40-50 mm

240
756208-62106.5-8-10 mm40-50 mm

1006208-62106.5-8-10 mm40-50 mm

260
756208-62106.5-8-10 mm40-50 mm

1006208-62106.5-8-10 mm40-50 mm

300
506208-62106.5-8-10 mm40-50 mm

706208-62106.5-8-10 mm40-50 mm

906208-62106.5-8-10 mm40-50 mm

تعلیق  افزایش مزیت مکانیکی سیستم های  و  از موتور آسانسور  انتقال قدرت  فاصله،  ایجاد  تعلیق آسانسور جهت  در سیستم 
آسانسور از فلکه هرزگرد استفاده می شود. بیشترین فشار کابین و بار یا ظرفیت داخل کابین به همراه قاب وزنه تعادل و حتی وزن 
سیم بکسل ها، به روی فلکه اعمال می شود. در آسانسور از دو نوع فلکه استفاده می شود که به فلکه های هرزگرد معروف می 
باشند. فلکه هرزگرد ثانویه و فلکه هرزگرد انحرافی. فلکه ثانویه معموال در آسانسورهای گیرلس و مستقیما در زیر موتور استفاده می 
شود و فلکه انحرافی برای تغییر جهت سیم بکسل و هدایت سیم بکسل ها به کار می رود. بنابراین فلکه ها جز اصلی سیستم محرکه 
آسانسور می باشند و هر گونه مشکل در آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر حرکت آسانسور بگذارد پارامترهای فلکه هرزگرد آسانسور 
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فلکه هرزگرد چدنی قطر

• PULLEY MATERIAL IS GJS-EN 250. HARDNESS 230-220 HB. 60 MONTH GUARANTY

• PRECISION MACHINING WITH STANDART AND STABIL DIMENSIONS.

• USEING PLASTIC COVER BEARINGS FOR DUST PROTECTION.

• SHAFTS MAIN MATERIAL 1040, SHAFTS TOLERANCE IS J6 MACHINING BY CNC LATHE.

• PAINTINED WITH TWO DIFFERENT COLOR FOR PROTECT CORROSION.

• SPECIALY DESIGNED BOXES TO PROTECT POSSIBLE DAMAGES DURING DELIVERY.

760 / 620 / 560 / 520 / 480 / 440 / 400 / 320

سیم
Rope

شفت
Shaft

Technical Information
اطالعات فنی

٥٦٠mm ٣٢٠ تاmm فلکه هرزگرد جدنی قطر

قطر
Diameter

عرض
Width

بلبرینگ
Bearings / C3 2RS

320

7050-55-60-70-80-90-95-100 mm 6.5-8 mm

20 tonnes

906310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62206.5-8 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

1106310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62206.5-8 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

1306310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62206.5-8 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

1506310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62206.5-8 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

1706310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62206.5-8 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

1906310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62206.5-8 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

Max. Weight W/out
Bearing and W/out Shaft

6310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-6220

سیم
Rope

شفت
Shaft

قطر
Diameter

عرض
Width

بلبرینگ
Bearings / C3 2RS

400

70040 mm 10 mm
 0.6 tonnes

20 tonnes

900620810 mm40 mm

1006310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62206.5-8-10 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

1106310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62206.5-8-10 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

1506310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62206.5-8-10 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

1806310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62206.5-8-10 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

Max. Weight W/out
Bearing and W/out Shaft

6208

سیم
Rope

شفت
Shaft

قطر
Diameter

عرض
Width

بلبرینگ
Bearings / C3 2RS

440

10050-55-60-70-80-90-95-100 mm 8-10-11 mm

20 tonnes 1206310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62208-10-11 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

1406310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62206.5-8-10 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

Max. Weight W/out
Bearing and W/out Shaft

6310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-6220

سیم
Rope

شفت
Shaft

قطر
Diameter

عرض
Width

بلبرینگ
Bearings / C3 2RS

480
12050-55-60-70-80-90-95-100 mm 8-10-11-12 mm

20 tonnes
1406310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62208-10-11-12 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

Max. Weight W/out
Bearing and W/out Shaft

6310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-6220

سیم
Rope

شفت
Shaft

قطر
Diameter

عرض
Width

بلبرینگ
Bearings / C3 2RS

520
12050-55-60-70-80-90-95-100 mm 8-10-11-12-13 mm

20 tonnes
1406310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62208-10-11-12-13 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

Max. Weight W/out
Bearing and W/out Shaft

6310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-6220

سیم
Rope

شفت
Shaft

قطر
Diameter

عرض
Width

بلبرینگ
Bearings / C3 2RS

560
12050-55-60-70-80-90-95-100 mm 8-10-11-12-13 mm

20 tonnes
1406310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62208-10-11-12-13 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

Max. Weight W/out
Bearing and W/out Shaft

6310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-6220

سیم
Rope

شفت
Shaft

قطر
Diameter

عرض
Width

بلبرینگ
Bearings / C3 2RS

620

760

14050-55-60-70-80-90-95-100 mm 8-10-11-12-13-16 mm
20 tonnes

1406310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-62208-10-11-12-13-16 mm50-55-60-70-80-90-95-100 mm

Max. Weight W/out
Bearing and W/out Shaft

6310-6311-6212-6214-6216-6218-6219-6220

�������������������



• MANUFACTURER BY CENTURFIGURAL CASTING, MATERIAL IS SPECIAL ENGINEERING PLASTIC.

• PRECISION MACHINING WITH STANDART AND STABIL DIMENSIONS.

• USEING PLASTIC COVER BEARINGS FOR DUST PROTECTION.

• SHAFTS MAIN MATERIAL C1040, SHAFTS TOLERANCE IS J6 MACHINING BY CNC LATHE.

• Mc Nylon 6 PULLEYS WEAR RESISTANVCE 7 TIMES BETTER THAN GG 25 PIG IRON.

• Mc Nylon 6 PULLEYS DURABLE 4 TIMES BETTER THAN GG 25 PIG IRON.

• Mc Nylon 6 PULLEYS WORKS NOISELESS AND ABSORBS VIBRATION.

• SUITABLE FOR UP TO 2.5 M/SN. (CONTACT US FOR HIGH SPEEDS).

• SPECIALY DESIGNED BOXES TO PROTECT POSSIBLE DAMAGES DURING DELIVERY.

فلکه هرزگرد پلی آمید

Mc Nylon 6 (Plastic) PULLEYS

در سیستم تعلیق آسانسور جهت ایجاد فاصله، انتقال قدرت از موتور آسانسور و افزایش مزیت مکانیکی سیستم های تعلیق آسانسور از فلکه هرزگرد استفاده 
می شود. بیشترین فشار کابین و بار یا ظرفیت داخل کابین به همراه قاب وزنه تعادل و حتی وزن سیم بکسل ها، به روی فلکه اعمال می شود. در آسانسور از 
دو نوع فلکه استفاده می شود که به فلکه های هرزگرد معروف می باشند. فلکه هرزگرد ثانویه و فلکه هرزگرد انحرافی. فلکه ثانویه معموال در آسانسورهای 
گیرلس و مستقیما در زیر موتور استفاده می شود و فلکه انحرافی برای تغییر جهت سیم بکسل و هدایت سیم بکسل ها به کار می رود. بنابراین فلکه ها جز 
اصلی سیستم محرکه آسانسور می باشند و هر گونه مشکل در آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر حرکت آسانسور بگذارد پارامترهای فلکه هرزگرد آسانسور 
می بایست با موتور آسانسور هماهنگ باشد. بنابراین هنگام خرید فلکه هرزگرد، نوع موتور باید مشخص باشد. همچنین قطر فلکه هرزگرد می بایست حداقل 
چهل برابر قطر سیم بکسل کششی باشد. فلکه های هرزگرد موجود در این مجموعه به دلیل استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و استفاده از دانش فنی 
متخصیصن علم ریخته گری، با تهیه آلیاژی از چدن که دارای استحکام فشاری باال و مقاومت سایش و خوردگی مطلوبی نسبت به سایر فلکه های موجود در 
بازار دارند و همچنین استفاده از بلبرینگهای برند اصلی و کیفیت عالی با انجام تست و آزمایش های الزمه جهت اطمینان از کیفیت آن و ماشینکاری بسیار 
دقیق قطعه ریخته گری شده جهت جلوگیری از تنش یا باالنس می باشد. همچنین تولیدات پس از اتمام هر مرحله از ساخت و مونتاژ محصول توسط واحد 

کنترل کیفی مجموعه به صورت دقیق کنترل می گردد و این امر باعث تحویل قطعه ای سالم با گارانتی معتبر به مشتریان می باشد.

سیم
Rope

شفت
Shaft

Technical Information
اطالعات فنی

قطر
Diameter

عرض
Width

بلبرینگ
Bearings / C3 2RS

210

240

8050-55 mm 6,5-8-10 mm20 tonnes

20 tonnes

67210-6011 2RS C36,5-8-10 mm50-55 mm

80210-6011 2RS C36,5-8-10 mm50-55 mm

100210-6011 2RS C36,5-8-10 mm50-55 mm

120210-6011 2RS C36,5-8-10 mm50-55 mm

33020 tonnes

706210-6011 2RS C36,5-8-10 mm50-55 mm

806210-6011 2RS C36,5-8-10 mm50-55 mm

906210-6011 2RS C36,5-8-10 mm50-55 mm

1006210-6211-6310 2RS C36,5-8-10 mm50-55 mm

1206210-6011 2RS C36,5-8-10 mm50-60 mm

1406210-6011 2RS C36,5-8-10 mm50-60 mm

40020 tonnes

706210-6011 2RS C36,5-8-10 mm50-55 mm

806210-6011 2RS C36,5-8-10 mm50-55 mm

1006210-6011 2RS C36,5-8-10 mm50-55 mm

1206210-6011 2RS C36,5-8-10 mm50-60 mm

48020 tonnes 1206310-6211-6212 2RS C38-10-12 mm50-55-60 mm

Max. Weight W/out
Bearing and W/out Shaft

6210-6011 2RS C3
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