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Bir çok alanda  
güvenilirlik
ABM Greiffenberger yüksek kalitede ve yenilikçi güç 

aktarma çözümleri geliştirir ve üretir.Motor ve Redüktör 

gibi kendimize özgün ürünlerimiz tek bir kaynakta üretilir 

ve montaj aşamasında birbirlerine akuple edilir. Böylece; 

kaldırma teknolojileri,depolama ekipmanları,malzeme taşıma 

ekipmanları, rüzgar türbinleri , biyokütle ısıtma sistemleri, 

elektrikli araçlar ve diğer alanlarda tanınmış imalatçılar için 

endüstriye özel ve optimize edilmiş çözümler üretilir.

Yenilikçilik,sürdürülebilirlik,partnerlik ve yüksek esneklik en 

önemli ilkelerimizdir.Yüksek nitelikli çalışanlarımız ile yıllık 

330.000 adetten fazla ürün geliştirip imal ediyoruz.Uluslararası 

partnerlerimiz ve şubelerimiz ile birlikte dünyada sanayileşmiş 

tüm ülkelerde müşterilerimizin yanında ve hizmetindeyiz.

1 Milyon kaldırma redüktörü
ABM Greiffenberger 40 yılı aşkın bir süredir kaldırma redüktörleri 

geliştiriyor ve üretiyor.Vinç sistemleri için 1 milyondan fazla 

kaldırma ve yürütme redüktörü Almanya’da üretilmiş ve 

dünyanın çeşitli ülkelerine gönderilmiştir.ABM Greiffenberger’in 

yüksek kalitesi ve sağladığı faydalar vinç üreticilerinin rekabet 

gücünü dünyanın her yerinde arttırmaktadır.

Ödün vermeden güvenlik
Uzun ömürlülük,kusursuzluk ve zor koşullar altında bile 

güvenlik: Bunlar endüstriyel vinçlerin asıl gereksinimleridir.

Sık kalkışlar ve geri dönüşlerdeki hassassiyet en gelişmiş 

uygulamalarda bile sağlanmalıdır. ABM Greiffenberger özellikle 

bu amaç için en yüksek güvenlik standartlarını karşılayacak 

kaldırma ve yürütme redüktörlerini geniş bir  ürün yelpazesinde 

sunmaktadır.

Kaldırma Redüktörleri ve Motorlar
ABM Greiffenberger’in kaldırma redüktörleri 3.2T ile 40T arası yükleri 

güvenli bir şekilde kaldırabilmektedir.ABM’in kendi dökümhanesinde 

üretilen alüminyum gövdeleri düşük ağırlık ve korozyona karşı yüksek 

dayanıklılık sağlamaktadır.U Şeklinde montajlanabilen tambur, basit ve 

yer tasarrufu sağlayan montaja olanak sağlar.

ABM Greiffenberger’in avantajları: Motorların kalkış akımları düşük olup 

dinamik hızlanma eğrisi ile yüksek kapasiteli vinçler için uygundur.ABM 

Greiffenberger motorları yumuşak hızlanma sırasında hassasiyet ve 

güvenli yükleme olanağı sağlamakta olup yüksek devir hızlarında bile aşırı 

sessizlik ve aşınmaz motor freni imkanı sunmaktadır.

ABM Greiffenberger kaldırma motorları aynı zamanda redüktörsüz olarak 

da tedarik edilebilir.

Yürütme Redüktörleri
Emniyet freni entegreli Helisel Dişli Redüktörler (G serisi) , Paralel Milli 

Helisel Redüktörler (FGA Serisi) ve Açısal Redüktörler (KG Serisi) ile birlikte 

ABM Greiffenberger yürütme üniteleri, montaja hazır sistem çözümleri 

üretmekte olup 2 farklı üretim tipi ile tüm hız ve hassasiyet ihtiyaçları için 

doğru ve uygun çözümü sunmaktadır.

PROFI-LINE - Çift Hızlı Yürütme Redüktörleri

AUTOMATION-LINE - Değişken hızlar ve pozisyonlama hassasiyeti için 

Yürütme Redüktörleri. Optimal hız ayarlama,titreşimsiz ilerleme ve hassas 

pozisyonlama özelliği ile minimum çevrim süresi sağlar.

Elektronik Sürücüler
ABM Greiffenberger elektronik sürücüleri ile birlikte endüstriyel vinçler 

için komple çözümler sunmaktadır. Sürücüler, bireysel parametreleri 

sayesinde tüm uygulamalar için optimum performans sağlar.Ayrıca,aynı 

redüktörleri farklı tambur çaplarında kullanarak çeşitliliği azaltma imkanı 

sunabilmektedir.



40 yıllık deneyim ve 1 milyon adetten fazla Kaldırma Redüktörü.

Kaldırma teknolojisine yönelik ABM Greiffenberger’in özel 

dizayn edilmiş ürün yelpazesi.

ABM Greiffenberger, Kaldırma redüktör ve motorlarından 

Yürütme redüktörleri ve frekans invertörlerine kadar tek bir 

kaynaktan komple çözümler sunmaktadır.

ABM Greiffenberger ,rekabet avantajınız için dayanıklı ve 

yenilikçi çözümler sunar.

Kaldırma Redüktörleri:  
Güçlü ve Güvenli
ABM Greiffenberger’in kompakt kaldırma redüktörleri 12/2 

kutuplu ve asenkron silindirik rotorlu motorları standart olarak 

sunmaktadır.Ayrıca frekans kontrollü kaldırma üniteleri için 4 

kutuplu ve enkoderli motor seçeneği mevcuttur.

Motorlar, kaldırma ünitesindeki torku tambura iletir.Böylece 

çok kompakt bir dizayn elde edilir.Yüksek kaliteli helisel dişliler 

yüksek yüklerde bile düşük aşınma ve sessiz çalışma imkanı 

sağlar.Çıkış mili tarafına monte edilen tambur sayesinde 

maliyet avantajı elde edilir.

Yürütme Redüktörleri:  
Dinamik ve Titreşimsiz
İki farklı serimiz ile ,çeşitli hız ve hassasiyet gereksinimlerini 

karşılamaktayız.

PROFI-LINE serimiz iki yürütme hızı 

seçeneği sunar.Özel dizayn edilmiş 

sargı ve rotorlarıyla 8/2 kutuplu motorlar 

güvenli ve yumuşak kalkış sağlamaktadır.

Genel kullanım alanları, sac ve ruloların düşük titreşimli olarak 

taşınması, konteyner veya komponentlerin taşınması.  

AUTOMATION-LINE değişken hızlara 

yöneliktir.Invertör kullanımı 4 kutuplu 

motorlar için özellikle 87 Hz özelliğine 

uygundur.Hızlanma ve Yavaşlama 

rampaları gibi önemli parametreler kontrolör üzerinden 

ayarlanabilir.Sürücülerin yumuşak kalkış ve frenleme özellikleri 

yük salınımlarını minimuma düşürür. 

Vinç ve Kaldırma Uygulamaları 
için yüksek kaliteli tahrik 
sistemleri

Güvenli yük kaldırma ve yürütme 
uygulamaları için tek bir 
kaynaktan Kaldırma ve Yürütme 
Redüktörleri

AUTOMATION-LINE uygulaması özellikle cam 

endüstrisi,kağıt ruloların taşınması,kalıp veya büyük 

ekipmanların taşınması için idealdir.

FEM’e göre Tasarım
Yük tipi,kaldırma hızı ve FEM sınıfına göre ABM Greiffenbenger 

teknik uzmanları doğru ürünü tespit eder.FEM 2m ve üzeri 

sınıflarda ürün kalitesi çok önemlidir.Rekabetçi fiyatlarda 

uzun bir ömür süresi elde edersiniz.

Düzenli ürün portföyünün dışında bile ABM Greiffenberger’de 

emin ellerdesiniz.Derin Know-How ve güçlü tasarım 

yazılımlarımızla (KISS Soft, CAD, vs..) deneyimli 

mühendislerimiz en uygun çözümleri üretmektedir.  

FEM Analizleri için yapılan geliştirme çalışmaları özel 

donanımlı bir labaratuarlarda yapılmaktadır.

Sağlam, dayanıklı ve güvenilir
Zorlu voltaj koşullarında ve sert çevre şartlarında bile ABM 

Greifffenberger ürünleri güvenli şekilde çalışır.Ürünlerimizin 

dinamik kalkış eğrileri yumuşak kalkış ile birlikte hızlı 

kalkış,ilerleme ve yavaşlama imkanı sağlar.

Aşınmayan,çift yüzeyli ve uyarı diyotlu frenlerimiz yüklerinizin 

güvenli bir şekilde frenlenmesini sağlar.Fren, elektrik kesintisi 

durumunda otomatik olarak devreye girer.Günlük kullanımlar 

için son derece dayanıklı olup bakım gerektirmezler.1 milyon 

kere kullanımdan sonra servis ihtiyacı doğabilmekte olup 

sistem kullanıcıyı düzenli olarak bilgilendirmektedir.
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Baştan beri Kalite
ABM Greiffenberger’de kalite yönetimi daha ilk tasarım 

aşamasında ve hedef pazarların analizinde başlar,detaylı 

tasarımdan kullanılan komponentlerin ve tedarikçilerin seçim 

aşamalarında da devam eder.

ABM Greiffenber’de tüm üretim süreçleri kalite kontrolden 

geçmektedir.%100 kontrol, dayanıklılık testleri ve lazer 

destekli ölçüm cihazlarımız ile tüm ürünlerimizin güvenilirliğini 

sağlıyoruz. Başta ISO 9001 sertifikasyonu olmakla birlikte ISO 

14001 ve ISO 50001‘e göre belgelendirilmiş çevre ve enerji 

yönetim sistemleri sertifikalarımız mevcuttur.

Vinç ekipmanlarınızın gerekli onay ve lisansları ürünlerimizin 

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

sağlanmaktadır.

Kaldırma Redüktörleri
Motor tipi 12/2 kutup yada invertörlü çalışma

Nominal güç 38 Kw’a kadar

Redüktör tipi 3 kademeli alüminyum Paralel Milli Redüktör

Kaldırma hızları
4 / 5 / 6,3 / 8 m/dak   
(4/1 donanımda)

Koruma sınıfı IP 54 (opsiyonel IP65)

Soğutma Kendiliğinden veya harici soğutma

Tasarım FEM’e göre

Elektronik Sürücü teknolojisi
Besleme Voltajı 3-fazlı, 380 - 480 V

Şebeke frekansı 50 - 60 Hz

Motor gücü 0,75 - 22,0 kW

Yürütme Redüktörleri
PROFI-LINE AUTOMATION-LINE

Standart Yürütme 
Hızları

5/20 d/dak ve  
10/40 d/dak

20 d/dak ve  
40 d/dak

Motor tipi 8/2 - kutup Invertörlü çalışma

Bağlantı Yıldız/Yıldız Üçgen/Yıldız

Çalışma sınıfı S3 - 60% - 180 c/H; FEM 2m

Koruma sınıfı IP54 (opsiyonel olarak IP55, IP65)

Fren Köprü diyotlu emniyet freni

Redüktör tipi
3 kademeli alüminyum Paralel Milli Redüktör 
(FGA Serisi), Helisel Dişli Redüktör (GA Serisi)  
veja Açısal Redüktörlü (KG Serisi)

Kaldırma Redüktörleri

[t]

Tip GH 3201 GHX 63 GHX 125 GHR 200 GHX 250 GH 4000

3.2 t

6.8 t

12.5 t

20 t

25 t

40 t

Yürütme Redüktörleri-series (G Serisi)

Nm

Type 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225

2.060

1.570

1.030

637

402

216
1471084931

Yürütme Redüktörleri-series (FGA Serisi)

Nm

Type 53 103 172 283 453 753 135X 2303

50 100 170
280

450

750

1.350

2.300

Yürütme Redüktörleri-series (KG Serisi)

Nm

Type KG 62 KG 102 KG252 KG 452

60
100

250

450



Uluslararası kuruluşları ve tüm büyük sanayileşmiş ülkelerdeki 
satış ofisleri müşterilerimizle yakın teması ve yüksek standart 
servisi garanti eder.

Detaylı bilgi için bizimle temasa geçiniz.

ABM Greiffenberger Hareket Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

İstanbul Ofis:  
Ali Rıza Gürcan Cad. Çırpıcı Yolu No.1,
Merter Meridyen İș Merkezi Kat: 3 No:335 Merter İstanbul

İzmir Ofis:  
295/2 Sokak Ege Sun Plaza B Blok Kat:6 Da:655 Bayraklı İzmir
Phone + 902324356662
Fax + 902324356665
www.abm-drives.com
e-mail: abmtr@abm-drives.com

Dünyayı hareket 
ettiriyoruz
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