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Motivasyonumuz
Problem yok,  
sadece fırsatlar var

Gelenek, tutku ve gelişim: Geleceğe dönük gelişen tarihi firma kültürü. 1927’de kurulan ABM Greiffen-

berger motor, redüktör ve invertörlü uygulamalar alanında pazarın lider sistem tedarikçilerinden biridir. 

Gelişmiş iş gücü, global satış ve üretim merkezlerimiz sayesinde ve 330.000 adeti aşan üretim kapasite-

miz ile bizi biz yapan görüntümüzü asla kaybetmiyoruz: Müşteri odaklı ve en iyi kalitede yenilikçi sistem 

çözümleri – Müşterilerimiz her zaman ilk sırada gelir.

Önceliğimiz sadece global standartlara uygun üretim yapmak değil, aynı zamanda yeni ürünler de 

geliştirmektir. Sahip olduğumuz spesifik Know-how, üretim merkezleri, modüler ve geniş ürün portföyü 

ve profesyonel tedarik zinciri ile müşterilerimizi en baştan en sona noktaya kadar destek verebiliyoruz. 

Servis ve satış sonrası hizmetlerimiz, kalite felsefemizin en hassas ve en değerli öğesidir.

| MARKA MESAJI

Dijital mikroskop ile dişli yüzey 

kalitesi ölçümü.

Ürününüzü  
Birlikte ileriye taşıyalım

Özgün, esnek ve hassas: Sistem çözümleri alanında Almanya’daki en iyi mühendislik.Yeniliklerin sadece 

ortaklaşa yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı sadece bir tedarikçi değil; aynı zaman-

da aktif, talepleri karşılayan, çığır açan, özgün projelerin partneriyiz. Ürünlerimiz sayesinde optimum 

performans ve verimlik elde edilebilir. Ürünlerimiz modüler olup neredeyse limitsiz versiyonlara adapte 

edilebilir bir ürün gamına sahiptir. Müşterilerimize ve projelerine maksimum kazanç sağlamak en önemli 

hedefimizdir.

Ürünlerimizin en önemli özelliklerinden biri kendini anlatıyor oluşudur. Güvenilirlik, sağlamlık ve güvenlik 

başlıca dinamiklerimizden olup sessiz ve bakım gerektirmeyen çalışma ile kompaktlık ürünlerimizin en 

yetenekli olduğu alanlardır. Bu nedenle; enerji verimliliğini ve müşteriye özel sistem çözümlerini garanti 

ediyor, müşterilerimize işbirlikçi bir servis imkanı sunuyoruz. Tamamı tek bir kaynaktan: Tasarımdan seri 

imalata kadar.

Müşterilerimiz tarafından kalite, zamanında teslimat ve inovasyon konusundaki performansımız bazı 

ödüller aracılığıyla onaylanmıştır. ABM Greiffenberger, dünyanın önde gelen forklift üreticilerinden biri 

olan Jungheinrich AG tarafından “hidrolik ve elektrikli tahrik sistemleri” kategorisinde bir çok kez en 

iyi tedarikçi ödülünü almıştır. Bunun yanında Çin’li bir kaldırma teknolojisi üreticisi olan Weihua grubu 

tarafından da ABM en iyi tedarikçi olarak ödüllendirilmiştir. Bu ödüller bizleri gururla dolduran ve gele-

cekte mükemmel çabalar göstermeye devam etmemizi sağlayan ödüllerdir.

| MISYONUMUZ

Yüksek kaliteli dişliler, yüksek yüklerde bile minimum yıpranmayı ve 

sessiz çalışmayı garanti eder.
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Gövdeler 80 90 100 112 132 160

Çıkış Gücü S2-60 dk @ 4500 d/d 

(Yürütme) [kW]
1.6 2.2 3.3 5.6 10.5 18

Çıkış Gücü S3-15% @ 2500 d/d 

(Yürütme) [kW]
1.8 3.9 7.1 12.5 22 30

Tork S2-5 dk [Nm] 10 18 28 90 160 260

Pik Tork [Nm] 12.5 24 65 140 180 300

Akü Voltajı [VDC] 24 48 72 80

Maksimum Çıkış Devri (d/d) 6000 7250 7000 6000

Koruma Sınıfı IP54 (Bağlantılar IP00)

| MOTORLAR PAKET TIP FLANŞLI AC MOTORLAR

Muhafazasız bu özel dizayn, yüksek pik yükler ve optimum 

fiyat performans oranına sahiptir. Tipik kullanım alanları 

yüksek pik yükler ve sürekli düşük güce ihtiyaç duyulan 

akü beslemeli araçlardaki çekiş motorları (dur&kalk 

operasyonu) ve hidrolik pompalardır (talep edilen 

güçlerde). Harici sürücü cihazları güç kaynağını ve hız/tork 

kontrolünü sağlar.

Teknik detaylar belirtilen gövde büyüklüğünde, farklı uzunluklara sahip soğutmasız motorlar için verilmiştir. 
Talep üzerine ilave detaylı bilgi ve elektrisel eğriler verilebilinir. 

Tüm ölçüler ve ağırlıklar tahmini ve referans içindir.

	� Yüksek pik tork

	� Kompakt dizayn

	� Çeşitli opsiyonlar

	� Uygulamaya özel sargı dizaynı

	� PT1000 sıcaklık sensörü sayesinde sıcaklık izleme 

	� Inkremental enkoder sayesinde (maksimum 64 puls/dk) 

motor hız ölçümü

	� Müşteri diferansiyeline uygun flanş ve çıkış mili

	� Talep doğrultusunda daha yüksek maksimum hız ve 

tork seçenekleri

	� Elektromekanik park freni

	� UL versiyonu

Avantajlar Ölçü Tablosu

Uygulama Örnekleri

Teknik Bilgi

Özel Spesifikasyonlar Opsiyonlar

Sağlam & Dayanıklı
Paket Tip Flanşlı AC Motorlar

| PAKET TIP FLANŞLI AC MOTORLAR

Gövdeler 80 90 100 112 132 160

Uzunluk A [mm] 165 – 225 185 – 270 205 – 300 255 – 335 300 – 420 320 – 420

Çap B [mm] 120 138 155 175 215 310

Ağırlık [kg]  8 – 12 14 – 20 22 – 30 31 – 40 54 – 70 92 – 110

	� Elektrikli araçlar, endüstriyel kamyonlar, çalışma 

platformları, scooterlar, golf arabaları, iş makineleri ve 

tarım makineleri için çekiş motorları

	� Kamyonlar, otobüsler ve diğer makineler için yardımcı 
üniteler (örn: hidrolik pompalar, kompresörler, blowerlar)

Ø B

A

	� Tekne tahrik üniteleri (örn: itme ve bow thruster)
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| REDÜKTÖRLER KONIK DIŞLI

	� Kompakt ve sessiz

	� Düşük tekerlek manevra yarıçapı

	� Çeşitli opsiyon seçenekleri

	� Tak & Çalıştır

	� Uygulamaya özel, özel boyutlarda- dikey 
montajlanmış motor, dönen veya sabit 
kullanılabilen versiyonlar

	� PT1000 sıcaklık sensörü sayesinde sıcaklık izleme

	� Inkremental enkoder sayesinde (maksimum 64 puls/dk) 

motor hız ölçümü

	� Rejeneratif AC Teknolojisi

	� Park ve acil durumlar için motora montajlanmış  

elektromekanik park freni

	� İsteğe bağlı entegre dönüş tahriği

	� Farklı sensör seçenekleri  

(potensiyometre, sensör rulman, PIN sensor)

	� Home switch sensor (M12) mümkündür

	� PT1000 sıcaklık sensörü sayesinde sıcaklık izleme

	� Dönüş hareketinin izlenmesi  
(güçlendirme mümkündür)

Çekiş Dönüş

Ölçü Tablosu

Uygulama Örnekleri

| KONIK DIŞLI

Gövdeler TDB230L TDB230 TDB230/254 Kombi TDB254

Tekerlek Çapı Ø x  

Tekerlek Genişliği [mm]

230 x 70 230 x 70 230 x 102 | 254 x 102 254 x 100

Tekerlek Manevra Yarıçapı [mm] 125 125 132 135

A [mm] Maks. 399 477 546 562

B [mm] 204 204 221.5 238

C [mm] 258 258 258 258

D [mm] 205 205 205 205

	� Akülü transpaletler

	� Sipariş toplayıcılar

	� Akülü istif makineleri

	� Reach trucklar

	� Otonom taşıma sistemleri

	� Montaj platformları

Teknik Bilgi

Gövdeler TDB230L TDB230 TDB230/254 Kombi TDB254

Çekiş

Çıkış Gücü S2-60 dk [kW] 1.5 2.3 3.0 3.2

Maks. Tekerlek Torku [Nm] 435 615 750 650

Statik Tekerlek Yükü [N] 11250 12000 16000 16000

Tahvil Oranları 18 – 30 18.4 – 25.5 15.6 – 24

Dönüş

Çıkış Gücü (S3-40%) [kW] 0.63

Dönüş Torku [Nm] 400

Tahvil Oranları 1:175

Avantajlar

Modüler & Güvenilir
TDB Konik Dişlili Tahrik Üniteleri

Yeni nesil konik dişlili tahrik üniteleri 15 % kadar daha fazla 

çıkış torku üretir. TDB 230/254 Kombi versiyonu farklı 
tekerlek boyutlarına sahip araçlar için mükemmel bir 

seçimdir. Manuel veya elektrikli dönüş sistemi opsiyon 

olarak seçilebilir. Bu tahrik ünitesi bir ana dönüş tahrik 

sistemi veya yedek dönüş denetimi ile de tam entegre 

olarak sunulabilir.

B

A

C

D

Teknik veriler standart, soğutma fansız ürünlere ait gövde büyüklüğüne göre belirlenmiş değerlerdir.
Talep doğrultusunda ek teknik detaylar ve motor elektriksel karakteristik eğrileri paylaşılabilir.

Tüm ölçüler yaklaşık değerlerdir.
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| REDÜKTÖRLER PARALEL MİLLİ TAHRİK ÜNİTELERİ

	� Düşük enerji tüketimi için maksimum verimlilik

	� Sağlam ve dayanıklı

	� Kompakt, hafif ve sessiz

	� Uygulamaya özel -  özel boyutlarda yatay 
montajlanmış motor 

	� 254 ve 471 gövdeler küresel dökme demir

	� 200 ve 230 gövdeler basınçlı alüminyum döküm

	� Inkremental enkoder sayesinde (maksimum 64 puls/dk) 

motor hız ölçümü

	� Yüksek adetli yeni ürün veya yüksek kapasiteli yeni 

ürünlerde müşteri için özel gövde geliştirilebilinir

	� Müşteri tarafından sağlanabilecek motorların 

entegrasyonu

Özel Spesifikasyonlar Opsiyonlar

Ölçü Tablosu

Uygulama Örnekleri

| PARALEL MİLLİ TAHRİK ÜNİTELERİ

Gövdeler TDF200 TDF230 TDF254 TDF471

Tekerlek Çapı Ø x  

Tekerlek Genişliği [mm]

200 x 70 230 x 70 254 x 100 471 x183

Tekerlek Manevra Yarıçapı [mm] 125 170 168 195

A [mm] Maks. 235 300 292 504 

(Dört-Nokta Yataklaması)

B [mm] 228 211 236 260

C [mm] 233 211 236 260

	� Akülü transpaletler

	� Otonom taşıma sistemleri

	� Üç tekerlekli forkliftler

	� Süpürme/Temizleme araçları

	� Çalışma platformları

Teknik Bilgi

Gövdeler TDF200 (Talep üzerine) TDF230 TDF254 TDF471

Çıkış Gücü S2-60 dk. [kW] 1.2 2.0 2.0 4.7

Maks. Tekerlek Torku [Nm] 435 660 660 1400

Statik Tekerlek Yükü [N] 7750 10000 11000 17000

Tahvil Oranı 27 18.2 – 30 29,7 31.3

Avantajlar

Fonksiyonel & Sessiz
TDF Paralel Milli Tahrik Üniteleri

Yüksek temas oranına sahip helisel dişli teknolojisi 

sayesinde maksimum verim ve sessiz çalışma sağlanır. 

Alüminyum döküm teknolojisi ile üstün fiyat-performans 

oranına sahip müşteri odaklı bir çözüm geliştirilebilinir. Belirli 

bir uygulama için seçilen tasarım ve özel alüminyum 
alaşımı, özellikle 200 mm ve 230 mm boyutlarında hafifliği 

ve dengeli olma özelliğini birleştirmektedir.
A

C B

Veriler tipik değerleri temsil eder. Diğer ayrıntılı bilgiler ve elektriksel karakteristik eğrileri istek üzerine paylaşılabilinir.

Tüm ölçüler ve ağırlıklar tahmini ve referans içindir.
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| REDÜKTÖRLER HUB (TEKERLEK) TAHRIK DIŞLILERI

	� Sağlam yapı

	� Yüksek maksimum tork

	� Çeşitli opsiyonlar mevcuttur

	� Uygulamaya özel sargı dizaynı

	� PT1000 sıcaklık sensörü sayesinde sıcaklık izleme

	� Inkremental enkoder sayesinde (maksimum 64 puls/dk) 

motor hız ölçümü

	� Müşteriye özel tekerlek ve tekerlek bağlantı flanşı

	� TDH230 için döner rulman entegrasyonu

	� UL Sertifikası

Özel Spesifikasyonlar Opsiyonlar

Ölçü Tablosu

Uygulama Örnekleri

| HUB (TEKERLEK) TAHRIK DIŞLILERI

Gövdeler TDH230 TDH280 TDH405 TDH450

Tekerlek Çapı Ø x  

Tekerlek Genişliği [mm]

230 x 65 280 x 120 Tipik 406 x 127 Tipik 450 x 178

Yükseklik A [mm] 165 190 210 284

Genişlik B [mm] 230 353 263 336

Uzunluk C [mm] 248 280 435 637

Tekerlek Manvra Yarıçapı 135 180 – –

	� Akülü transpaletler

	� Çalışma platformları

	� Otonom taşıma sistemleri

	� Süpürme/Temizleme araçları

Teknik Bilgi

Gövdeler TDH230 TDH280 TDH405 TDH450

Çıkış Gücü S2-60 dk. [kW] 0.6 1.2 0.85 2.0

Maks. Tekerlek Torku [Nm] 360 525 900 2000

Statik Tekerlek Yükü [N] 7000 8000 12000 15000

Tahvil Oranları 36 42 67 69

Avantajlar

Sağlam & Güçlü
TDH Hub (Tekerlek) Tahrikleri

Hub teker tahrikleri, tahrik tekerleğine entegre edilmiş tahrik 

bileşenlerine sahip kompakt bir tasarıma sahiptir. Özellikle 

sağlam tasarım, yüksek statik ve dinamik tekerlek 
yüklerinin taşınmasına izin verir.

Düşük dönme hızındaki yüksek teker torkları, eğimli yollarda 

ve hassas manevralarda hareket etmeyi kolaylaştır.

A A

A A

C

TDH230

TDH405 TDH450

TDH280

C CB B

CB B

Veriler tipik değerleri temsil eder. Ek ayrıntılı bilgi ve elektriksel karakterisitik eğrileri istek üzerine paylaşılabilinir.

Tüm ölçüler ve ağırlıklar tahmini ve referans içindir.
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Gövdeler 100 112 160

Çıkış Gücü S2-30 dk [kW] 3.0 – 5.0 15 – 19 20 – 30

Nominal Hız [d/d] 3900 5140 2600

Tork S2-5 dk [Nm] 45 130 260

Akü Voltajı [VDC] 48 72 80

Maksimum Hız [d/d] 7250 6000

Koruma Sınıfı IP54 (Terminal Bağlantıları IP00)

| MOTORLAR MUHAFAZALI AC MOTORLAR

Muhafazalı gövde yapısına sahip bu özel model, daha 

yüksek sürekli çıkışlar için optimize edilmiş soğutma 

özelliğine sahiptir. Tipik kullanımlar, yüksek pik yüklere ve 

yüksek sürekli çıkışlara sahip uygulamalardır, örn. engebeli 
ortamlarda akü ile çalışan araçlarda yürüyüş motorları. 
Harici sürücü kontrol cihazları güç kaynağını ve hız / tork 

kontrolünü üstlenir.

Teknik veriler standart, soğutma fansız ürünlere ait gövde büyüklüğüne göre belilenmiş değerlerdir. 
Talep doğrultusunda diğer teknik detaylar ve motor elektriksel karakteristik eğrileri paylaşılabilir.

Tüm ölçüler ve ağırlıklar tahmini ve referans içindir.

	� Enerji verimli

	� Yüksek güç yoğunluğu

	� Yüksek pik tork

	� Çeşitli opsiyonlara sahip seriler

	� Uygulamaya özel sargı dizaynı

	� PT1000 sıcaklık sensörü sayesinde sıcaklık izleme

	� Inkremental enkoder sayesinde (maksimum 64 puls/dk) 

motor hız ölçümü

	� Çeşitli diferansiyel ve yataklamalar için flanş ve çıkış 
milleri mevcuttur

	� Daha yüksek maksimum hız ve tork talep durumunda 

mümkündür

	� Elektromekanik park freni

	� UL versiyonu

Avantajlar Ölçü Tablosu

Uygulama Örnekleri

Teknik Bilgi

Benzersiz Özellikler Opsiyonlar

Kompakt & Çok Amaçlı
Muhafazalı AC Motorlar

| MUHAFAZALI AC MOTORLAR

Gövdeler 100 112 160

Uzunluk A [mm] 190 – 273 337 520

Çap B [mm] 180 218 310

Ağırlık [kg] 17 – 27 43 114

	� Elektrikli araçlar ve bagaj çekme traktörleri, push-back trak-

törleri, konveyör bantlar, yolcu merdivenleri gibi  havaalanı 

yer destek ekipmanları (GSE) ile inşaat ve tarım makineleri 

için yürüyüş motorları

	� Elektrikli tekneler için tahrik üniteleri

Ø B

A

	� Kamyonlar, otobüsler ve diğer makineler için yardımcı 
üniteler (Örn: hidrolik pompalar, kompresörler, blowerlar)
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Gövdeler 63 80 100

Çıkış Gücü S1 @ 3000 d/d [kW] 0.4 – 1.4 1.4 – 3.6 6.5 – 13.0

Pik Tork [Nm] 2.3 – 8.0 8.0 – 20.6 37.8 – 51.5

Çıkış Gücü S3-15% @ 2500 d/d 

(pompalar) [kW]
0.5 – 1.6 1.6 – 4.0 7.5 – 15.0

Akü Voltajı [VDC] from 24

Maks. Çıkış Hızı [d/d] 6000

Koruma Sınıfı IP54 (Terminal Bağlantıları IP00)

| MOTORLAR Sinochron® MOTORLAR

ABM Sinochron® Motor, dahili mıknatıslara sahip sürekli 
olarak uyarılmış bir senkron motordur. Spesifik rotor 

şekli, manyetik akının sinüzoidal dağılımını sağlar. Bu, 

neredeyse hiç varolmayan bir vuruntu momentinin yanı 

sıra, sensörler olmadan güvenilir şekilde çalışmayı 
mümkün kılan özellikler sağlamaktadır.

Dönüştürücüler ve Sensörsüz Kontrol
ABM enkoder geri beslemesine sahip veya sahip olmayan 

uygulamlar için asenkron ve Sinochron® motorlar için 

sürücüler temin etmektedir. Sürücüler kabinet tipi 

veya entegre olarak şebeke voltajı veya akü voltajı ile 

çalışabilmektedir. Modüler bir yapıya sahip sürücüler, çok 

çeşitli arayüzler, bus sistemleri ve kullanıcı arayüzleri ile 

donatılabilinir.

Teknik veriler standart, soğutma fansız ürünlere ait gövde büyüklüğüne göre belirlenmiş değerlerdir.
Talep doğrultusunda diğer teknik detaylar ve motor elektriksel karakteristik eğrileri paylaşılabilir.

Veriler, tipik boyuta bağlı değerleri temsil eder. 
Diğer ayrıntılı bilgiler istek üzerine sunulur.
Motor klemens kutularına doğrudan entegrasyon içeren çözümleri veya özel pano içinde kullanılacak çözümleri sunmaktan memnuniyet duyarız.

	� Yüksek güç yoğunluğu

	� Kısmi yükte en yüksek verim

	� Çeşitli gövde ve uzunluklar

	� Çeşitli modeller

	� Uygulamaya özel sargı dizaynı

	� Özel rotor dizaynı sayesinde sensörsüz çalışma

	� Kendinden soğutmalı, soğutmasız ve harici soğutmalı 

seçenekler mevcuttur

	� PT1000 sıcaklık sensörü sayesinde sıcaklık izleme

	� Flanşlı, korumalı gövdeli veya özel dizaynlar

	� Rotor pozisyonlama enkoderleri  
(esolverlar, sin/cos enkoderler, hall sensörler)

	� Elektromekanik park freni

	� UL versiyonu

	� IP6K9K sınıfı özel versiyon

Avantajlar Avantajlar

Teknik Bilgi

Uygulama Örnekleri

Teknik Bilgi

Özel Spesifikasyonlar Opsiyonlar

Dinamik & Verimli
Sinochron® Motorlar

Kompakt & Sensörsüz
Sürücüler

| SÜRÜCÜLER

Gövdeler a A B C D

Tavsiye Edilen Motor 

Gücü [kW]
0.25 – 0.75 0.37 – 1.1 0.55 – 1.5 2.2 – 4.0 5.5 – 7.5 11– 22

Aşırı Yüklenme  

Kapasitesi

60 saniye için 150 %

AC Voltaj Beslemesi 1 x 100 – 230 V | 50 – 60 Hz 3 x 200 – 480  V | 50 – 60 Hz

Akü DC Voltajı 140 – 320 V 280 – 680 V

Çıkış Frekansı 0 – 400 Hz

Koruma Sınıfı IP 65 IP 55

	� Kamyon, otobüs veya çok amaçlı makinelerde 

kullanılan yardımcı üniteler ( örn: hidrolik pompa, 

kompresör,blower gibi)

	� Dönüş tahrikleri (örn: endüstriyel kamyonlarda kablolu 

dönüş sistemleri)

	� Tekne tahrik üniteleri (örn: itme ve bow thruster)

	� Elektrikli araçlar, endüstriyel kamyonlar, çalışma 

platformları, scooterlar, golf arabaları, iş makineleri ve zirai 

makineler için yürüyüş motorları

	� Pozisyonlama tahrikleri (örn: engelli merdiven asansörü)
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| PARTNER MÜHENDİSLİK

Geliştime Uzmanlığı

Üretim Uzmanlığı

| ÜRETİM

Uygulama Örnekleri

Avantajlar

Özgün & Çözüm Odaklı
Uygulamaya Özel Tehrik Sistemleri

Temel gücümüz, mobil uygulamalar için yenilikçi ve verimli 

tahrik sistemleridir.

ABM Greiffenberger, 30 yılı aşkın bir süredir endüstriyel 

kamyonlar için tahrik sistemleri geliştiriyor ve üretiyor. Bu 

alanda kapsamlı bir know-how‘a sahip. Müşterilerimizle yakın 

işbirliği içinde ve devamlı pazarın talepleri doğrultusunda, 

yer ve maliyet açısından optimize edilmiş tahrik sistemleri 

geliştiriyoruz. Süreçte, nihai sonucu daha dinamik ve karlı 

hale getirmek için her seviyede sürekli iyileştirme hedefini 

proaktif bir şekilde takip ediyoruz.

Motor ve diferansiyeller için geniş bir teknoloji platformu, 

son teknoloji alüminyum dökümhanesi, motor sargıları ve 

dişli kutuları için özel komponent üretimi, otomatik üretim 

ve montaj hatları, her zaman birinci sınıf kalite seviyesinde 

yüksek kaliteli ürünler ve sistem çözümleri üretiyoruz.

Kapsamlı deneyim, uygulamaya özel bilgi, mühendislik uzmanlığı, yenilikçi çözümler 

üretmek için olmazsa olmazlar arasında gelmektedir. ABM Greiffenberger‘de her 

proje yüksek vasıflı uzmanlar tarafından tamamlanmaktadır.

Tüm ABM Greiffenberger ürünleri, son teknoloji simülasyon teknolojileri ve tasarım 

araçları kullanılarak geliştirilmekte ve ürün kalitesi yoğun testlerle kontrol edilmektedir. 

Böylelikle tüm teknik gereksinimlerin karşılanması garanti edilir.

Tüm komponentler firma içinde dizayn edilmektedir. 

Ürünlerimizin tüm alt komponentleri ABM Greiffenberger 

tarafından güvenilir süreçlere sahip son teknolojiyle 

donatılmış üretim tesislerinde üretilmektedir.

Fikirlerden Yenilikçi Çözümlere 

Proaktif katkı üretimiyle, müşteri tarafındaki testler için bile 

karmaşık prototipler rahatlıkla sağlanabilmektedir - böylece 

müşteri için seri üretim kalıplarının maliyetleri ortadan 

kaldırılır.

Mükemmellik İçin Tutku  
Sahip olduğumuz son teknoloji test ekipmanları, deneyimli 

iş arkadaşlarımızı günlük çalışmalarında destekleyen en 

önemli unsurlardır. Çeşitli performans testlerinin yanı sıra, 

hem termal araştırmalar için hem de akustik tesler için (tip 

testi / servis ömrü testi) test odalarımız mevcuttur. Malze-

me analizi için bir test laboratuvarı, tasarım ve geliştirme 

aşamasında mühendislik kalitesini sağlamaktadır.

Daha Fazla Hareket Yetkinliği 
Son teknolojiye sahip kendi bünyesinde bulunan  alümi-

nyum  dökümhanesiyle, ABM Greiffenberger redüktör 

gövdeleri üretiminde önemli bir yere sahip olmuştur. 

Müşterilerimiz, maksimum stabilite ve dayanıklılığa 

sahip karmaşık, hafif gövdeli redüktörler alarak bundan 

faydalanırlar. Diğer bir uzmanlığımız ise, seri sevkiyatlar 

için gerekli döküm kalıpları ve jigleri için in-house kalıp ve 

konstrüksiyonları sağlayabilmemizdir.

Seri ve Hassas Çalışma 

Üretimde son teknoloji: Esnek ayar yapmaya uygun üretim 

makineleri ve modülleri ABM’in gücünü temsil eder. Robot 

kontrollü üretim alanları ve sarım hatları, üniform seri 

kalitesini garanti etmektedir. Hızlı kurulum süreleri hızlı 

ayarlara izin verir.

Yüksek Kalite Standartımızdır 
En ince ayrıntısına kadar planlanmış kalite süreci ABM 

Greiffenberger‘de ilk planlama adımından son ürün 

kontrolüne kadar en öncelikli olgudur. Sürekli iyileştirme 

politikası ile bağlantılı sıfır hata stratejisi ABM’in toplam 

kaliteye verdiği önemi gösterir. Üretim tezgahların 

test edilmesinin yanı sıra bireysel işlemler için yüksek 

hassasiyetli ölçüm makineleri vardır.

Servis ve Destek 

ABM Greiffenberger‘de servis ve destek konusu da en 

önemli konulardan biri olup iddialı kalite felsefemizin en 

değerli unsurlarındandır.

Denge Ağırlıklı istifleyiciler için 

dönüş tahrikleri

Elektrikli forkliftler ve 

transport sistemleri için tandem akslar

Merdiven asansörleri için 

ana ve seviyelendirme tahrikleri

Palet truckler için entegre 

sürücülü dönüş tahrik sistemleri
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Kaldırma Teknolojisi 
Vinçler için Kaldırma ve Yürütme Üniteleri

İç Lojistik 
Depo Lojistiği için Taşıma , Kaldırma ve Yürütme Üniteleri

En sert koşullarda bile uzun ömür,kusursuz çalışma ve güvenlik: Tüm 

bunlar , endüstriyel vinçlerin en belirgin ihtiyaçlarıdır. Gerek yüksek 

yüklerde, gerekse kaldırma ve indirme hareketi esnasında hassas 

pozisyonlama mutlaka sağlanmalıdır.

ABM Greiffenberger, son 40 yıldan beri Kaldırma ve Yürütme 

redüktörlerini üretmekte, geliştirmekte ve müşterilerine geniş bir ürün 

yelpazesi sunmaktadır.

Dünya genelinde bir milyondan fazla kaldırma ve yürütme redüktörü 

müşterilerimize teslim edilmiş olup en yüksek kalite ve müşteri 

faydası için ürünlerimiz mühendislerimiz tarafından sürekli optimize 

edilmektedir.

Depo üreticileri ve kurulu sistemler için her çeşit enerji verimli motor 

ve redüktörler. Tüm komponentler bakım gerektirmez, dayanıklı ve 

kolay kurulumlu olmalıdır. 

ABM Sinochron® motorları maksimum verimlilik ve güç yoğunluğunu 

kompakt bir formatta sunar. Kompakt dizayn, açısal redüktörlü mo-

torlar ile birlikte dar alanlar için ideal bir kullanım imkanı sağlar. Açılı 

konveyörler için kullanılan iki kademeli helisel redüktörler ise yüksek 

sağlamlık, kalite ve uzun ömür imkanı sağlamaktadır.

Kullanıcı için özel geliştirilen ve her türlü uygulamada optimum per-

formans sağlayan ABM Kontrollörler ise ürün yelpazemizi tamam-

lar. Özel yapısı sayesinde kablolama maliyetlerini azaltır, kullanım 

esnekliğini arttırır.

ABM’in Sinochron® motorları kısmi yüklerde 

maksimum verimliliğe ulaşır ve böylelikle 

enerji tasarrufu sağlanır.

Pitch motorları, aşırı yük rulmanlama kabililiy-

etine sahip olup tüm güvenlik gereksinimlerini 

karşılar.

Ödün vermeden güvenlik – 

Dünya genelinde ABM Greiffenberger’in 

bir milyondan fazla kaldırma ve yürütme 

redüktörü kullanılmaktadır.

Yüksek verimli ABM redüktörlü motorları, 

sistemin enerji gereksinimini azaltarak 

operasyon maliyetlerini düşürür.

| DIĞER UYGULAMALAR

Yenilenebilir enerji 
Peletli ve Talaşlı Isıtma Sistemleri için Üniteler

Yenilenebilir enerji 
Rüzgar türbinleri için Pitch Motorları

Biomass ısıtma sistemleri çok iyi tasarlanmış bir teknolojiye 

gereksinim duyarlar: Bir siloya depolanmış talaş ve pelet, bir 

konveyör aracılığı ile hareket etmeli ve bir helezon yardımıyla kazanın 

içine doğru taşınmalıdır. Ayrıca, ısı değiştiricilerinin sürekli olarak 

temizlenmesi ve artıkların dışarı atılması çok önemlidir. 

ABM Greiffenberger bu tip uygulamalar için yüksek enerji verimli 

ve ideal tasarımlı ürünler sunmaktadır. Helisel ve Paralel şaftlı 

redüktörler, yüksek verimliliği sayesinde enerji girişini azaltır ve enerji 

tasarrufu sağlar. 

Ajitatörlerdeki talaşın taşınması amacıyla özel geliştirilen Ajitatör 

redüktörlerimiz, aşınma olmadan 10.000 saatten fazla operasyon 

süresi imkanı sunarlar.

Rüzgar türbinlerinin tahrik üniteleri, maksimum performans ile 

en az 20 yıl boyunca ve hasarsız bir şekilde çalışabilmelidir. 

ABM Greiffenberger Pitch motor ve redüktörleri, rüzgar türbini 

üreticilerinin yüksek sağlamlık ve güvenilirlik taleplerini başarıyla 

karşılayabilmektedir.

Ürünlerimizin hepsi, sessiz çalışma,arttırılmış aşırı yük kapasitesi ve 

en iyi verim imkanlarını sağlayabilmektedir.Ayrıca, yüksek iritifada 

bulunan rüzgar türbini kulesinde bile kolay yağ değişimi yapılabilmesi 

için özel olarak dizayn edilmiştir. -40° C sıcaklıkta bile çalışabilmekte 

olup onshore ve offshore aplikasyonlarında da kullanılabilirler.
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Dünyayı hareket 
ettiriyoruz
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:  
Maslak Mh. Sögüt Sk. No:20/C3 AJ 134 D:134,
34485 Sarıyer/İstanbul · Türkiye

İzmir Ofis:  
295/2 Sokak Ege Sun Plaza B Blok Kat:6 Da:655 Bayraklı İzmir

Phone  +90 232 4356662
Fax  +90 232 4356665
www.abm-drives.com
e-mail: abmtr@abm-drives.com


