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روپل هیدرولیک

ما ماشین آالت شما را بکار می اندازیم
آیا ماشین آالت شما به سیستم های حرکتی و کنترل هیدرولیکی یا الکتریکی- هیدرولیکی نیاز دارند؟

ما ماشین آالت شما را با ابزار کنترلی سازگار با سیستم شما بکار می اندازیم.
ما می توانیم هرچیزی را که شما برای سیستم هیدرولیکی خود نیاز دارید فراهم کنیم. 
ما محدوده وسیعی از انتخاب محصوالت با تنوع زیاد را در اختیار شما قرار مي دهیم. 
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نامی مترادف با حرکت

 روپل  مترادف حرکت  و راه اندازی است و بیش از 
45 سال در این زمینه سابقه دارد. دانش و تخصص 

ما بر سیستم های هیدرولیک متمرکز است. 
از ارائه راه حل های دقیق گرفته تا ساخت سفارشی 
و خدمات وابسته به آنها، همگی از یک منبع قابل 

دسترسی هستند.



ما دنیا را به حرکت در  می آوریم !

آنچه ما را به حرکت وامی دارد ...
نیازهای خاص شما به راه حل های خاصی نیاز دارند که اغلب باید هم 
از نظر طراحی و هم  تولید  خالقانه  باشند و صد البته از نظر خدمات . 
آیا شما  دچار مشکل شده اید ؟ ما راه حل آن را مي دانیم، زیرا ما 

هرچیزی که قبال وجود نداشته است را تهیه و تولید می کنیم. 

شما می توانید به ما اعتماد کنید
هیدرولیک  های  سیستم  به  شما  کیفیت  با  و  دقیق  آالت  ماشین 
بهینه و  با کیفیت  که شما  بتوانید به آنها اعتماد کنید ، نیاز دارند. 
بنابراین  ما فقط  از محصوالت با کیفیت سازندگان معتبر استفاده 
می کنیم. این اصل همانطور که براي شما صادق است ، براي ما نیز 
صدق  مي کند : فقط بهترین  خوب  است. همچنین شما می توانید 
برای  مشاوره  تخصصی  فردی  نیز  به  ما اعتماد کنید. ما مهارت و 
تخصص  خود  را  از  مرحله  طراحی تا نصب و البته درحین نگهداری و 

آموزش کارکنانتان در اختیار شما قرار می دهیم.

خدمات گسترده جهانی
ما در سرتاسر  جهان خدمات خود را  در  محل ارائه می کنیم. این کار 
باعث ایجاد اطمینان از کاهش زمان از کار افتادگی تجهیزات و صرفه 
جویي  در  هزینه هاي  شما  مي شود. تقریبا  تمام  ماشین آالت  در 
سرتاسر  جهان  از سیستم های هیدرولیک استفاده می کنند. بنابراین 

اغراق نیست که بگوییم:
ما دنیا را به حرکت درمي آوریم !

RTG هیدرولیک  ـ در مرحله بهره برداری در امارات متحده عربی
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محصوالت ما

انواع موتورها ،  پمپها  یا هر  نوع شیر  یا  سیلندر، 
ما محدوده وسیعی از محصوالت را تامین می کنیم 
و بنابراین  می توانیم  مناسب ترین  راه حل  را براي 
انواع  نیازها  در زمینه های مختلف ماشین سازی و 
روشهاي   منحصربفرد   ارائه   کنیم.  ما   تحت   هر 
شرایطی، طبق  باالترین  استانداردها  کار می کنیم.

موتورها و پمپ ها
ما محدوده ای وسیع از محصوالت مربوط به موتورها و پمپ ها را تامین می کنیم :

• واحدهای یکپارچه ، واحدهای الکتریکی- هیدرولیکی ، پمپ های هیدرولیکی ، موتورهای هیدرولیکی	
• 	DC موتورهای
• 	AC موتورهای تک فاز و سه فاز
• موتورهای الکتریکی با توان 0/25 کیلووات تا 180 کیلووات و باالتر	
• پمپ های تکی ، دوگانه و چندگانه	
• 	cmm/r   1000  تا   cmm/r   1  موتورها و پمپ های هیدرولیکی با حجم جابجایی

شیرهای کارتریج

محصوالت ما در این بخش عبارتند از:
شیرهای محدودکننده فشار

شیرهای ترتیبی
شیرهای کاهنده فشار دوراهه و سه راهه

شیرهای یکطرفه
شیرهای کنترل جریان 

شیرهای جریان تقدمی سه راهه
شیرهای منطقی دوراهه

شیرهای کنترل جهت
شیرهای پیلوت دار و شیرهای محدودکننده فشار ترکیبی )هیبریدی(

شیرهای تعادل
شیرهای مخصوص

شیرهای  هیدرولیکی  کارتریجی  که  ما  استفاده  می کنیم  نیز  کیفیت 
باالیی  دارند.  به  دلیل تنوع  قطعاتي  که  در دسترس هستند، نه تنها 
تمام  کارایي هاي  مورد  نیاز  را  برآورده  مي سازیم  بلکه  آنها را با 
باالترین  دقت ممکن تنظیم مي نماییم. بنابراین براي مثال، امکان 
ساخت براي دبی های جریان تا 1500 لیتر در دقیقه یا بیشتر وجود دارد. 

نگاه اجمالي به مزیت ها :
بهبود اعتمادپذیري سیستم

کنترل و نظارت آسان
میزان نشت کمتر

صرفه جویي در هزینه هاي لوله کشي
صرفه جویي در فضا و کاهش وزن

تسهیل در سرویس دهي
کاهش زمان نصب

کاهش نیاز به انبار قطعات یدکي
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حل مساله از طریق انتخاب گسترده

)Cetop( شیرهاي کنترل جهت
در  اینجا  نیز  ما  مي توانیم   تمام  حالت هاي 
و  براي  شما  فراهم  کنیم  را  و طراحي   کاربردی  
نیستند،  استفاده   قابل   استاندارد   اگر  شیرهاي  
از یک شیر  استفاده  با   را  این مشکل  توانیم  مي 
با  کاربرد  مورد  نظر  شما[  مخصوص  ]مناسب  

برطرف کنیم. 
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محصوالت ما

شیرهاي مخصوص

شیر  مشخصات   با   مناسب   استانداردي   شیر  
هیدرولیک شما وجود ندارد ؟ آنگاه مدل مناسبي را 
براي  شما تهیه مي کنیم  که  بتواند کم هزینه ترین  
روش  حتي  براي  سفارش هاي  با  تعداد کم باشد. 

شیرهاي تعادل
شیرهاي تعادل ساخت )SUN( که داراي سه اتصال هستند، از نوع شیرهاي  تنظیم  نسبي  با  جریان آزاد  از شیر کنترل جهت  به سمت سیلندر 
مي باشند. در جهت عکس، تا وقتي یک فشار محرك که با فشار بار نسبت عکس دارد، اعمال نشود، شیرها بسته باقي مي مانند )هرچه فشار بار 
بیشتر باشد، فشار  محرك  الزم براي باز کردن شیر کمتر خواهد بود(.  این شیرها در یک جهت مانند شیرهاي یکطرفه با جریان آزاد و در جهت مقابل  
مانند یک  شیر محدودکننده فشار  عمل مي کنند. با  افزایش فشار  محرك اعمالي به اتصال سوم، میزان فشار تنظیمی براي محدودکننده فشار 
کاهش مي یابد. اکثر شیرها داراي حفاظت حرارتي هستند. با استفاده از یک شیر کنترل جهت با وضعیت وسط باز مي توان بارها را بصورت کنترل 

شده کاهش داد یا قطع کرد.
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ما باالترین کیفیت را تضمین مي کنیم

سیلندرها
براي دستیابي به کارکردهاي مورد نیاز، ما محدوده وسیع و متنوعي از 
سیلندرها  را با اندازه ها  و طراحي هاي  مختلف در اختیار داریم. در هر 
جایي که امکان داشته باشد، مدلهاي  استاندارد  درحین مرحله طراحي 
استفاده مي شوند. اما  در جایي  که امکان نداشته باشد، مي توانیم 
محصوالت  سفارشي را  براي شما تهیه کنیم. البته در حین فاز طراحي، 

شرایط محیطي نیز مدنظر قرار مي گیرند. 

کنترل بهینه
با استفاده از شیرهاي کنترل بار، تقریبا  تمام عملگرها  مي توانند کنترل  
موثرتري داشته باشند زیرا  از دید شیر کنترل جهت ، این بارها حتي وقتي  
که نیروي کششي  برروي  موتور  وارد  مي کنند )بار منفي( مي توانند  
به  بارهاي  مثبت  تبدیل  شوند.   بواسطه  نسبت   تصاعدي معکوس،  
بارهاي کوچک  توسط  فشارهاي محرك بزرگ کاهش داده مي شوند. 
از طرف دیگر، بارهاي بزرگ توسط فشارهاي محرك کوچکتر تقلیل مي 
یابند.بنابراین، کنترل بارها راحت تر مي شود و پایداري عملگر بهبود مي 
یابد. با استفاده از شیرهاي کنترل  بار، بارهاي کششي منفي  از دید شیر 
کنترل جهت  استفاده شده، مثبت به نظر مي آیند. این مساله، کنترل 

حرکت را تا حد قابل توجهي تسهیل مي سازد. 

مخازن
همچنین  و  استاندارد  مخازن  از  عبارتند  بخش  این  در  ما  محصوالت 
مخازن سفارشي مطابق  با نیازها و مشخصات درخواستی شما . تمام 

مخازن داراي رنگ یا پوشش پودري هستند. 
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دارند.  نیاز  پیچیده  هاي  طراحي  به  پیچیده  مسائل 
 CAD فناوري  جدیدترین  به  ما  مجرب  متخصصان 
از  استفاده  با  دارند.  دسترسي  تولید  و  طراحي  براي 
 )HYDROMAN( هیدرومن  مانند   CAD هاي  برنامه 
ما   ،  )AUTOCAD( اتوکد  و  بلوك  هاي  طراحي  براي 
مي توانیم طراحي و ساخت را با سرعت زیاد و هزینه 

کم انجام دهیم. 

نیازهاي شما , انگیزه ما
سفارشي  محصوالت  انواع  ساخت  براي  ما  تخصص  و  مهارت  نیستند،  مناسب  شما  نیازهاي  براي  استاندارد  محصوالت  وقتي   , خاص  شرایط  در 
)سیلندرها یا شیرهاي مخصوص و واحدهاي کنترل شیر براي هر نوع کاربردي( به کمک شما مي آیند. ما مي توانیم مجموعه قطعات  را مطابق 
در  راه حل  بهترین   ارائه  داریم،  خود  هاي   داده  وسیع  بایگاني  در  قبل  از  که   جزئی  های  راه حل  از  استفاده  با   . کنیم  گردآوری  نیازهاي شما  با  
زماني کوتاه و البته با بیشترین دقت و ظرافت را به شما تضمین کنیم. ما همچنین قادر به تولید سیستم هاي  سفارشي  پیچیده  مطابق  با 
 نیازهاي منحصربه فرد شما هستیم . ما شرایط را به نحوي ایجاد مي کنیم که حداکثر اعتمادپذیري به روند کار حتي در مرحله طراحي حاصل شود. 

بلوك های کنترل
ما اکثر واحدهاي کنترل خود را به روش طراحي بلوك تهیه مي کنیم. 
نصب این  طراحی هاي متراکم ،  تنومند و بدون لوله آسانتر است و 
فضاي کمتري نیاز دارد. براي ساخت این بلوك ها ، از موادي استفاده 
مي کنیم  که  مناسب با پارامترهاي اصلي مانند فشار , سیال و شرایط  
محیطي محل  مورد نظر تهیه شده اند و صدالبته نحوه عملکرد تک تک 
قطعات و  محصول نهایي تحت محدوده وسیع آزمایشات قرار مي 
گیرد. به همین دلیل ،  مي توانیم تضمین  کنیم که فقط محصوالت 

با باالترین کیفیت از کارخانه خارج مي شوند. 

مجموعه ها
براي مجموعه ها نیز  روش مشابهي استفاده  مي شود , شما مشکل 
خود را با ما مطرح می کنید و ما راه حل آن را به شما ارائه مي دهیم.      
به عبارت دیگر، ما مجموعه هیدرولیک مناسب شامل کنترل کننده 
سازیم.           مي  شما   براي  سفارش   اساس  بر  را   PLC و  الکتریکي  هاي 

و  البته آن را در محل براي شما نصب و راه اندازي مي کنیم. 

PLC کنترل کننده های
براي تجهیز کارخانه  شما به واحد  کنترل بهینه، از  فرایند  اتوماسیون 
بهره مي بریم.  این کار , طراحي  الکتریکي سیستم هاي  هیدرولیک  و 
سایر سیستم ها )از رله هاي کنترل گرفته تا مجموعه PLC( را آسان 
مي سازد. البته، اجرا تمام روشهاي کنترل راحت و کامال انعطاف پذیر 

هستند. 

طرح ها و محصوالت سفارشي
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فناوري CAD براي راه حل هاي سریع و اقتصادي

تضمین کیفیت محصول 
اعتماد، بر کیفیت استوار است. بنابراین ما  براي محصوالت  سفارشي 

)براي هر کاربردي( فقط از قطعات با کیفیت باال استفاده مي کنیم .
براي مثال ، در اکثر موارد  برای بلوك هاي  کنترل , از شیرهاي کارتریج  
از  ما  محرك  شیرهاي  براي  شود.  مي  استفاده   )SUN Hydraulics(
    Bosch-Rexroth , Parker , Atos مانند  معتبر  سازندگان  محصوالت 
Hoerbiger , Vickers و غیره استفاده مي کنیم. هنگام ساخت سیلندرها، 
از محصوالت آزمایش شده و تضمین شده LJM استفاده مي کنیم. هر 
یک از قطعات باید قبل از نصب، عملکرد عالی داشته باشند. این تنها 

راهي است که مي توانیم رضایت شما مشتریان را تضمین کنیم. 

مشاوره فردی تخصص ماست
ارائه    بنابراین،   . دارند  فردی  های  مشاوره  به  نیاز  فردی  های  حل  راه 
مهمترین  از   کار   شروع   لحظه   همان   از   مناسب   پیشنهادهاي  
اولویتهاي ما  بشمار مي رود.  ما  مي دانیم  که  براي  مطابقت هرچه 
بیشتر با نیازها و  اجراي بدون اشکال پروژه ها ، تشریح دقیق  مساله از 
همان مراحل  اولیه بسیار  ضروري است.  این بحث ها  و مذاکره ها در 
راستاي شناسایي دقیق مساله و نیازهاي اولیه مشتري انجام مي شوند  
و به این وسیله مي توانیم  تا قبل  از  شروع مرحله  طراحي و ساخت، راه 

حل هاي مناسبي را پیدا کنیم.  

طراحی ساختاری یک بلوك کنترل
در مرحله برنامه ریزی 
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مهندسي پروژه -
دقت و تجربه تضمین کننده موفقیت 

طراحي جزئیات بلوك هاي کنترل  و  سیستم هاي هیدرولیکی به دقت  باالیي نیاز دارند . ما این کار را با باالترین سطح تجربه و دقت انجام مي دهیم. 
مهندسي دقیق پروژه و پیش طراحي از مراحل مهم و حیاتي در مهندسي کنترل در فرآیند تولید هستند. این رویه در مورد تنظیم دقیق قطعات 

هنگام نصب نیز اعمال مي شود.
ما مهندسي پروژه را با تمامی جزئیات بر عهده می گیریم به این معني که طراحي و ساخت بلوك هاي کنترل ، سیستم هاي هیدرولیک،  بلوك هاي 
دریچه دار ، شیرها و  سیلندرها را انجام مي دهیم و سیستم را از  پیش , طراحي و  تنظیم مي کنیم . همچنین  هنگام ساخت کنترل کننده الکتریکي 

یا الکترونیکي ، با کمال میل دانش فنی خود را در اختیار شما قرار می دهیم .

 ، از جمله مهندسي  نیازهاي شما  ، تمام  محدوده وسیع خدمات ما 
نگهداري ،  تعمیر ،  تامین قطعات  یدکي ،  دوره هاي آموزشي  و  

سمینارها را پوشش مي دهد. 

ضمانت
تعهدات و ضمانت هاي کامل و قیمت عادالنه از جمله ویژگي هاي 
بارز محصوالت ما هستند . تمام محصوالت ما 12 ماه ضمانت دارند . 

مهندسي
مهندسي براي ما به این معني است که مطمئن شویم سیستم هاي 
شما مطابق با آخرین استانداردهاي فني کار مي کنند .  بروزرساني  در 
بازه هاي مشخص  طبق نیاز انجام مي شوند .  این کار باعث مي شود 
که شرکت شما دیگر  در مورد  برنامه  ریزي هاي  ضروري اما زمان بر 

نگراني نداشته باشد . 

نگهداري
ما خدمات نگهداري  جامعي را  براي سیستم هاي   هیدرولیک  شما 
انجام مي دهیم . بسته به درخواست شما و شرایط شرکت شما ، این 
خدمات  مي تواند   بصورت   موردي  یا  در  بازه هاي  زماني  منظم 

)ماهیانه ، فصلی ، سالیانه( انجام شوند . 

تعمیرات
انجام  تعمیرات  و  خدمات اضطراري ما باعث ایجاد امنیت الزم در 

کارخانه شما مي شود .
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ارائه خدمات برتر در صدر اولویت های ما

سایر کاربردها

هاي  زمینه  در  بزرگ  سازندگان  هیدرولیکی  تجهیزات  سالهاست  ما 
زیر  موارد  به  توان  مي  جمله  آن  از  که  کنیم  مي  تامین  را  مختلف 

اشاره کرد:
  خودروهاي خدمات عمومي

  کشتي سازي     
   کارخانه هاي صنعتي        

  ماشین های ابزار   
 مهندسي مکانیک عمومي  

 خودروهاي امداد و نجات  

سرویس دهي در محل

سرویس دهي در محل اعتبار ماست . ما تعمیر تجهیزات را در محل 
در  رویه  . همین  دهیم  انجام مي  باال  پذیري  انعطاف  و  با سرعت  و 
مورد خدمات نگهداري نیز اجرا مي شود. همه چیز درست و به موقع 
انجام مي شود بطوریکه زمان از کار افتادگي و کاهش تولید به حداقل 
خود مي رسد . بواسطه سیستم انبارداري قوي و مخصوصا متخصصان 
زمان  کمترین  در  معیوب  قطعات  تعویض   ، مجرب  دهي  سرویس 
ممکن و در محل انجام مي گیرد و این مي تواند به صرفه جویي در 
هزینه هاي شما منجر شود . بنابراین اقدام به موقع و کاهش هزینه 

ها بواسطه کاهش زمان از کار افتادگي تضمین مي شود . 

تجهیزات شما در هر زمان و هرجا که شما بخواهید )یعني طبق کاربرد( 
از  استفاده  با  ما  که  حقیقت  این  در   . شوند  اندازي مي  راه  و  نصب 
را از شما به عمل مي آوریم ،  متخصصان مجرب حمایت هاي الزم 
جاي شکي نیست . این خدمات در خارج از آلمان نیز ارائه مي شوند- 
متخصصان و مهندسان مکانیک ما سالها تجربه از سراسر دنیا کسب 
کرده اند . بنابراین ، ما شما را هنگام بهینه سازي پروسه کاري و البته 

هنگام آموزش کارکنانتان درمحل پشتیبانی مي کنیم . 

نمونه کاربردها

استانداردها  باالترین  با  را  مخصوصی  قطعات   ، کاربردي  هر  براي  ما 
جدیدترین  از  استفاده  با  پیچیده  ساختاري  هاي  طراحي   . ایم  ساخته 

روشها و برنامه هاي CAD انجام مي شوند . 

  ساخت نیروگاه ها  
  صنایع خودروسازی 
  ماشین آالت ساختمانی 
  جرثقیل هاي بنادر 
  سطوح باالبر 
  صنعت جرثقیل و باالبر 
  وسایل نقلیه عمومي 
          مهندسي مکانیک عمومي 

  تجهیزات دریایي
  پرس های هیدرولیکی 
  ماشین آالت نئوپان سازی 
                  11

  صنعت بازیافت
  برف روب ها 

  کشتي سازي ، مهندسي دریایي
  قطعات بیل هاي مکانیکي  

  خودروهاي جاروب جاده 
  الیروبي مجاري فاضالب

  مهندسي جوشکاري
  هیدرولیک صنعتي

  مهندسي اتوماسیون 
   



www.ruppel-hydraulik.de

روپل هیدرولیک )Ruppel Hydraulik( دارای 45 سال تجربه و تالش در زمینه هیدرولیک است. روپل در 
زمینه تولید و توزیع تجهیزات صنعتی با کیفیت باال مانند بلوك های کنترل، مصالح ساختمانی، شیر و 

سیلندر و همچنین ارائه خدمات نصب، آموزش، پشتیبانی در محل و تعمیرات فعالیت می نماید.

روپل هیدرولیک نمادی از اعتماد، انعطاف پذیری و رقابت حرفه ای است. رونق بسیار خوب بازار، همکاری 
تنگاتنگ با تولیدکنندگان برتر و کیفیت بسیار خوب محصوالت، ما را به شریکي براي تولیدکنندگان داخلي 

و بین المللی ماشین آالت تبدیل کرده است.

)با بهترین استانداردهای  انواع محصوالت ما  از بین  را  مشتریان ما مي توانند محصوالت سفارشي خود 
کاال هستند.  تحویل سریع  و  برتر  رسانی  ما متضمن خدمات  کاالی  انبار گسترده  کنند.  انتخاب  موجود( 
محصوالت  برای  را  مناسبی  بسیار  شرایط  تا  سازند  می  قادر  را  ما  کاال  تامین  قراردادهای  و  ما  شرکای 

تولیدکنندگان مطرح فراهم آوریم.

    )Bad  Münder( در  دفتر مرکزی آن  ، شرکت که   )Gerhard W. Ruppel( روپل  دبلیو  گرهارد  با مدیریت 
واقع شده است، از مهندسان، گروه فنی و متخصصان مجرب بهره می برد. مهندسان نصب متخصص به 
تمام نقاط جهانی اعزام می شوند. نمایندگی های ما در چین و خاورمیانه در آینده پشتیبانی بسیار قویتری 
از این بازارها به عمل خواهند آورد . روپل هیدرولیک )که زیر چتر گروه درحال گسترش روپل قرار دارد( اکنون 
شریک بسیاری از شرکت های معتبر داخلی و بین المللی در زمینه کاالهای مربوط به سیستم های هیدرولیک 

)همچنین در زمینه ارائه راه حل( است. با کمی اغراق می توانیم بگوییم که : 
ما دنیا را به حرکت در می آوریم !

لطفا در صورت نیاز سواالت خود را با ما مطرح نمایید.

 آنچه ما را متمایز می کند ...

عملکرد و اعتماد جهاني

شرکت پیشروطرح آذربایجان  )سهامی خاص(  
نمایندگی رسمی شرکت روپل هیدرولیک آلمان

ایران - آذربایجان شرقی
تبریز - خیابان 22 بهمن - چهارراه قطران
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کدپستی :    51787-35167
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