ما دنیا را به حرکت در می آوریم !
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نامی مترادف با حرکت

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 اختيار شما قرار مي دهيم.
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روپل مترادف حرکت و راه اندازی است و بیش از
 45سال در اين زمينه سابقه دارد .دانش و تخصص
ما بر سیستم های هیدرولیک متمركز 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 ايد ؟ ما راه حل آن را مي دانيم ،زیرا ما
هرچیزی که قبال وجود نداشته است را تهیه و تولید می کنیم.

شما می توانید به ما اعتماد کنید
ماشین آالت دقیق و با کیفیت شما به سیستم های هیدرولیک
بهینه و با کیفیت که شما بتوانید به آنها اعتماد کنید  ،نیاز دارند.
بنابراین ما فقط از محصوالت با كيفيت سازندگان معتبر استفاده
می کنیم .اين اصل همانطور كه براي شما صادق است  ،براي ما نيز
صدق مي كند  :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 ايجاد اطمینان از كاهش زمان از کار افتادگی تجهیزات و صرفه
جويي در هزینه هاي شما مي شود .تقریبا تمام ماشین آالت در
سرتاسر جهان از سیستم های هیدرولیک استفاده می کنند .بنابراین
اغراق نيست كه بگوییم:
ما دنیا را به حرکت درمي آوریم !

 RTGهیدرولیک ـ در مرحله بهره برداری در امارات متحده عربی
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انواع موتورها  ،پمپها یا هر نوع شیر یا سیلندر،
ما محدوده وسیعی از محصوالت را تامین می کنیم
و بنابراین می توانیم مناسب ترين راه حل را براي
انواع نيازها در زمینه های مختلف ماشین سازی و
روشهاي منحصربفرد ارائه کنیم .ما تحت هر
شرایطی ،طبق باالترین استانداردها کار می کنیم.

محصوالت ما

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

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 كه در دسترس هستند ،نه تنها
تمام كارايي هاي مورد نياز را برآورده مي سازيم بلكه آنها را با
باالترین دقت ممکن تنظيم مي نماييم .بنابراين براي مثال ،امكان
ساخت براي دبی های جريان تا  1500ليتر در دقيقه يا بيشتر وجود دارد.

نگاه اجمالي به مزيت ها :
بهبود اعتمادپذيري سيستم
كنترل و نظارت آسان
ميزان نشت كمتر
صرفه جويي در هزينه هاي لوله كشي
صرفه جويي در فضا و كاهش وزن
تسهيل در سرويس دهي
كاهش زمان نصب
كاهش نياز به انبار قطعات يدكي
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حل مساله از طریق انتخاب گسترده

شيرهاي کنترل جهت ()Cetop
در اينجا نيز ما مي توانيم تمام حالت هاي
كاربردی و طراحي را براي شما فراهم كنيم و
اگر شيرهاي استاندارد قابل استفاده نيستند،
مي توانيم اين مشكل را با استفاده از يك شير
مخصوص [مناسب با كاربرد مورد نظر شما]
برطرف كنيم.
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شيرهاي مخصوص

محصوالت ما

شير استانداردي مناسب با مشخصات شير
هيدروليك شما وجود ندارد ؟ آنگاه مدل مناسبي را
براي شما تهيه مي كنيم که بتواند كم هزينه ترين
روش حتي براي سفارش هاي با تعداد كم باشد.

شيرهاي تعادل
شيرهاي تعادل ساخت ( )SUNكه داراي سه اتصال هستند ،از نوع شيرهاي تنظيم نسبي با جريان آزاد از شير كنترل جهت به سمت سيلندر
مي باشند .در جهت عكس ،تا وقتي يك فشار محرك كه با فشار بار نسبت عكس دارد ،اعمال نشود ،شيرها بسته باقي مي مانند (هرچه فشار بار
بيشتر باشد ،فشار محرك الزم براي باز كردن شير كمتر خواهد بود) .اين شيرها در يك جهت مانند شيرهاي يكطرفه با جريان آزاد و در جهت مقابل
مانند يك شير محدودکننده فشار عمل مي كنند .با افزايش فشار محرك اعمالي به اتصال سوم ،ميزان فشار تنظیمی براي محدودکننده فشار
كاهش مي يابد .اكثر شيرها داراي حفاظت حرارتي هستند .با استفاده از يك شير کنترل جهت با وضعيت وسط باز مي توان بارها را بصورت كنترل
شده كاهش داد يا قطع كرد.
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ما باالترین کیفیت را تضمين مي كنيم

سيلندرها
براي دستيابي به كاركردهاي مورد نياز ،ما محدوده وسيع و متنوعي از
سيلندرها را با اندازه ها و طراحي هاي مختلف در اختيار داريم .در هر
جايي كه امكان داشته باشد ،مدلهاي استاندارد درحين مرحله طراحي
استفاده مي شوند .اما در جايي كه امكان نداشته باشد ،مي توانيم
محصوالت سفارشي را براي شما تهيه كنيم .البته در حین فاز طراحي،
شرايط محيطي نيز مدنظر قرار مي گيرند.

كنترل بهینه
با استفاده از شيرهاي كنترل بار ،تقريبا تمام عملگرها مي توانند كنترل
موثرتري داشته باشند زيرا از ديد شير کنترل جهت ،اين بارها حتي وقتي
كه نيروي كششي برروي موتور وارد مي كنند (بار منفي) مي توانند
به بارهاي مثبت تبديل شوند .بواسطه نسبت تصاعدي معكوس،
بارهاي كوچك توسط فشارهاي محرك بزرگ كاهش داده مي شوند.
از طرف ديگر ،بارهاي بزرگ توسط فشارهاي محرك كوچكتر تقليل مي
يابند.بنابراين ،كنترل بارها راحت تر مي شود و پايداري عملگر بهبود مي
يابد .با استفاده از شيرهاي كنترل بار ،بارهاي كششي منفي از ديد شير
ت استفاده شده ،مثبت به نظر مي آيند .اين مساله ،كنترل
کنترل جه 
حركت را تا حد قابل توجهي تسهيل مي سازد.

مخازن
محصوالت ما در اين بخش عبارتند از مخازن استاندارد و همچنين
مخازن سفارشي مطابق با نيازها و مشخصات درخواستی شما  .تمام
مخازن داراي رنگ يا پوشش پودري هستند.
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مسائل پيچيده به طراحي هاي پيچيده نياز دارند.
متخصصان مجرب ما به جديدترين فناوري CAD
براي طراحي و توليد دسترسي دارند .با استفاده از
برنامه هاي  CADمانند هيدرومن ()HYDROMAN
براي طراحي هاي بلوك و اتوكد ( ، )AUTOCADما
مي توانيم طراحي و ساخت را با سرعت زياد و هزينه
كم انجام دهيم.

طرح ها و محصوالت سفارشي

نيازهاي شما  ,انگيزه ما
در شرایط خاص  ,وقتي محصوالت استاندارد براي نیازهاي شما مناسب نيستند ،مهارت و تخصص ما براي ساخت انواع محصوالت سفارشي
(سيلندرها يا شيرهاي مخصوص و واحدهاي كنترل شیر براي هر نوع كاربردي) به كمك شما مي آيند .ما مي توانيم مجموعه قطعات را مطابق
با نيازهاي شما گردآوری كنيم  .با استفاده از راه حل های جزئی كه از قبل در بايگاني وسیع داده هاي خود داريم ،ارائه بهترين راه حل در
زماني كوتاه و البته با بيشترين دقت و ظرافت را به شما تضمين كنيم .ما همچنین قادر به تولید سيستم هاي سفارشي پيچيده مطابق با
نيازهاي منحصربه فرد شما هستیم  .ما شرايط را به نحوي ايجاد مي كنيم كه حداكثر اعتمادپذيري به روند کار حتي در مرحله طراحي حاصل شود.

بلوک های كنترل
ما اكثر واحدهاي كنترل خود را به روش طراحي بلوك تهيه مي كنيم.
نصب اين طراحی هاي متراکم  ،تنومند و بدون لوله آسانتر است و
فضاي كمتري نياز دارد .براي ساخت این بلوك ها  ،از موادي استفاده
مي كنيم كه مناسب با پارامترهاي اصلي مانند فشار  ,سيال و شرايط
محيطي محل مورد نظر تهيه شده اند و صدالبته نحوه عملكرد تك تك
قطعات و محصول نهايي تحت محدوده وسیع آزمايشات قرار مي
گيرد .به همين دليل  ،مي توانيم تضمين كنيم كه فقط محصوالت
با باالترین كيفيت از كارخانه خارج مي شوند.

مجموعه ها
براي مجموعه ها نيز روش مشابهي استفاده مي شود  ,شما مشكل
خود را با ما مطرح می کنید و ما راه حل آن را به شما ارائه مي دهيم.
به عبارت ديگر ،ما مجموعه هيدروليك مناسب شامل كنترل كننده
هاي الكتريكي و  PLCرا بر اساس سفارش براي شما مي سازيم.
و البته آن را در محل براي شما نصب و راه اندازي مي كنيم.

كنترل كننده های PLC
براي تجهيز كارخانه شما به واحد كنترل بهينه ،از فرايند اتوماسيون
بهره مي بريم .اين كار  ,طراحي الكتريكي سيستم هاي هيدروليك و
ساير سيستم ها (از رله هاي كنترل گرفته تا مجموعه  )PLCرا آسان
مي سازد .البته ،اجرا تمام روشهاي كنترل راحت و كامال انعطاف پذير
هستند.
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فناوري  CADبراي راه حل هاي سريع و اقتصادي

مشاوره فردی تخصص ماست
راه حل های فردی نیاز به مشاوره های فردی دارند  .بنابراين ،ارائه
پيشنهادهاي مناسب از همان لحظه شروع كار از مهمترين
اولويتهاي ما بشمار مي رود .ما مي دانيم كه براي مطابقت هرچه
بيشتر با نيازها و اجراي بدون اشكال پروژه ها  ،تشريح دقيق مساله از
همان مراحل اوليه بسيار ضروري است .اين بحث ها و مذاكره ها در
راستاي شناسايي دقيق مساله و نيازهاي اوليه مشتري انجام مي شوند
و به اين وسيله مي توانيم تا قبل از شروع مرحله طراحي و ساخت ،راه
حل هاي مناسبي را پيدا كنيم.

تضمین كيفيت محصول
اعتماد ،بر كيفيت استوار است .بنابراين ما براي محصوالت سفارشي
(براي هر كاربردي) فقط از قطعات با كيفيت باال استفاده مي كنيم .
براي مثال  ،در اكثر موارد برای بلوك هاي كنترل  ,از شيرهاي کارتریج
( )SUN Hydraulicsاستفاده مي شود .براي شيرهاي محرک ما از
محصوالت سازندگان معتبر مانند Bosch-Rexroth , Parker , Atos
 Hoerbiger , Vickersو غيره استفاده مي كنيم .هنگام ساخت سيلندرها،
از محصوالت آزمايش شده و تضمين شده  LJMاستفاده مي كنيم .هر
يك از قطعات بايد قبل از نصب ،عملكرد عالی داشته باشند .اين تنها
راهي است كه مي توانيم رضايت شما مشتريان را تضمين كنيم.

طراحی ساختاری یک بلوک کنترل
در مرحله برنامه ریزی
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مهندسي پروژه -
دقت و تجربه تضمين كننده موفقيت

طراحي جزئيات بلوك هاي كنترل و سيستم هاي هيدروليكی به دقت بااليي نياز دارند  .ما اين كار را با باالترين سطح تجربه و دقت انجام مي دهيم.
مهندسي دقيق پروژه و پيش طراحي از مراحل مهم و حياتي در مهندسي کنترل در فرآیند توليد هستند .اين رويه در مورد تنظيم دقيق قطعات
هنگام نصب نيز اعمال مي شود.
ما مهندسي پروژه را با تمامی جزئیات بر عهده می گیریم به اين معني كه طراحي و ساخت بلوك هاي كنترل  ،سيستم هاي هيدروليك ،بلوك هاي
دریچه دار  ،شيرها و سيلندرها را انجام مي دهيم و سيستم را از پيش  ,طراحي و تنظيم مي كنيم  .همچنین هنگام ساخت كنترل كننده الكتريكي
يا الكترونيكي  ،با کمال میل دانش فنی خود را در اختیار شما قرار می دهیم .

محدوده وسيع خدمات ما  ،تمام نيازهاي شما از جمله مهندسي ،
نگهداري  ،تعمير  ،تامين قطعات يدكي  ،دوره هاي آموزشي و
سمينارها را پوشش مي دهد.
ضمانت
تعهدات و ضمانت هاي كامل و قيمت عادالنه از جمله ويژگي هاي
بارز محصوالت ما هستند  .تمام محصوالت ما  12ماه ضمانت دارند .

مهندسي
مهندسي براي ما به اين معني است كه مطمئن شويم سيستم هاي
شما مطابق با آخرين استانداردهاي فني كار مي كنند  .بروزرساني در
بازه هاي مشخص طبق نياز انجام مي شوند  .اين كار باعث مي شود
كه شركت شما ديگر در مورد برنامه ريزي هاي ضروري اما زمانبر
نگراني نداشته باشد .
نگهداري
ما خدمات نگهداري جامعي را براي سيستم هاي هيدروليك شما
انجام مي دهيم  .بسته به درخواست شما و شرايط شركت شما  ،اين
خدمات مي تواند بصورت موردي يا در بازه هاي زماني منظم
(ماهيانه  ،فصلی  ،ساليانه) انجام شوند .
تعميرات
انجام تعميرات و خدمات اضطراري ما باعث ايجاد امنيت الزم در
كارخانه شما مي شود .

10

ارائه خدمات برتر در صدر اولويت های ما
ساير كاربردها
ما سالهاست تجهيزات هيدروليكی سازندگان بزرگ در زمينه هاي
مختلف را تامين مي كنيم که از آن جمله مي توان به موارد زير
اشاره كرد:
خودروهاي خدمات عمومي
كشتي سازي
كارخانه هاي صنعتي
ماشين های ابزار
مهندسي مكانيك عمومي
خودروهاي امداد و نجات

سرويس دهي در محل
سرويس دهي در محل اعتبار ماست  .ما تعمير تجهيزات را در محل
و با سرعت و انعطاف پذيري باال انجام مي دهيم  .همين رويه در
مورد خدمات نگهداري نيز اجرا مي شود .همه چيز درست و به موقع
انجام مي شود بطوريكه زمان از كار افتادگي و كاهش توليد به حداقل
خود مي رسد  .بواسطه سيستم انبارداري قوي و مخصوصا متخصصان
سرويس دهي مجرب  ،تعويض قطعات معيوب در كمترين زمان
ممكن و در محل انجام مي گيرد و اين مي تواند به صرفه جويي در
هزينه هاي شما منجر شود  .بنابراين اقدام به موقع و كاهش هزينه
ها بواسطه كاهش زمان از كار افتادگي تضمين مي شود .
تجهيزات شما در هر زمان و هرجا كه شما بخواهيد (يعني طبق كاربرد)
نصب و راه اندازي مي شوند  .در اين حقيقت كه ما با استفاده از
متخصصان مجرب حمايت هاي الزم را از شما به عمل مي آوريم ،
جاي شكي نيست  .اين خدمات در خارج از آلمان نيز ارائه مي شوند-
متخصصان و مهندسان مكانيك ما سالها تجربه از سراسر دنيا كسب
كرده اند  .بنابراين  ،ما شما را هنگام بهينه سازي پروسه كاري و البته
هنگام آموزش كاركنانتان درمحل پشتیبانی مي كنيم .

نمونه كاربردها
ما براي هر كاربردي  ،قطعات مخصوصی را با باالترين استانداردها
ساخته ايم  .طراحي هاي ساختاري پيچيده با استفاده از جديدترين
روشها و برنامه هاي  CADانجام مي شوند .
ساخت نیروگاه ها
صنایع خودروسازی
ماشين آالت ساختمانی
جرثقيل هاي بنادر
سطوح باالبر
صنعت جرثقيل و باالبر
وسایل نقلیه عمومي
مهندسي مكانيك عمومي
تجهيزات دريايي
پرس های هیدرولیکی
ماشين آالت نئوپان سازی

صنعت بازيافت
برف روب ها
كشتي سازي  ،مهندسي دريايي
قطعات بيل هاي مكانيكي
خودروهاي جاروب جاده
اليروبي مجاري فاضالب
مهندسي جوشكاري
هيدروليك صنعتي
مهندسي اتوماسيون
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آنچه ما را متمایز می کند ...

روپل هیدرولیک ( )Ruppel Hydraulikدارای  45سال تجربه و تالش در زمینه هیدرولیک است .روپل در
زمينه تولید و توزیع تجهیزات صنعتی با کیفیت باال مانند بلوک های کنترل ،مصالح ساختمانی ،شیر و
سیلندر و همچنين ارائه خدمات نصب ،آموزش ،پشتیبانی در محل و تعمیرات فعاليت 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 شريكي براي توليدكنندگان داخلي
و بین المللی ماشین آالت تبدیل کرده است.
مشتريان ما مي توانند محصوالت سفارشي خود را از بين انواع محصوالت ما (با بهترین استانداردهای
موجود) انتخاب كنند .انبار گسترده کاالی ما متضمن خدمات رسانی برتر و تحویل سریع کاال هستند.
شرکای ما و قراردادهای تامین کاال ما را قادر می سازند تا شرایط بسیار مناسبی را برای محصوالت
توليدكنندگان مطرح فراهم آوریم.

عملکرد و اعتماد جهاني
با مدیریت گرهارد دبلیو روپل ( ، )Gerhard W. Ruppelشرکت که دفتر مرکزی آن در ()Bad Münder
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 كه :

ما دنیا را به حرکت در می آوریم !

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

شرکت پیشروطرح آذربایجان

(سهامی خاص)

نمایندگی رسمی شرکت روپل هیدرولیک آلمان
ایران  -آذربایجان شرقی
تبریز  -خیابان  22بهمن  -چهارراه قطران
مجتمع صنعتی تجاری عمران  -ط اول  -پ 53
کدپستی 51787-35167 :
تلفکس 0411 ٤٤١٥٩٤٤ :
همراه 0914 106 1943 :
hosseini@ruppel-hydraulik.de

www.ruppel-hydraulik.de

