Never a problem,
always a...

نبذة عن هندسة ‘التحدي’

السلسلة

مجموعة ‘التحدي’ الواسعة من البكرات ،أوراق النباتات ،الخشب ،السالسل
الناقلة والزراعية ال تقترص فقط عىل تقديم كل الرتقية الصناعية وخصائص
الحياة املثىل التي قد يتوقعها املصممون واملهندسون بوقتنا الحايل ،إنهم
يقومون بذلك دون التنازل عن الجودة أو القيمة .كام تتوافر مجموعة متكاملة
من امللحقات وكذلك العديد من السالسل املصممة خصيصا لتالئم
احتياجات العمالء.
أحدث إضافاتنا هي مجموعة النواقل والسلسلة املتحركة التي تضم دبابيس
لولبية ،وهذا ما يجعل امتداد سلسلة ‘التحدي’ اإلختيار االفضل ألي بناء جديد
أو يف حالة استبدال التطبيق.

متثل عالمة ‘التحدي’ التجارية ثالثة عقود من الصناعة والتطوير والرتقية ملجموعة
متنوعة من املنتجات الهندسية ونواقل الطاقة عالية الجودة والتي ميكن التحصل عليها
من مصدر واحد.
مجموعة مراكز نقل طاقة ‘التحدي’ العاملية توفر فقط املعدات األصلية والتجارية ،بينام
يتوىل موزع ‘التحدي’ املحيل خدمة املستهلكني النهائيني.
تعترب القيمة والجودة والخدمة حجر الزاوية مبجموعة ‘التحدي’ ،حيث نتمتع بخربات ال
تضاهى يف مجال تصنيع وتوزيع املنتجات الهندسية من الرشق ،مع االلتزام بكل املعايري
الدولية واملتطلبات التقنية.
تزخر جميع مرافق ‘التحدي’ الصناعية باملهندسني القادرين عىل توفري قطع غيار حسب
الطلب لآلليات املختلفة ابتداءا من الخام وصوال إىل املنتج النهايئ املنشود.
منتجاتنا مصنفة بناء عىل أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا ،وذلك لتسهيل عمليات االستبدال
والطلب والتوزيع.
ولذا فال تنسوا أنه المشاكل أبدا ،بل دامئا ...

العجالت املسننة

العجالت املسننة تصنع وفق املعايري املستخدمة لسالسل ‘التحدي’،
كام أن اجراءات التفتيش املتبعة لضامن الجودة متطابقة أيضا.
املجموعة تتضمن كل من العجالت املسننة للمخارط املغزلية
واملخارط التجريبية البسيطة واملزدوجة والثالثية .العجالت
املسننة البسيطة املزدوجة هي أيضا متوفرة.
‘التحدي’ تقدم أيضا لوحة عجالت و( .)0000عجالتنا
املسننة امللحومة واملحاور متوافرة بقياسات “ ”BSو
“.”ANSI

األحزمة

جميع األحزمة التي ننتجها حاصلة عىل العالمات الدولية ومتوافقة بالكامل مع  ISOو
 BSو  DINومختلف املعايري الدولية األخرى.
مجموعة ‘التحدي’ املتنوعة من األحزمة عالية الجودة تشمل:

• أحزمة  Vالكالسيكية.
• أحزمة  CRE Vالكالسيكية.
• أحزمة األوتاد.
• أحزمة األوتاد .CRE
• أحزمة التوقيت الكالسيكية.
• أحزمة التوقيت ذات األسنان املقوسة
• أحزمة أخرى مناسبة لتطبيقات اآلليات
الزراعية متوافرة أيضا يف حال الطلب.

بكرات ‘التحدي’ من
نوع Milock

املحاور ومغازل الشجريات

البكرات

بكرات من نوع Milock

مجموعة بكرات ‘التحدي’  Vبكل املخارط املغزلية والتجريبية متوافقة مع معايري التكوين للـ ISO
 ،4183ويتم انتاجها من الحديد املفسفت من الفئة  ،GG25املتوافقة مع  Q6.3أو أفضل.
تنتج ‘التحدي’ أيضا املخارط املغزلية والتجريبية الكالسيكية وبكرات  HTDاملوقتة بنفس املواصفات
املطلوبة.
استكامال ملجموعة البكرات ،تتوفر لدينا أيضا البكرة متعددة الرسعات والبكرة من طراز .Mi-lock

من أجل نقل عزم الدوران أنت بحاجة إىل أقىص منطقة اتصال ،وهو ما ميكن أن تقدمه القدرة
العالية آلليات ‘التحدي’ ،مع أكرث من  500قياس مختلف  -مرتي وامرباطوري  -توفرها مخارط
مغازل الشجريات ،وتصنع من الحديد الزهر املصبوب† .تعمل ‘التحدي’ عىل تأمني مغازل
الشجريات ذات الجودة التي تنشدها وبسعر مناسب.
جميع مغازل الشجريات ذات الثقوب الثالثة التي تنتجها ‘التحدي’ تحتوي كذلك عىل ثقب رابع
لتأمني التوازن والتناغم.
استكامال ملجموعتنا املتنوعة من مثبتات األعمدة ،تقوم ‘التحدي’ بانتاج مجموعة الضبط
االضافية اآللية للخام الصلب  C45باملحاور ،وكذلك مسامري لولبية مفسفتة للمحاور من
الحديد الزهر  ،GG22باالضافة إىل مجموعة إضافية من املحوالت مبفتاح وبدون مفتاح ،مثالية
متاما ملكونات مخارطنا التجريبية.
(†مغازل الشجريات ذات الجدران الرقيقة تصنع من الصلب )C45

أعمدة مخفضات الرسعة املنتصبة

أعمدة مخفضات الرسعة املنتصبة املنتجة من قبل ‘التحدي’ هي العمود
الفقري للعديد من النواقل ،وهي متوافقة مع منتجات املصنعني اآلخرين،
كام أنها مزودة بذراع خاصة لعزم الدوران .ميكننا أن نوفر الدعم الالزم يف
حال تم طلب ذلك.
خط انتاج ‘التحدي’ الصناعي يضمن لك التزامه بالجودة وأقىص درجات
التفهم.
الرتوس الخاصة بأعمدة مخفضات الرسعة املنتصبة منتجة من الصلب
 20MnCr5والغاز املكربن ،الرتس مصنوع من الصلب  ،8620وجميع
املنتجات يتم فحصها بحثا عن أي تشققات باملعدن.
جميع وحدات أعمدة مخفضات الرسعة املنتصبة تم اختبارها عمليا ملدة
 30دقيقة قبل فحص الجودة النهايئ ،وكل قطعة تحمل رقمها التسلسيل
املميز من ‘التحدي’ ،مام يجعلها قابلة للتتبع.

عنارص شبك املخروط

مثبتات األعمدة ذات األقفال عدمية املفاتيح من إنتاج ‘التحدي’ تأيت مبختلف
األحجام واألشكال ،وهي سهلة الفك والرتكيب.
تعترب أقفال األعمدة ،من انتاج ‘التحدي’ ،من الفئة املمتازة لعنارص الشبك،
والتي تتمتع بقدرة تحمل ميكانيكية سطحية عالية ،مام يؤدي إىل تحقيق
مستوى عال لعزم الدوران.

وصالت األعمدة

مجموعة ‘التحدي’ الواسعة من وصالت األعمدة تغطي أغلب االحتياجات
الصناعية ،وهي تشتمل عىل وصالت األعمدة الفكية والسلسلية وطرازي
 HRCو .FFXاالضافة الجديدة إىل مجموعة ‘التحدي’ هي الوصالت من طرازي
 RPXو NPXاملطابقة للمعايري الصناعية.
سواء كنت بحاجة المتصاص الصدمة املولدة من قبل مطحنة أو مولد هادئ،
فلدى ‘التحدي’ وصالت مالمئة لذلك.

محددات عزم الدوران

مجموعة ‘التحدي’ ملحددات عزم الدوارن ستقتصد لك
املصاريف املالية االضافية الناجمة عن األعطال
واألرضار ،مع دليل متكامل سهل إلعادة
االعداد والرتكيب ،هذه الوحدة تعمل مع
لوحة عجالت ‘التحدي’ املسننة والرتوس
والبكرات والوصالت الخ.
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أغطية املحركات

أغطية املحركات التي تنتجها ‘التحدي’ من الصلب املجلفن تحافظ عىل
انتظام تواتر املحرك ،يف نفس الوقت الذي تعمل فيه عىل منع االهتزازات
والضجيج .إنها سهلة التعديل ومتوافرة بخمس أحجام إلطارات
املحركات لتغطي بذلك القياسات من  63وحتى .180
تقوم ‘التحدي’ أيضا بتخزين رشيحة من القضبان املستخدمة
بتصميم أغطية املحركات.

وحدات دودة الرتوس

توفر ‘التحدي’ مجموعة واسعة من وحدات دودة الرتوس ذات الغالف
املتكون من سبيكة أملونيوم.
هذه الوحدة املتعددة االستخدامات ميكن أن تتوافر مع أعمدة االنتاج،
املحركات الكهربائية ،شفرات االدخال أذرعة عزم الدوران مع العديد من
االعدادات لتناسب مختلف التطبيقات والفئات.
األحجام متناسبة مع املعايري الصناعية.

املحامل

مجموعتنا املتنامية من املحامل تتضمن السالسل املرتية 6900/6800
و 6300و 6200و 6000و 1600وسالسل محامل  Rاالمرباطورية.
كل محامل البكرات التي ننتجها محاطة بدرع وذلك لتدوم لفرتة أطول
ولتسهل عملية الصيانة.
كام نحتفظ مبجموعة واسعة من محامل البكرات املغزلية املرتية
واالمرباطورية.

املحركات الكهربائية

محركات ‘التحدي’ ثالثية وأحادية الطور متوافقة مع مواصفات
 IEC60034وتعد إضافة جديدة إىل قامئة منتجاتنا املتزايدة.
تحتوي عىل مروحة تربيد ،سبيكة أملونيوم ذات
املحركات املوافقة لـ
مستوى عال مصممة عىل منط قفص السنجاب ،وتشتمل عىل صناديق
بالستيكية نهائية من الفئة الهندسية .كل املحركات تحوي أقداما متعددة
األغطية وبدلك ميكنها الوصول إىل وضعيات مختلفة متفاوتة.

وحدات املحامل

كتل مساند (بلومر) ‘التحدي’ ،وحدات ثقوب الشفرات 2و 4مع وحدات
املتابعة ،كلها تحوي أختام ثالثية الشفاه اضافة إىل دروع تالئم املعايري
القياسية.
املحامل محكمة االغالق وذلك ألجل إطالة عمر املنتج ،حلامت التشحيم
متوافرة أيضا مع هذه الوحدات ذات املعايري الصناعية القياسية.

الدليل التقني لـ’التحدي’

دليل نقل طاقة ‘التحدي’ التقني الجديد لعام  2011يغطي كامل نطاق منتجاتنا من خالل
 380صفحة .اتصل مبكتب مبيعات ‘التحدي’ املحيل لديك واحصل عىل نسختك اآلن.
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