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کیلو وات ۵٫۵موتور گیربکس   MR13  ٣(تک سرعته VF)  ساخت کارخانه سیکور ایتالیا می
موتورھای. باشد   MR13G  این . استارت در ساعت قابلیت استفاده با اینورتر را دارد ٢۴٠با

این موتورھا در . متر می باشد ٣٠نفره تا طول مسیر  ۶تا  ۴موتور مناسب برای ظرفیت 
. جھت ھمانند موتور دو سرعته را دارد ٣دا و روان ، قابلیت نصب در شرایطی کامال بدون ص

این . الزم به ذکر است این موتور نیز قابلیت نصب در پروژه ھای بدون موتورخانه را نیز دارد
در داخل مخزن گیربکس می باشد) دائمی(موتور دارای روغن سنتیک گیاھی  . 

 
 -  برای جلوگیری از آسیب دیدن موتورھا، از افزودن ھرگونه روغن یا روغن اضافی به

 .داخل مخزن خودداری فرمائید
 - موتور گیربکس ھای سیکور بر اساس دستورالعمل ھای Machinary directive 
2006/42/EC و مطابق با استانداردھای EN81-1 / EN12100-1/ EN12100-2  طراحی و

 .ساخته شده اند
 - این موتور دارای سیستم تھویه و خنک کننده توسط یک فن می باشد. 

 - تور خواھشمند است ھنگام انتقال موتور جھت جلوگیری از صدمه جدی به عملکرد مو
به قسمت فلکه اصلی و ضربه خوردن آن به اطراف ...)زنجیر و (به محل نصب از اتصال کابل 

جھت انتقال موتور از محل تعبیه شده به این منظور استفاده شود و از . جداٌ خودداری نمائید
جداٌ پرھیز ...)فالیویل، یاتاقان و مانند فلکه، (اعمال نیرو به سایر قسمت ھای موتور گیربکس 

 .نمائید
 لطفا به موارد زیر توجه کنید) اصل و فرع بودن آن(جھت احراز ھویت موتور : 

 روی بدنه گیربکس  چسب ھولوگرام بر -الف  
 کارت گارانتی بازرگانی موسی خانی -ب  

 شماره سریال گیربکس که روی پالک گیربکس درج شده است -ج . 
 جھت تایید و تطابق اطالعات فوق با دفتر این بازرگانی تماس فرمائید -د . 

  
  با تشکر            

  شرکت آسانسور نوین ره آورد            
  محمود افچنگی

  
  
  
  
  
  

  ٠٩١٢٢۵٧۵٩۵   ٨٨۴٠۵٧١٠ ٣واحد  ١٩١انک تجارت پالک بزرگراه رسالت  خیابان استاد حسن بنا جنوبی  جنب ب: آدرس دفتر مرکزی


