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Endüstriyel Ağır Tip Hizmet Redüktörleri ve Dişli Kutuları

 Endüstriyel Zincirler, 
Redüktörler ve Kaplinler

Ağır sanayide v e makinelerde kullanılan büyük redüktörlerin saha montajı ve çalıştırılacağı 
hat veya makineye uyumu sıklıkla sahada bir mühendislik çalışması gerektirir. Renold 
Gears bu gereksinimi ortadan kaldırmak ve oluşabilecek durumları asgariye indirmek 
amacı ile Milnrow, İngiltere’deki fabrikasından yeni HC Serisi helisel ve konik helisel dişli 
redüktörler için ısmarlama tasarım ve üretim hizmeti vermektedir.

Ürün kalitesi, yeni ürün geliştirme, tasarım ve 
üretim imkânları ile dünya çapında saygın bir yere 
sahip olan Renold, endüstriyel zincirler, redüktörler 
ve kaplinlerden oluşan güç iletimi ile ilgili hassas 
mühendislik ürün grupları üretmektedir. 

İsviçre’li bir ailenin oğlu olarak 1873’de İngiltere’ye 
gelen Hans RENOLD; müteşebbis ve mucit karakteri 
ile bugünkü Renold’un temellerini atmış ve 1880’de 
rulo manşonlu zinciri icat ederek zincir endüstrisinin 
doğuşuna sebep olmuştur. Bugün 25’ten fazla ülkede 
yaygın temsilcilik ve distribütör ağı, 2500’ü aşkın 
çalışanı ile özel ihtiyaçlara yönelik özgün çözümler 
sunan Renold’un Türkiye Distribütörlüğünü Glengo 
İthalat İhracat Mümessillik A.Ş. yapmaktadır.
Renold, güç transmisyon ürünleri üretim ve satışında 
dünya lideridir. Tüm dünyada dişlileri, redüktörleri ve 
hidrolik varyatörleri, kaplin ve kavramaları ile olduğu 
kadar, dünyanın en kaliteli ve en yüksek performansa 
sahip transmisyon ve konveyör zincirlerinin de üreticisi 
ve tedarikçisi olarak tanınmaktadır. Ürünlerinin her biri 
kendi alanlarında müşteri beklentilerini karşılayan ve 
aşan bir performansa sahiptir.

Renold Gears (Endüstriyel Dişli Kutuları 
(Redüktörler) ve Dişliler)
Renold Gears, dişli teknolojisinde lider pozisyonunu 
muhafaza ederek, yenilik getiren ürünler ve ısmarlama 
güç transmisyon çözümleri sunarak; yüz yılı aşkın bir 
süredir yüksek kaliteli ve yüksek teknik özelliklere 
sahip dişlilerin ve redüktörlerin tasarım ve üretimini 
yapmaktadır.
Renold Gears BS EN ISO 9001:2008 onaylıdır. Tüm 
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ürünlerin tasarımı ve üretimi, bu kalite güvence sistemine 
uygun olarak yapılmaktadır.

Faaliyet sahaları içinde yer alan dişliler ve redüktörler:
Sonsuz dişli redüktörler (tek ve çift kademe 
redüksiyonlu), helisel ve sonsuz dişli kombine 
redüktörler, helisel dişli redüktörler, helisel ve konik 
dişli redüktörler, mile akuple helisel dişli redüktörler, 
varyatörler, ısmarlama sonsuz dişli redüktörler (çift uçlu 
teknoloji dahil olarak), siparişe özel ve yüksek hacimli 
boşluklu helisel dişliler, standart ve siparişe özel sonsuz 
dişli asansör/yürüyen merdiven tahrik paketleri, siparişe 
özel dişli üniteleri ve paket tahrik sistemleri, dişli üniteleri 
servis ve yenileme hizmetleri

Siparişe Özel Ağır Hizmet Tipi Redüktörler:
Ağır sanayide ve makinelerde kullanılan büyük 
redüktörlerin saha montajı ve çalıştırılacağı hat veya 
makineye uyumu sıklıkla sahada bir mühendislik 
çalışması gerektirir. Renold Gears bu gereksinimi ortadan 
kaldırmak ve oluşabilecek durumları asgariye indirmek 
amacı ile Milnrow, İngiltere’deki fabrikasından yeni 
HC Serisi helisel ve konik helisel dişli redüktörler için 
ısmarlama tasarım ve üretim hizmeti vermektedir.
Özel görevlendirilmiş bir tasarım ve üretim ekibi, 
müşterinin ihtiyaçlarına tam cevap verecek şekilde 
tüm modifikasyon çalışmalarını yapmaktadır. Yere 
montaj bağlantıları sahada mevcut ankraj detaylarına 
hassasiyet ile uygun olacak şekilde projelendirilmekte 
ve imal edilmekte, özel tahvil oranları temin edilmekte 
ve giriş-çıkışlar her türlü tahrik detayına uygun olarak 
tasarlanmaktadır. Renold Gears, bu yeni hizmet 
şekli ile müşterilerine; HC serisi redüktörleri tüm 
gereksinimlerinin birebir karşılanacağı, sahada herhangi 
bir mühendislik çalışması gerektirmeyeceği ve redüktör 
yerine kolaylıkla ve derhal monte edilecek şekilde sipariş 
verme imkânı ve avantajını sunmaktadır.

HC Serisi helisel ve konik helisel redüktörler, ağır hizmet 
tipi uygulamalar için 11.000 kW güç ve 315.000 Nm çıkış 
tork değerine kadar geniş bir aralıkta tasarlanmıştır. 
Bu aralıkta 14 değişik ebat ve geniş bir tahvil oranı 
seçim imkânı bulunmakta, bu da bazı durumlarda daha 
ekonomik bir redüktörün seçilebilmesini dahi mümkün 
kılmaktadır. Tüm HC tip redüktörler; dış yüzeyleri 
sertleştirilmiş helisel ve spiral konik dişli, sağ açılı 
ünitelerde maksimum güç iletimini sağlayacak şekilde 
içe kıvrık diş profilli, çok düzgün çalışan, uzun ömürlü ve 
maksimum verimi haiz ağır hizmet tipi dişli ünitelerdir. 
Başlıca uygulama alanları; soğutma kuleleri, ön ısıtıcı 
tahrikleri, havalandırıcılar, ekstrüderler, pota tahrik 
sistemleri vs.

RENOLD PLC GRUP ŞİRKETLERİ
Renold PLC grubu bünyesinde Renold Gears (Milnrow, 
UK) dışında Renold Chain (Burton upon Trent, UK) ve 
kaplin bölümünde üretim yapan, her biri endüstride 
uzun yıllara dayanan saygınlığa sahip üç ayrı şirketi 
bulunmaktadır. Bunlar Renold Hi-Tec Couplings (Halifax, 
UK), Renold Clutches & Couplings (Cardiff, UK) ve Renold 
Ajax (Westfield, NY, USA)’dır.

Renold Chain
Renold aşınma ve yorulma dayanımı özelliklerine 
yoğunlaşarak yüksek performansa sahip transmisyon 
zincirlerinin tasarım ve üretimini yapmaktadır. Duruş 
sürelerini asgariye indiren performansıyla verimliliği 
artırmaktadır. Uygulama için en doğru zinciri seçmek 
önemlidir.

İyi bir yorulma dayanımı için bağlantı lamelleri kalın, 
kolay montaj için uçları yumuşatılmış perçinli bağlantı 
pimli standart bir zincir tahrik sistemi için “Standart 
Chain” serisinden en uygun zincir seçilebilir.
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Korozyon ve aşınma dayanımı yüksek, yağlama 
gerektirmeyen, şok yüklere dayanıklılık gibi hususları 
sağlayacak şekilde üst düzeyde teknik özelliklere 
gereksinimin olduğu durumlarda ise “Solutions Chain” 
serisinden zincir seçimi yapılır. Bu kategorideki zincirler, 
standart zincirlere göre önemli derecede daha uzun 
çalışma ömrüne sahiptir. 
Renold binlerce endüstriyel uygulama için pek çok 
uyarlanmış ve özel zincir sunmaktadır:
Küçük ve büyük hatveli (4mm’den 4 inç’e kadar) 
zincirler, uyarlanmış transmisyon zincirler, pim göbeği 
oyuk (delikli) zincirler, nikel kaplı zincirler, çinko kaplı 
zincirler, uzatılmış hatveli zincirler, kenarları kavisli 
zincirler, bağlantı lamelleri dirsekli zincirler, manşonlu 
zincirler ve petrol sondaj makineleri için zincirler

Konveyör Zincirleri (Conveyor Chains)
Dünya çapında tüm endüstriyel uygulamalara 
hizmet edecek şekilde; tasarımdaki deneyimi, esnek 
üretim tekniklerine sahip olması ve müşterilerin özel 
ihtiyaçlarına göre uygun ve doğru çözümü oluşturma 
imkanları Renold’u konveyör zincirlerinde de ihtisas 
sahibi bir üretici konumunda olmasını sağlamaktadır.
Konveyör zincirlerinin başlıca uygulama alanları: Asfalt 
endüstrisi makineleri, ekmek ve unlu mamul üretim 
hatları, çimento üretim hatları, paletli vinçler, yürüyen 
merdivenler, ağır hizmet tipi konveyörleri, kömür 
madenciliği ekipmanları, petrol sondaj makineleri, palm 
yağı üretiminde kullanılan zincirler ile yol ve kaldırım 
makineleri, şeker fabrikaları, lunaparklar, eğlence 
parkları ve atık su arıtma sistemlerinde kullanılan 
zincirler.
Transmisyon zincirleri için de geçerli olduğu üzere, 
konveyör zincirlerinde de hassasiyet; yükü taşıyan bakla 
lamellerinin birbirlerine muylular ile yine hassas bir 
şekilde irtibatlı olması ile ilişkilidir.

Her bir burç yatağı bağlantı pimi, burç ve döner 
rulolardan müteşekkildir. Burç ve pimin dış yüzeyleri; 
yüksek basınç altında mafsal hareketini yapabilmeleri, 
yükten doğan basınca ve zincir ruloları tarafından 
aktarılan yivleme etkisine karşı dayanabilmeleri için 
sertleştirilmiştir.

Baklalar dizisi boyunca konveyör zincirin her bir güç 
dayanımı için; zincir dişlisindeki dişlerin dayanımı için 
yeterli olacak ölçüde minimum hatve ve normal olarak 
bağlantı lamelleri ve zincirin genel rijiditesi tarafından 
belirlenen maksimum hatve değeri vardır. Gerektiğinde 
normalde olması gereken maksimum hatve, bağlantı 

lamelleri arasında takviye edici burçlar kullanılarak ve 
zincir dişlide bunların sıyırıp geçebileceği şekilde uygun 
boşluklar bırakılarak arttırılabilir.
Yaprak Zincirler (Leaf Chains)
Malzeme taşıma uygulamaları için yaprak zincirleri ürün 
grubu dünya genelinde liman istifleyicileri, fork-liftler, 
savak kapaklarında olduğu gibi inşaat endüstrisinde 
kullanılmaktadır.

Renold Smartlink™
Smartlink™ çok küçük bir mikro işlemci ve enfraruj (kızıl 
ötesi) ile bağlantı kurduğu elde taşınabilir bir kontrol 
cihazından oluşan teknolojik bir sistemdir. Zincirin 
bağlantı lameli üzerine monte edilen ve onunla birlikte 
dolaşan mikroişlemci, zincire ulaşmanın zor olduğu 
herhangi bir yerde bile zincirin maruz kaldığı gerilimleri 
belirlemeyi ve bilgi aktarılmasını sağlar.

RENOLD Hi-Tec Couplings
İngiltere’nin Halifax kentinde bulunan Renold Hi-
Tec Couplings firmasında burulmalı tip esnek kaplin 
üretimi yapılmaktadır. Sıkıştırılmış kauçuk kaplinlerin ilk 
tasarımı 1940’larda Louis Croset tarafından yapılmıştır. 
Daha sonra oğlu Paul Croset 1952 yılında William 
Holmes ile ortak olarak kurdukları Holset Engineering 
Company firmasında üretime devam etmiştir. Bu 
kaplinler bugüne kadar dizel motorlarda çok başarılı 
olmuştur. Holset Engineering, kaplin üretiminden 
başka otomotiv endüstrisinde çok daha geniş kapsamlı 
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uygulama alanı olan türbo şarjör elemanlarının da 
üretimini de geliştirmiştir. Renold 1996 yılında kaplin işini 
Holset’ten devralarak yatırım yapmış ve ürün çeşitliliğini 
artırmıştır. Renold Hi-Tec kaplinleri çelik üretiminden, 
madenciliğe, gemi sanayinden güç üretim tesislerine 
kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

Renold Clutches and Couplings
Renold Clutches and Coupling firması Galler’in Cardiff 
şehrinde 1947 yılında kurulmuş ve 1991 yılında yeni 
üretim tesislerine taşınmıştır. Kaliteli ürünleriyle 
tanınan firmanın tek yönlü kavramalardan (Sprag 
Clutches) hidrolik kaplinlere (Fluid Couplings) kadar 
geniş bir üretim yelpazesi bulunuyor. Firmanın tüm 
ürünleri yüksek standartlarda tasarlanıp üretilmektedir. 
Firma konusundaki engin uzmanlığını müşterilerinin 
özel ihtiyaçları için özel çözümler yaratacak şekilde 

de kullanabilmektedir. Çelikten gıdaya, yürüyen 
merdivenlerden tekstil makinelerine kadar değişik 
endüstri kollarındaki pek çok uluslararası firma Renold’u 
çözüm ortağı olarak seçmiştir.

Renold Ajax
ABD’de New York’un Westfield’inde bulunan Renold Ajax 
firması, 50 yılı aşkın bir süredir primer metal endüstrisi 
için siparişe özel dişli millerin ve dişli kaplinlerin (hadde 
milleri dişli ve kaplin sistemleri) tasarım ve üretimini 
yapmaktadır. Firmanın başarısı; ürünlerinin sürekli 
devr-i daim yağlama sistemi, rulo sonu kılavuzlama, 
alıştırılmış diş eğimi gibi üstün özelliklere sahip olmasına 
ve üretimde çok gelişmiş CNC üretim makinelerine büyük 
yatırım yapmış olmasına dayanmaktadır.

Renold Ajax aynı zamanda geçmiş 35 yıl içinde 
20.000’den fazla üretmiş olduğu ve ABD, Singapur, 
Malezya, Brezilya ve Kore’nin bir çok şehrinde metro 
sistemlerindeki vagonlarda kullanılan çekici kaplinlerinin 
Kuzey Amerika’daki lider üreticisi konumundadır.


