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Our strenghts  / نقاط قوت ما

Since 1955 the Varvel Group has been making gearboxes and variators for light industry applications. Modularity and flexibility lead 
Varvel products by a unique kit form, common to all gearbox series. This feature allows distributors an easier job to set up required 
products in few minutes.

Thanks to the design and the quality made in Italy of its components, Varvel gearboxes are internationally recognized to ensure a 
high level of perfomance in terms of reliability and efficiency, with consequent benefits in terms of reduction of product mainte-
nance and management costs and noisiness.

Varvel is extremely focused on the customized solution of specific problems to meet the needs of the most demanding customers.
Thanks to a high level of flexibility, the Varvel Group is able to provide the various market players with the following design solutions 
and plus:

گروه Varvel از سال  1955 انواع گیربکسها و دور متغیرها را جهت کاربرد در صنابع سبک    

تولید میکند. مودوالر بودن و انعطاف پذیری باعث شده محصوالت Varvel دارای شکل کیت

منحرصبه فردی باشند که درمتام رسیهای گیربکس وجود دارد. این قابلیت به توزیع کنندگان 

اجازه میدهد به راحتی محصوالت مورد نیاز را ظرف چند دقیقه رس هم کنند.

به دلیل طراحی و کیفیت خوب ماشین آالت ایتالیایی در تولید قطعات، گیربکسهای Varvel با

کاربردعالی و قابل اعتامد بودن و راندمان باال وصدای کم در دنیا شناخته شده هستند. در نتیجه

باعث کاهش هزینه تعمیرات و مدیریت هزینه میشود.

رشکت Varvel  بر روی راهکارهای سفارشی مشکالت خاص مترکز دارد تا نیازهای

  مشرتیان را برطرف کند  

با توجه به انعطافپذیری باال، گروه Varvel قادر به ارائه بازارهای مختلفی با روش های طراحی زیر است: 

Modularity 
Quickly assembled kits of the   

distributor network

رسعت مونتاژ گیربکس ها
برای شبکه توزیع 

مودوالر بودن

Customization
Dedicated solutions developed 

together with Varvel’s customers

راهکارهای اختصاصی و ایجاد
Varvel  شده در کنار مشرتیان

سفارشی سازی

Interchangeability 
of Varvel products with those

of the main competitors

Varvel قابلیت تعویض محصوالت
 با محصوالت سایر رقبای اصلی 

قابلیت تعویض

Versatility of use
for the various applications

from Varvel

Varvelبرای کاربردهای مختلف از
استفاده چندگانه



RS/RT Worm gearboxes / گیربکس های حلزونی

The RS and RT Series of worm gearboxes are designed to be the ideal solution for applications that require small or medium power 
ratings for their drive.

گیربکس های حلزونی رسی RS و RT برای دستگاه هایی که نیاز به توان کم و متوسط دارند طراحی شده اند.  

In-line helical gearboxes / گیربکس های هلیکال خطی

The RD Series of in-line helical gearboxes are characterized by high efficiency and a modular structure able to reduce management 
and maintenance costs.

گیربکس های هلیکال خطی رسی RD عالوه بر راندمان باال، دارای ساختار مودوالر در کیت بوده و می توانند هزینه های کنرتل و تعمیرات را کاهش دهند.

• Excellent stress resistance
• Extended lifetime with excellent reliability
• High efficiency
• Low maintenance and management costs
• Modular concept
• Versatility of use

مقاوم عالی در برابر تنش های فشاری و پیچشی •
طول عمر باال با قابلیت اطمینان عالی •
راندمان باال •
هزینه های مدیریت و تعمیر و نگهداری پایین •
دارای ساختار مودوالر •
تنوع کاربرد •

RD

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm

دور ورودی گیربگس1400 دور در دقیقه —1800 دور در دقیقه
Input speed 1400 rpm / 1800 rpm

دور ورودی گیربگس1400 دور در دقیقه —1800 دور در دقیقه

سایز : 7 )با ۲ یا ۳ مرحله کاهش) •

محفظه و پوسته: تا سایز 4 از آلومنیوم و سایز 5 و 6 از چدن •

نسبت کاهش دنده: از 2.25 تا 630:1 •

• Sizes: 7 (with 2 or 3 reduction stages)
• Housing and covers: in aluminium till size 4 

and in cast iron from size 5
• Reduction ratios: from 2.25 to 630:1

Sizes
سایز Torque

گشتاور
RS RT
28 28 20 Nm / 180 in·lb
40 40 50 Nm / 440 in·lb
50 50 85 Nm / 750 in·lb
60 60 140 Nm / 1240 in·lb
70 70 240 Nm / 2120 in·lb
85 85 400 Nm / 3540 in·lb
110 110 700 Nm / 6200 in·lb
130 - 1150 Nm / 10180 in·lb
150 - 1680 Nm / 14870 in·lb

• Easy installation and maintenance 
• Extended lifetime with excellent reliability
• Long life lubrication
• Low maintenance and management costs
• Modular concept
• Versatility of use

نصب و تعمیرات آسان •
طول عمر باال با قابلیت اطمینان عالی •
طول عمر باالی روانکار •
هزینه های مدیریت و تعمیر و نگهداری پایین •
دارای ساختار مودوالر  •
تنوع کاربرد •

•  RT و 7 برای رسی RS سایز: 9 برای رسی

محفظه و پوسته: تا سایز 85 از آلومینیوم و از سایز 110 •

نسبت کاهش دنده: از 5 تا ۱۰۰۰۰:۱ •

• Sizes: 9 for RS and 7 for RT
• Housing and covers: in aluminium till size 85 

and in cast iron from size 110
• Reduction ratios: from 5 to 10.000:1

Sizes
سایز Input Power

 توان ورودی
RS RT
28 28 0.5 kW / 0.7 Hp

40 40 1.5 kW / 2.0 Hp

50 50 2.7 kW / 3.6 Hp

60 60 4.1 kW / 5.5 Hp

70 70 5.7 kW / 7.6 Hp

85 85 9.1 kW / 12.2 Hp

110 110 12.5 kW / 16.8 Hp

130 - 19 kW / 25.5 Hp

150 - 24.9 kW / 33.4 Hp

Sizes
سایز                                      Torque

گشتاور                                           
RD
0 55 Nm / 490 in·lb
1 100 Nm / 890 in·lb
2 200 Nm / 1770 in·lb
3 430 Nm / 3810 in·lb
4 700 Nm / 6200 in·lb
5 1300 Nm / 11510 in·lb
6 2300 Nm / 20360 in·lb

Sizes
سایز Input Power

 توان ورودی
RD
0 1.8 kW / 2.4 Hp

1 2.7 kW / 3.6 Hp

2 5.3 kW / 7.1 Hp

3 11.2 kW / 15 Hp

4 18.8 kW / 25.2 Hp

5 39.1 kW / 52.4 Hp

6 78.2 kW / 104.9 Hp

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm

دور ورودی گیربگس1400 دور در دقیقه —1800 دور در دقیقه
Input speed 1400 rpm / 1800 rpm

دور ورودی گیربگس1400 دور در دقیقه —1800 دور در دقیقه



RO/RV 3-stage bevel helical gearboxes / گیربکس های هلیکال سه مرحله ای

The RO and RV Series of 3-stage bevel helical gearboxes stand out for their high efficiency and for a modular structure in kits that 
can be assembled with extreme rapidity and simplicity.

گیربکس های هلیکال سه مرحله ای رسی RO و RV عالوه بر راندمان باال، دارای ساختار مودوالر در کیت بوده و به سادگی و رسیع مونتاژ می شوند.

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm

دور ورودی گیربگس1400 دور در دقیقه —1800 دور در دقیقه

• Easy installation and maintenance
• Extended lifetime with excellent reliability
• High efficiency
• Long life lubrication
• Low maintenance and management costs
• Modular concept

نصب و تعمیرات آسان •
طول عمر باال با قابلیت اطمینان عالی •
راندمان باال •
طول عمر باالی روانکار •
هزینه های مدیریت و تعمیر و نگهداری پایین •
دارای ساختار مودوالر  •

سایز :   6 )با ۳ مرحله کاهش) •
محفظه و پوسته: تا سایز 3 از آلومنیوم و از سایز ۴ از چدن •
نسبت کاهش دنده: 6.3 تا 315:1 •

• Sizes: 6 (with 3 reduction stages)
• Housing and covers: in aluminium till size 3 

and in cast iron from size 4
• Reduction ratios: from 6.3 to 315:1

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm

دور ورودی گیربگس1400 دور در دقیقه —1800 دور در دقیقه

RO2 2-stage bevel helical gearboxes / گیربکس های دو مرحله ای هلیکال

The RO2 Series of 2-stage bevel helical gearboxes have, in addition to their high efficiency, a monobloc housing for excellent tor-
sional rigidity, stress resistance and reduced backlash.

 گیربکس های هلیکال رسی RO2 دو مرحله ای هستندمرحله اول دنده مخروطی عالوه بر راندمان باال دارای یک محفظه برا ی مقاوت در مقابل  

تنش های پیچشی و فشاری با کاهش BACKLASH تولید شده اند.

• Excellent stress resistance
• Extended lifetime with excellent reliability
• High efficiency
• Long life lubrication
• Low maintenance and management costs
• Silent running

مقاوم عالی در برابر تنش های فشاری و پیچشی •
طول عمر باال با قابلیت اطمینان عالی •
راندمان باال •
طول عمر باالی روانکار •
هزینه های مدیریت و تعمیر و نگهداری پایین •
کارکرد بدون صدا •

سایز : 4 )با ۲ مرحله کاهش) •
محفظه وپوسته: از آلومنیوم •
نسبت دنده: 5 تا ۵۵:۱ •

• Sizes: 4 (with 2 reduction stages)
• Housing and covers: in aluminium 
• Reduction ratios: from 5 to 55:1

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm

دور ورودی گیربگس1400 دور در دقیقه —1800 دور در دقیقه
Input speed 1400 rpm / 1800 rpm

دور ورودی گیربگس1400 دور در دقیقه —1800 دور در دقیقه

Sizes
سایز                                      Input Power

 توان ورودی
RO RV
1 1 2.7 kW / 3.6 Hp

2 2 4.7 kW / 6.3 Hp

3 3 10.2 kW / 13.7 Hp

4 4 11.6 kW / 15.6 Hp

5 5 22.4 kW / 30.0 Hp

6 6 40.3 kW / 54.0 Hp

Sizes
سایز                                       Torque

گشتاور                                       
RO RV
1 1 180 Nm / 1590 in·lb
2 2 310 Nm / 2740 in·lb
3 3 580 Nm / 5130 in·lb
4 4 1000 Nm / 8850 in·lb
5 5 1800 Nm / 15930 in·lb
6 6 3360 Nm / 29740 in·lb

Sizes
سایز                                      Torque

گشتاور                                       
RO2

0 120 Nm / 1060 in·lb
1 220 Nm / 1950 in·lb
2 330 Nm / 2920 in·lb 
3 550 Nm / 4870 in·lb

Sizes
سایز Input Power

 توان ورودی
RO2

0 3.2 kW / 4.3 Hp
1 4.2 kW / 5.6 Hp
2 6.0 kW / 8 Hp
3 12 kW / 16 Hp



RN Parallel shaft gearboxes / با شفت های موازی RN گیربکس های رسی

The RN Series of parallel shaft gearboxes are characterized by a high efficiency and a considerable flexibility of use guaranteed by 
their modular design.

گیربکس های رسی RN با شفت های موازی با راندمان و انعطاف پذیری باال و طراحی مودوالر ساخته شده اند  

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm

دور ورودی گیربگس1400 دور در دقیقه —1800 دور در دقیقه

• Easy installation and maintenance
• Extended lifetime with excellent reliability
• High efficiency
• Low maintenance and management costs
• Modular concept
• Silent running

نصب و تعمیرات آسان •
طول عمر باال با قابلیت اطمینان عالی •
راندمان باال •
هزینه های مدیریت و تعمیر و نگهداری پایین •
دقت باال •
کارکرد بدون صد •

سایز : 6 )با ۲ یا ۳ مرحله کاهش) •
محفظه و پوسته: تا سایز 3 از آلومنیوم و از سایز ۴ از چدن •
نسبت کاهش دنده: 6.3 تا ۷۱۰:۱ •

• Sizes: 6 (with 2 or 3 reduction stages)
• Housing and covers: in aluminium till size 3 

and in cast iron from size 4
• Reduction ratios: from 6.3 to 710:1

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm

دور ورودی گیربگس1400 دور در دقیقه —1800 دور در دقیقه

RG Planetary gearboxes / گیربکس های خورشیدی

The RG Series of planetary gearboxes with reduced backlash allow high speed decreases with reduced dimensions and are used 
for applications that require high levels of precision during operation.

گیربکس های خورشیدی RG  با کمرتین BACKLASH و اجازه می دهد کاهش شدید رسعت با ابعاد کمرت ایجاد شده و  

برای دستگاه هایی که نیازمند دقت باالتر در طول عملیات هستند مناسب است.

• Easy installation and maintenance
• Extended lifetime with excellent reliability
• High efficiency
• High precision
• Silent running
• Weight reduced

نصب و تعمیرات آسان •
طول عمر باال با قابلیت اطمینان عالی •
راندمان باال •
دقت باال •
کارکرد بدون صدا •

وزن کم •

Input speed from 2500 rpm to 4800 rpm

دور ورودی گیربگس۲۵۰۰ دور در دقیقه—4800 دور در دقیقه

سایز : 4 )با ۱ یا ۲ مرحله کاهش) •
پوسته: فوالد سخت ضد سایش •
نسبت دنده: از 3 تا ۱۰۰:۱ •

• Sizes: 4 (with 1 or 2 reduction stages)
• Housing: hardened and tempered steel
• Reduction ratios: from 3 to 100:1

Sizes
سایز                                             Input Power

 توان ورودی
RO2

1 2.9 kW / 3.9 Hp

2 5.1 kW / 6.8 Hp

3 10.9 kW / 14.6 Hp

4 18.1 kW / 24.3 Hp

5 29.8 kW / 40.0 Hp

6 60.1 kW / 80.6 Hp

Sizes
سایز                                      Torque

گشتاور                                       
RO2

1 180 Nm / 1590 in·lb
2 310 Nm / 2740 in·lb
3 580 Nm / 5130 in·lb
4 1000 Nm / 8850 in·lb
5 1800 Nm / 15930 in·lb
6 3400 Nm / 30090 in·lb

Sizes
سایز                                      ISO Torque

                                       ISO گشتاور
RG
05 11 Nm / 100 in·lb
07 35 Nm / 310 in·lb
09 98 Nm / 870 in·lb
12 230 Nm / 2040 in·lb

Sizes
سایز Acceleration torque 

شتاب گشتاور
RG
05 25 Nm / 220 in·lb
07 76 Nm / 670 in·lb
09 200 Nm / 1770 in·lb
12 480 Nm / 4250 in·lb

Input speed from 2500 rpm to 4800 rpm

دور ورودی گیربگس۲۵۰۰ دور در دقیقه—4800 دور در دقیقه



FRP680 Helical gearbox for farming systems / گیربکس هلیکال برای سیستم های مزارع

The FRP680 helical gearbox  is expressly designed to drive the linear-feeder systems in the poultry sector and provides a wide 
choice of fixings according to the various systems adopted.

گیربکس هلیکال  FRP680 برای سیستم های تغذیه خوراک خطی مرغداری ها طراحی شده تا انتخاب گسرتده ای از 
ثبات مطابق با سیستم های مختلف را فراهم آورد.

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm

دور ورودی گیربگس1400 دور در دقیقه —1800 دور در دقیقه

• Easy installation and maintenance
• Extended lifetime with excellent reliability
• Long life lubrication
• Low maintenance and management costs
• Modular concept
• Silent running

نصب و تعمیرات آسان •
طول عمر باال با قابلیت اطمینان عالی •
طول عمر باالی روانکار •
هزینه های مدیریت و تعمیر و نگهداری پایین •
دقت باال •
کارکرد بدون صد •

سایز: ۱ )با یک مرحله کاهش) •
پوسته : آلومینیوم •
نسبت دنده: از 2.5 تا ۸.۱ •

• Sizes: 1 (with 1 reduction stage)
• Housing: in aluminium
• Reduction ratios: from 2.5 to 8:1

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm

دور ورودی گیربگس1400 دور در دقیقه —1800 دور در دقیقه

Sizes
سایز                                              Input Power

 توان ورودی
FRP
680 1.5 kW / 2 Hp

Sizes
سایز                                      Torque

گشتاور                                       
FRP
680 37 Nm / 330 in·lb

Accessories /  لوازم جانبی

The flexible coupling for use between Varvel gearboxes and IEC/NEMA motors provides a 
versatile alternative solution to standard key and keyway couplings without increasing the 
overall length of the assembled gearmotor and offering numerous technical advantages.

کوپلینگ انعطاف پذیر جهت استفاده بین گیربکس های Varvel و موتورهای IEC/NEMA باعث
ایجاد راهکار جایگزین چندکاره ای در کوپلینگ های کی وی و کی استاندارد می شود و در عین

حال نیازی به افزایش طول کلی موتورگیربکس نیست و مزایای زیادی به همراه دارد.

G-GS motor flexible coupling / G-GS کوپلینگ های انعطاف پذیر موتور

The XA helical pre-stage is usually combined with worm gearboxes  when it is necessary to 
achieve higher reduction ratios than those guaranteed by standard solutions.

ماژول شافت ورودی ISM و ماژول بک استاپ ورودی BSM می توانند ظرف چند دقیقه بدون  
 “G” و روی گیربکس های رسی Varvel رشکت “S” فلنج ورودی روی اکرث گیربکس های رسی

دارای کوپلینگ منعطف وصل شوند.

XA pre-stage / XA گیربکس های واسطه

ISM input shaft modules and BSM input backstop modules can be fitted to most Varvel “S” 
type gearboxes without input flange and “G” type gearboxes with flexible coupling in only a 
few minutes.

گیربکس های هلیکال واسطه XA معموالً وقتی با گیربکس های حلزونی متصل می شوند که نسبت 

دنده های بزرگرت از دنده های استاندارد مورد نیاز است.

ISM-BSM moduls / ISM-BSM کیت های



The VARsize assisted selection and configuration program, avail-
able from the website www.varvel.com, facilitates the selection of 
VARVEL products in the size needed to satisfy customers’ perfor-
mance requirements.

After determining the right size of gearbox, VARsize generates a 
document containing the product’s performance data along with a 
dimensioned drawing and the relevant 3D model/2D drawing in for-
mats compatible with most common CAD programs.

برنامه کمک به انتخاب و پیکربندی VARsize  که از طریق وب سایت www.varvel.com قابل

دسرتس است به منظور برآورده ساخنت نیازهای مشرتیان، انتخاب محصوالت VARVEL از نظر
اندازه موردنیاز را تسهیل می کند.

،پس از تعیین اندازه صحیح گیربکس VARsize  سندی حاوی داده های عملکرد محصول و شکل

همراه با اندازه و مدل سه بعدی مرتبط/شکل دو بعدی را در فرمت های سازگار با اغلب برنامه های
CAD ایجاد می کند.  

The VARfast rapid delivery program, available from the website 
www.varvel.com, satisfies the needs of all those customers who re-
quire rapid deliveries of VARVEL products, even if ordered at the last 
moment.

VARfast is a fast and efficient service that guarantees rapid delivery 
times depending on product configuration: within 24 hours for indivi-
dual kits and within 72 hours for products assembled from kits.

برنامه تحویل رسیع VARfast  که در وب سایت www.varvel.com قابل دسرتسی است. 
نیازهای متام مشرتیانی که نیازمند دریافت رسیع محصوالت VARVEL هستند را برآورده    

می کند، حتی زمانی که در آخرین لحظه محصول را سفارش می دهند.

 برنامه VARfast  رسویسی رسیع و مؤثر است که تحویل رسیع را با توجه به پیکربندی محصول

تضمین می کند: ظرف ۲۴ ساعت برای کیت های شخصی و ظرف ۷۲ ساعت برای محصوالت رس

هم شده از کیت.

Services / خدمات

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

EC DIRECTIVE 2014/34/EC (ATEX)

D20-PR-STD-USA-ENFA-ED01-REV00
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