
เพิ��ม Productivity ด้วยการใช้มอเตอร์เกี�วยการใช้มอเตอร์เกียร์แบบ Modular D�มอเตอร�เก�ยร�แบบ Modular Design เพิ��อ
ความย�ด้วยการใช้มอเตอร์เกีหย��นในการใช้มอเตอร์เกียร์แบบ Modular D�งาน

มอเตอร์เกีย�เกียร์โดยท�ยร์เกีย�โดยทั่วไปมักถูกออกแบ�วไปมกียร์โดยทถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพา�กียร์โดยทออกียร์โดยทแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�ช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน��นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�วนเฉพาะ ไม�ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลามาร์เกียถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลบเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนกียร์โดยทนได�ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D%�ง
ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�งผลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�ผ��ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน� ปร์เกียะส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลบปญห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/าดงต�อไปน��
1. มอเตอร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบ��ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�เป-นมอเตอร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบ��ออกียร์โดยทแบบเป-นพ�เศษ ม�ขนาดห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/น�าแปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://นห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ร์เกีย1อขนาดเพลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://าพ�เศษ 
บางกียร์โดยทร์เกียณีอาจก�อาจกียร์โดยทดเฟืองบนเพลามอเตอ1องบนเพลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ามอเตอร์เกีย� จ%งไม�ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลามาร์เกียถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาน5ามอเตอร์เกีย�ย��ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�ออ1�นจากียร์โดยททั่วไปมักถูกออกแบ�องตลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://าดมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�
แทั่วไปมักถูกออกแบนได� เม1�อมอเตอร์เกีย�ไห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ม�ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ร์เกีย1อเส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ยห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/าย จ%งต�องซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D1�ออะไห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�จากียร์โดยทผ��ขายร์เกียายเด�มในร์เกียาคาแพง ใน
บางกียร์โดยทร์เกียณีอาจก�อาจต�องร์เกียออะไห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�เป-นเวลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://านานห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ายเด1อน
2. ไม�ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลามาร์เกียถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาดดแปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://งมอเตอร์เกีย�เกียร์โดยท�ยร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบ��ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�อย��ทั่วไปมักถูกออกแบ��เด�ม ให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�เป-นมอเตอร์เกีย�เกียร์โดยท�ยร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบ��ม�ฟืองบนเพลามอเตองกียร์โดยท�ช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�นพ�เศษ 
เช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�น

➢ เปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนแปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://งมอเตอร์เกีย�เกียร์โดยท�ยร์เกีย�ปร์เกียบร์เกียอบ
➢ เปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนเป-นมอเตอร์เกีย�เกียร์โดยท�ยร์เกีย�แบบเด�น-ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ย9ดด�วยช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน9ดคลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ทั่วไปมักถูกออกแบซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D�-เบร์เกียค
➢ เพ��มช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน9ดลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�กียร์โดยทป1นทั่วไปมักถูกออกแบางเด�ยว (Backstop) ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล5าห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ร์เกียบส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลายพานลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://5าเลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�ยง
➢ เพ��มช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน9ดจ5ากียร์โดยทดแร์เกียงบ�ด ในกียร์โดยทร์เกียณีอาจก�ทั่วไปมักถูกออกแบ��ม�กียร์โดยทาร์เกียต�ดขดบ�อย ๆ เพ1�อป�องกียร์โดยทนเคร์เกีย1�องจกียร์โดยทร์เกียเส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ยห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/าย

➢ เพ��มช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน9ด Fluid Coupling เพ1�อขบเคร์เกีย1�องจกียร์โดยทร์เกียทั่วไปมักถูกออกแบ��ออกียร์โดยทตวยากียร์โดยท
3. ไม�ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลามาร์เกียถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนมอเตอร์เกีย�ไปเป-นมอเตอร์เกีย�ช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันน�ดพ�เศษต�าง ๆ โดยใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�เกียร์โดยท�ยร์เกีย�ช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน9ดเด�ม เช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�น

➢ เปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนเป-นมอเตอร์เกีย�กียร์โดยทนร์เกียะเบ�ด เพ1�อใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�ในพ1�นทั่วไปมักถูกออกแบ��อนตร์เกียาย
➢ เปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนเป-นมอเตอร์เกีย�ปร์เกียะส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ทั่วไปมักถูกออกแบธิภาพสูง เพื่อลดกระแสไฟฟ้�ภาพส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ง เพ1�อลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ดกียร์โดยทร์เกียะแส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลไฟืองบนเพลามอเตอฟืองบนเพลามอเตอ�า
➢ เปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนเป-นมอเตอร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบ��ม�กียร์โดยท5าลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://งส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�งข%�นโดยม�ขนาด (Frame size) เทั่วไปมักถูกออกแบ�าเด�ม
➢ เปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนเป-นมอเตอร์เกีย�กียร์โดยทร์เกียะแส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลตร์เกียง ไปใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�งานในจ9ดทั่วไปมักถูกออกแบ��ต�องกียร์โดยทาร์เกียควบค9มแร์เกียงบ�ดคงทั่วไปมักถูกออกแบ��
➢ เปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนเป-นมอเตอร์เกีย�ต�ดเบร์เกียค (Brake Motor)
➢ เปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนเป-นมอเตอร์เกีย�ต�ดพดลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://มภายนอกียร์โดยท (Force-fan motor) พร์เกีย�อมเอนโคดเดอร์เกีย� 

(Encoder) ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล5าห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ร์เกียบใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�กียร์โดยทบอ�นเวอร์เกีย�เตอร์เกีย�

เพ��ม Productivity เม��อเลือกใช้เกียร์ PalaDrive เพ�อกใช้เกียร์ PalaDrive เพราะทุกรุ่น เก!ยร์ PalaDrive เพราะทุกรุ่น������������$ PalaDrive เพร์ PalaDrive เพราะทุกรุ่น������������าะทุกรุ่น����������������耀8�res/commandimagelist/ko/lch_t(กร์ PalaDrive เพราะทุกรุ่น������������()น
ใช้เกียร์ PalaDrive เพราะทุกรุ่น มอเตอร์ PalaDrive เพราะทุกรุ่น������������$ IEC
นอกียร์โดยทจากียร์โดยทน�นห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ากียร์โดยททั่วไปมักถูกออกแบ�านเลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://1อกียร์โดยทใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�มอเตอร์เกีย�เกียร์โดยท�ยร์เกีย�จากียร์โดยท PalaDrive แบบใด ๆ กียร์โดยท-ได�ดงต�อไปน��ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D%�งลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�วน
แลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�วแต�เป-นมอเตอร์เกีย�เกียร์โดยท�ยร์เกีย� IEC ทั่วไปมักถูกออกแบ�งส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล��น แลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ะเร์เกียาส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลามาร์เกียถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาปร์เกียะกียร์โดยทอบช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน9ดอ9ปกียร์โดยทร์เกียณีอาจก�ต�าง ๆ ทั่วไปมักถูกออกแบ��กียร์โดยทลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�าวมา
ทั่วไปมักถูกออกแบ�งห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/มดข�างต�นในเวลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://าอนร์เกียวดเร์เกีย-วโดยใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�มอเตอร์เกีย�มาตร์เกียฐาน
● Helical gearmotor (M-Series)
● Helical-worn gearmotor (C-Series)
● Helical shaft-mounted gearmotor (F-Series)
● Helical-bevel gearmotor (K-Series)

Helical In-Line gearmotor (M-Series)

Helical-worm gearmotor (C-Series)

Helical shaft-mounted gearmotor (F-Series)

Helical-bevel gearmotor (K-Series)

Standard Gear Drives

This motor type is specially for gear only

Gear Solutions Gear Solutions 



ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://กียร์โดยทษณีอาจกะพ�เศษอ�กียร์โดยทปร์เกียะกียร์โดยทาร์เกียห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/น%�งของเกียร์โดยท�ยร์เกีย�ร์เกีย9�น M-C-F-K กียร์โดยท-ค1อ Motor Adaptor Kit ทั่วไปมักถูกออกแบ��ออกียร์โดยทแบบมา
ให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�กียร์โดยทบมอเตอร์เกีย� IEC น�น ม�ปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://อกียร์โดยท ECTOR ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D%�งทั่วไปมักถูกออกแบ5าจากียร์โดยทวส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลด9ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลงเคร์เกียาะห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/� ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D%�งเม1�อส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลวมเพลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://า
มอเตอร์เกีย�เข�ากียร์โดยทบ Motor Adapter kit ทั่วไปมักถูกออกแบ5าให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�เพลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://าทั่วไปมักถูกออกแบ��เป-นโลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ะไม�ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลมผส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลกียร์โดยทนโดยตร์เกียงเห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ม1อนกียร์โดยทบเกียร์โดยท�ยร์เกีย�
ทั่วไปมักถูกออกแบ�วไป กียร์โดยทาร์เกียทั่วไปมักถูกออกแบ��เพลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://าตวผ��แลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ะเพลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://าตวเม�ยส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลมผส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลกียร์โดยทนโดยตร์เกียงทั่วไปมักถูกออกแบ5าให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�เกียร์โดยท�ดความร์เกีย�อนจากียร์โดยทกียร์โดยทาร์เกียเส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ยดส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�
ของโลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ะแลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ะน5าไปส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล��กียร์โดยทาร์เกียเกียร์โดยท�ดส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลน�ม (Fretting) จนถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาอดมอเตอร์เกีย�ออกียร์โดยทจากียร์โดยทตวเกียร์โดยท�ยร์เกีย�ไม�ได� ดงน�น
ปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://อกียร์โดยท ECTOR จ%งเป-นตวช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�วยป�องกียร์โดยทนปญห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/า Fretting Corrosion ได�อย�างส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล��นเช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�ง

กียร์โดยทาร์เกียทั่วไปมักถูกออกแบ��เกียร์โดยท�ยร์เกีย�ร์เกีย9�น M-C-F-K ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�ช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน��นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�วนร์เกีย�วมกียร์โดยทนดงกียร์โดยทลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�าวข�างต�น ทั่วไปมักถูกออกแบ5าให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�ม�ความย1ดห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ย9�นในกียร์โดยทาร์เกียใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�งาน 
ผ��ทั่วไปมักถูกออกแบ��ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�เกียร์โดยท�ยร์เกีย�อย��ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ายแบบส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลามาร์เกียถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาดดแปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ง แกียร์โดยท�ไขช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน9ดเกียร์โดยท�ยร์เกีย�มอเตอร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบ��ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�อย��ให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�เห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/มาะส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลมกียร์โดยทบความ
ต�องกียร์โดยทาร์เกียในกียร์โดยทาร์เกียปร์เกียบเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลายกียร์โดยทาร์เกียผลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�ต เช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�น
- เปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนอตร์เกียาทั่วไปมักถูกออกแบดของเกียร์โดยท�ยร์เกีย�ช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน9ดใดช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน9ดห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/น%�ง โดยเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยน Primary Gear Kit
- เปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนขนาดมอเตอร์เกีย�โดยเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยน Motor Adapter Kit ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D%�งอาจกียร์โดยทร์เกียะทั่วไปมักถูกออกแบ5าร์เกีย�วมกียร์โดยทบกียร์โดยทาร์เกียเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนอตร์เกียา
ทั่วไปมักถูกออกแบดห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ร์เกีย1อไม�กียร์โดยท-ได�
- ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://บ Primary Gear Kit ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ร์เกีย1อ Motor Adapter Kit ร์เกียะห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ว�าง Helical Gear กียร์โดยทบ Helical Worm 
Gear ทั่วไปมักถูกออกแบ��ม�ขนาดเด�ยวกียร์โดยทน
- น5ามอเตอร์เกีย� Foot-mount ทั่วไปมักถูกออกแบ��ม�อย��แลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�วมาเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยน End Shield เป-นมอเตอร์เกีย�ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/น�าแปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://น (ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลามาร์เกียถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพา
ทั่วไปมักถูกออกแบ5าได�กียร์โดยทบมอเตอร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบ9กียร์โดยทย��ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�อ) เพ1�อน5าไปปร์เกียะกียร์โดยทอบเกียร์โดยท�ยร์เกีย� 

ในขั้��นแรกน	
 Primary Pinion ประกอบเขั้�
ก�บ 
Motor Adapter Kit โดยใช้แท่นอัดไฮโดรลิกขนาด 3�แท่นอัดไฮโดรลิกขนาด 30 ตัน��นอ�ดไฮโดรลิกขนาด 30 ตัน������x�����0�จากนั้นปร�กขั้น
ด 30 ตัน������x�����0�จากนั้นประกอบ Primary Gear เข้า�น

จ
กน��นประกอบ Primary Gear เขั้�
ก�บ Gear Head Kit

น	
 Motor Adapter Kit ท่นอัดไฮโดรลิกขนาด 30 ตัน���ประกอบ Primary Pinion 
แลิกขนาด 30 ตัน������x�����0�จากนั้นปร�ว ประกอบเขั้�
ก�บ Gear Head Kit เสร"จแลิกขนาด 30 ตัน������x�����0�จากนั้นปร�ว
ประกอบมอเตัน������x�����0�จากนั้นประกอบ Primary Gear เข้าอร$

Motor Adapter Kit ซึ่งใช้ปลอก ECTOR��&�งใช้แท่นอัดไฮโดรลิกขนาด 3�ปลิกขนาด 30 ตัน������x�����0�จากนั้นปรอก ECTOR

M-Series

C-Series

ต�วอย�างเก�ยร�ที่ออกแบบสำหรับ��ออกแบบสำหรับ�࣡�P���馌光����ɢ�饰光 าหร�บ
มอเตอร�หน�าแปลนมาตรฐาน IECB5

ข�%นตอนการประกอบด้วยการใช้มอเตอร์เกี�งกล�าว
สำหรับ�࣡�P���馌光����ɢ�饰光ามารถกระที่ออกแบบสำหรับ าได้วยการใช้มอเตอร์เกี�เหม�อนก�นสำหรับ�࣡�P���馌光����ɢ�饰光 าหร�บเก�ยร�ที่ออกแบบสำหรับ�กร��นด้วยการใช้มอเตอร์เกี�งภาพิต�อไปน�%



เฉพาะ Series M-C-F-K น�นยงม�ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://กียร์โดยทษณีอาจกะเฉพาะย��งข%�นไปอ�กียร์โดยทค1อ ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�ช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน��นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�วนภายในร์เกีย�วมกียร์โดยทนถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพา%ง
ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลองในส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลาม กียร์โดยทลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�าวค1อ เกียร์โดยท�ยร์เกีย�แต�ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ะช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน9ดปร์เกียะกียร์โดยทอบไปด�วยช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน��นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�วนห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://กียร์โดยท (Kit) ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลามช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน9ดให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ญ� ๆ น�นค1อ 
Gearhead + Primary gear kit (PG Kit) แลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ะ Motor Adapter Kit เกียร์โดยท�ยร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบ�งส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล��ร์เกีย9�นน��ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน� PG Kit 
แลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ะ Motor Adapter Kit ร์เกีย�วมกียร์โดยทน ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�วนทั่วไปมักถูกออกแบ��ต�างกียร์โดยทนค1อ Gear Head Kit เทั่วไปมักถูกออกแบ�าน�น (ด�ภาพปร์เกียะกียร์โดยทอบ)

เพ��ม Productivity ย��งขึ้นเมื่อเลือกใช้รุ่น M-BCนเม��อเลือกใช้เกียร์ PalaDrive เพ�อกใช้เกียร์ PalaDrive เพราะทุกรุ่น ร์ PalaDrive เพราะทุกรุ่น������������()น M-C-F-K เน��องจากใช้เกียร์ PalaDrive เพราะทุกรุ่น ช้เกียร์ PalaDrive เพราะทุกรุ่น�Cนส)วน
ร์ PalaDrive เพราะทุกรุ่น������������)วมกGนสองในสาม

โดยทั่วไปมักถูกออกแบ�ว ๆ ไป มอเตอร์เกีย�เกียร์โดยท�ยร์เกีย�ควร์เกียจะม�อาย9กียร์โดยทาร์เกียใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�งานเฉลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยไม�น�อยกียร์โดยทว�า 3-5 ป� ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ร์เกีย1ออาจจะยาวนานได�ถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพา%ง 10 ป� ทั่วไปมักถูกออกแบ�งน��ข%�นอย��กียร์โดยทบปร์เกียะเภทั่วไปมักถูกออกแบของกียร์โดยทาร์เกียใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�งานแลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ะกียร์โดยทาร์เกีย
ด�แลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ร์เกียกียร์โดยทษา จากียร์โดยทผลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://กียร์โดยทาร์เกียว�จยพบว�าตลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://อดช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�วงอาย9กียร์โดยทาร์เกียใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�งานมอเตอร์เกีย�เกียร์โดยท�ยร์เกีย� โดยเฉลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยมอเตอร์เกีย�เป-นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�วนทั่วไปมักถูกออกแบ��ม�โอกียร์โดยทาส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลเส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ยห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ายบ�อยทั่วไปมักถูกออกแบ��ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล9ดในมอเตอร์เกีย�เกียร์โดยท�ยร์เกีย�ช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันน�ดทั่วไปมักถูกออกแบ��ไม�
ได�ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�มอเตอร์เกีย�ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/น�าแปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://นมาตร์เกียฐานปร์เกียะเภทั่วไปมักถูกออกแบ IEC B5 ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ร์เกีย1อ B14 เม1�อมอเตอร์เกีย�เส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ยห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/าย เช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�น มอเตอร์เกีย�ไห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ม�ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ร์เกีย1อจะต�องเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนมอเตอร์เกีย�ตวให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ม� ค�าใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�จ�ายในกียร์โดยทาร์เกีย
เปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนมอเตอร์เกีย�จะม�ร์เกียาคาทั่วไปมักถูกออกแบ��ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�งกียร์โดยทว�ามอเตอร์เกีย�เกียร์โดยท�ยร์เกีย�ช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันน�ดทั่วไปมักถูกออกแบ��ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�มอเตอร์เกีย�ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/น�าแปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://นมาตร์เกียฐาน IEC B5 ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ร์เกีย1อ B14

LIFETIME COSTS

ต�วอย�างแสดง Lifetime Costs ของมอเตอร์เกียร์����h�����*�-----------------"เกียร์����h�����*�-----------------------$ยร์เกียร์����h�����*�-----------------"

Power 18.5 kW Geared Motor Replacement motor costs Total Remark

PalaDrive M13 208,800 32,000 240,800 ใช้แท่นอัดไฮโดรลิกขนาด 3�มอเตัน������x�����0�จากนั้นประกอบ Primary Gear เข้าอร$หน�
แปลิกขนาด 30 ตัน������x�����0�จากนั้นปรนม
ตัน������x�����0�จากนั้นประกอบ Primary Gear เข้ารฐ
น IEC B5

R 137 197,000 84,000 281,000 มอเตัน������x�����0�จากนั้นประกอบ Primary Gear เข้าอร$หน�
แปลิกขนาด 30 ตัน������x�����0�จากนั้นปรนเฉพ
ะขั้องย��ห�อน��น ๆ

Power 18.5 kW Geared Motor Replacement motor costs Total Remark

PalaDrive M10 109,200 15,250 124,450 ใช้แท่นอัดไฮโดรลิกขนาด 3�มอเตัน������x�����0�จากนั้นประกอบ Primary Gear เข้าอร$หน�
แปลิกขนาด 30 ตัน������x�����0�จากนั้นปรนม
ตัน������x�����0�จากนั้นประกอบ Primary Gear เข้ารฐ
น IEC B5

R 107 111,800 45,000 157,800 มอเตัน������x�����0�จากนั้นประกอบ Primary Gear เข้าอร$หน�
แปลิกขนาด 30 ตัน������x�����0�จากนั้นปรนเฉพ
ะขั้องย��ห�อน��น ๆ

นอกียร์โดยทจากียร์โดยทเร์เกีย1�องของค�าใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�จ�ายแลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�ว ความส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผละดวกียร์โดยทร์เกียวดเร์เกีย-วในกียร์โดยทาร์เกียห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/าซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D1�อมอเตอร์เกีย�ตวให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ม�มาเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://��ยนกียร์โดยท-ยงเป-นอ�กียร์โดยทปจจยห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/น%�งทั่วไปมักถูกออกแบ��จะต�องค5าน%งถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพา%งในมอเตอร์เกีย�เกียร์โดยท�ยร์เกีย�ช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันน�ดทั่วไปมักถูกออกแบ��
ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�มอเตอร์เกีย�ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/น�าแปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://นมาตร์เกียฐาน IEC B5/B14 ผ��ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลามาร์เกียถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/าซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D1�อมอเตอร์เกีย�ได�ง�าย ม�ให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�เลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://1อกียร์โดยทใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�ได�ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ายย��ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�อ ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ายร์เกียะดบร์เกียาคา



มอเตอร�ใช้มอเตอร์เกียร์แบบ Modular D�ร�วมก�บ Gear – ต�อง Siemens
DURIGHT IR2000 ทุกรุ่น����������������耀8�res/commandimagelist/ko/lch_tางเลือกใช้เกียร์ PalaDrive เพ�อกหนB�งในการ์ PalaDrive เพราะทุกรุ่น������������แก ปัญหามอเตอร์ไหม้ ลิขสิทธิ์เฉพาะมอเตอรGญหามอเตอร์ PalaDrive เพราะทุกรุ่น������������$ไหม  ลือกใช้เกียร์ PalaDrive เพ�ขึ้นเมื่อเลือกใช้รุ่น M-ส�ทุกรุ่น����������������耀8�res/commandimagelist/ko/lch_tธ�Y เฉพาะมอเตอร์ PalaDrive เพราะทุกรุ่น������������$ SIEMENS

Type Force Ventilated

Low Voltage Motors
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ปญห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ามอเตอร์เกีย�ไห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ม�บ�อย เกียร์โดยท�ดได�จากียร์โดยทห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ายส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลาเห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ต9 แต�ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลาเห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ต9ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล5าคญปร์เกียะกียร์โดยทาร์เกียห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/น%�งมาจากียร์โดยทกียร์โดยทร์เกียร์เกียมว�ธิภาพสูง เพื่อลดกระแสไฟฟ้�กียร์โดยทาร์เกียผลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�ต
เพ1�อให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�ได�ฉนวนไฟืองบนเพลามอเตอฟืองบนเพลามอเตอ�าทั่วไปมักถูกออกแบ��ทั่วไปมักถูกออกแบนความร์เกีย�อนได�ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ง มอเตอร์เกีย�มาตร์เกียฐานของ Siemens ทั่วไปมักถูกออกแบ9กียร์โดยทตว ผลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�ตด�วยกียร์โดยทร์เกียร์เกียมว�ธิภาพสูง เพื่อลดกระแสไฟฟ้�ทั่วไปมักถูกออกแบ��
เร์เกีย�ยกียร์โดยทว�า DURIGNIT IR 2000 เร์เกีย��มด�วยกียร์โดยทาร์เกียเลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://1อกียร์โดยทใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�ทั่วไปมักถูกออกแบองแดงบร์เกีย�ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล9ทั่วไปมักถูกออกแบธิภาพสูง เพื่อลดกระแสไฟฟ้� tค9ณีอาจกภาพส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ง ผ�านกียร์โดยทร์เกียร์เกียมว�ธิภาพสูง เพื่อลดกระแสไฟฟ้�พ�เศษในกียร์โดยทาร์เกีย
เคลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://1อบอดแน�นด�วยฉนวนเร์เกียซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D��นค9ณีอาจกภาพส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�งโดยปร์เกียาศจากียร์โดยทกียร์โดยทาร์เกียใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลาร์เกียทั่วไปมักถูกออกแบ5าลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ะลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ายซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D%�งเป-นลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�ขส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ทั่วไปมักถูกออกแบธิภาพสูง เพื่อลดกระแสไฟฟ้� tเฉพาะมอเตอร์เกีย� 
Siemens เทั่วไปมักถูกออกแบ�าน�น
ปร์เกียะโยช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันน�ทั่วไปมักถูกออกแบ��ได�ร์เกียบจากียร์โดยทมาตร์เกียฐานฉนวนดงกียร์โดยทลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�าว ค1อ ทั่วไปมักถูกออกแบ5าให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�มอเตอร์เกีย� Siemens ทั่วไปมักถูกออกแบ9กียร์โดยทตวส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลามาร์เกียถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�งานร์เกีย�วมกียร์โดยทบ
ตวควบค9มความเร์เกีย-วร์เกียอบมอเตอร์เกีย� (Inverter) ได� แลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ะฉนวนไฟืองบนเพลามอเตอฟืองบนเพลามอเตอ�าทั่วไปมักถูกออกแบนความร์เกีย�อนได�ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ง ทั่วไปมักถูกออกแบ5าให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�มอเตอร์เกีย�ม�ความ
คงทั่วไปมักถูกออกแบนตลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://อดอาย9กียร์โดยทาร์เกียใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�งาน

มอเตอร�แบบ Force Ventilated ให�แรงบ�ด้วยการใช้มอเตอร์เกีคงที่ออกแบบสำหรับ��ตลอด้วยการใช้มอเตอร์เกีช้มอเตอร์เกียร์แบบ Modular D�วงความเร*ว

ในกียร์โดยทร์เกียณีอาจก� กียร์โดยทาร์เกียใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�งานต�องกียร์โดยทาร์เกียแร์เกียงบ�ดคงทั่วไปมักถูกออกแบ��ในขณีอาจกะใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�อ�นเวอร์เกีย�เตอร์เกีย�ปร์เกียบร์เกียอบมอเตอร์เกีย�ในช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�วงความเร์เกีย-วทั่วไปมักถูกออกแบ��กียร์โดยทว�างต�งแต� 1:3 ข%�นไป เช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�น ร์เกียะบบลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://5าเลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�ยง ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ร์เกีย1อร์เกียะบบอ1�น 
ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลามาร์เกียถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�มอเตอร์เกีย�แบบ Force Ventilated กียร์โดยทลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�าวค1อม�พดลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://มร์เกียะบายความร์เกีย�อนทั่วไปมักถูกออกแบ��ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ม9นด�วยความเร์เกีย-วคงทั่วไปมักถูกออกแบ��ไม�ข%�นกียร์โดยทบความเร์เกีย-วมอเตอร์เกีย�ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://กียร์โดยท เพ1�อให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�กียร์โดยทาร์เกียร์เกียะบาย
ความร์เกีย�อนเป-นไปอย�างต�อเน1�อง แม�จะลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ดความเร์เกีย-วของมอเตอร์เกีย�ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://กียร์โดยทลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://งต5�ามากียร์โดยท ๆ นอกียร์โดยทจากียร์โดยทน�� เร์เกียายงส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลามาร์เกียถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาจดส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�งมอเตอร์เกีย�เบร์เกียค, มอเตอร์เกีย�ต�ด Encoder, 
มอเตอร์เกีย�เบร์เกียคพร์เกีย�อม Force Ventilated, มอเตอร์เกีย� Force Ventilated พร์เกีย�อม Encoder, มอเตอร์เกีย�เบร์เกียค Force Ventilated พร์เกีย�อม Encoder 

กียร์โดยทาร์เกียใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�งาน Inverter ในงานบางปร์เกียะเภทั่วไปมักถูกออกแบ เช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�น พดลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ม ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ร์เกีย1องานทั่วไปมักถูกออกแบ��ม� Inertia ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ง เช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�น กียร์โดยทาร์เกียแยกียร์โดยทน5�า
ออกียร์โดยทจากียร์โดยทน5�ายาง จะพบว�าห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ายๆ คร์เกีย�งม�โอกียร์โดยทาส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลทั่วไปมักถูกออกแบ��เร์เกียาจะต�องส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลตาร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบมอเตอร์เกีย�ขณีอาจกะทั่วไปมักถูกออกแบ��โห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ดกียร์โดยท5าลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ง
ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ม9นอย�� ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D%�งกียร์โดยทาร์เกียส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลตาร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบมอเตอร์เกีย�ด�วย Inverter ในลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://กียร์โดยทษณีอาจกะน�� ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลามาร์เกียถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาทั่วไปมักถูกออกแบ5าได�เห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ม1อนกียร์โดยทบกียร์โดยทาร์เกีย
ส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลตาร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบมอเตอร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบ��ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ย9ดน��งอย��กียร์โดยทบทั่วไปมักถูกออกแบ��โดยกียร์โดยทาร์เกียปร์เกียบกียร์โดยทาร์เกียส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลตาร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบ Inverter ในโห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/มด “Frequency 
Matching” ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D%�งห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://กียร์โดยทกียร์โดยทาร์เกียส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลตาร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบในโห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/มดน�� อ�นเวอร์เกีย�เตอร์เกีย�จะจ�ายความถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพา��ทั่วไปมักถูกออกแบ��ตร์เกียงกียร์โดยทบร์เกียอบของ
มอเตอร์เกีย�ทั่วไปมักถูกออกแบ��กียร์โดยท5าลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://งห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ม9นอย�� ทั่วไปมักถูกออกแบ5าให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�เร์เกียาไม�ต�องร์เกียอให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�มอเตอร์เกีย�ห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ย9ดกียร์โดยท�อน ไม�ทั่วไปมักถูกออกแบ5าให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�เส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ยเวลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://าในกียร์โดยทาร์เกียผลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�ต 
เน1�องจากียร์โดยทบางงาน กียร์โดยทาร์เกียร์เกียอให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�งานห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ย9ดใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�เวลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ามากียร์โดยทกียร์โดยทว�า 15 – 20 นาทั่วไปมักถูกออกแบ� 

เราสำหรับ�࣡�P���馌光����ɢ�饰光ามารถสำหรับ�࣡�P���馌光����ɢ�饰光ตาร�ที่ออกแบบสำหรับมอเตอร�ด้วยการใช้มอเตอร์เกี�วย Inverter ขณะที่ออกแบบสำหรับ��มอเตอร�หม�นอย,�ได้วยการใช้มอเตอร์เกี�หร�อไม�

Hitachi Inverter ม�ฟืองบนเพลามอเตองกียร์โดยท�ช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�นกียร์โดยทาร์เกียใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�งานน�� แลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ะม�ค9ณีอาจกส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลมบต�อ1�นๆ ทั่วไปมักถูกออกแบ��ช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�วยให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�เคร์เกีย1�องจกียร์โดยทร์เกียทั่วไปมักถูกออกแบ5างานได�อย�างม�ปร์เกียะส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ทั่วไปมักถูกออกแบธิภาพสูง เพื่อลดกระแสไฟฟ้�ภาพมากียร์โดยทข%�น เช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�นร์เกียะบบกียร์โดยทาร์เกียควบค9มอจฉร์เกีย�ยะ 
Easy Sequence ลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://�ขส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผล�ทั่วไปมักถูกออกแบธิภาพสูง เพื่อลดกระแสไฟฟ้� tเฉพาะของ Hitachi ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D%�งทั่วไปมักถูกออกแบ5าให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/�เร์เกียาส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลามาร์เกียถูกออกแบบมาใช้ชิ้นส่วนเฉพาต�งโปร์เกียแกียร์โดยทร์เกียมกียร์โดยทาร์เกียทั่วไปมักถูกออกแบ5างานของ Inverter ได�เห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ม1อนกียร์โดยทบเข�ยนโปร์เกียแกียร์โดยทร์เกียม PLC เช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�นกียร์โดยทาร์เกียต�ง 
Sequence กียร์โดยทาร์เกียเคลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://1�อนทั่วไปมักถูกออกแบ��เป-นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลเต-ป กียร์โดยทาร์เกียร์เกียบส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลญญาณีอาจก Input แลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ะ Output จากียร์โดยทอ9ปกียร์โดยทร์เกียณีอาจก�เซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/D-นเซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dอร์เกีย�ต�างๆ ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�ทั่วไปมักถูกออกแบดแทั่วไปมักถูกออกแบนอ9ปกียร์โดยทร์เกียณีอาจก� Relay, Timer แลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ะ Controller 
ในต��ไฟืองบนเพลามอเตอได� ช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�วยปร์เกียะห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/ยดค�าใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกัน�จ�ายอ9ปกียร์โดยทร์เกียณีอาจก�แลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ะลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ดเวลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://ากียร์โดยทาร์เกียต�ดต�งได�มห้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://share.palawatr.co.th/Dept.%20MK/Marketing/าศาลี่ยนกันได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ ประสบปัญหาดังต่อไปนี้�ᰪð�振浯��k�file://
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Series F
Helical shaft-mounted

Series C
Helical Warm

Series K
Helical Bevel

Series KV
Helical Hypoid 

Series M
Helical In-Line

Safeguard Torque Limiters Friction Torque Limiters Low voltage Motor Inverter : WJ200 Series Inverter : SJ series P1
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