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Our strenghts  / Năng lực của chúng tôi

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:

Từ năm 1955, Tập đoàn Varvel đã chế tạo các loại hộp số và bộ biến tốc cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp nhẹ. Nguyên lý kết cấu khối 
và tính linh hoạt được Varvel ưu tiên hàng đầu trong thiết kế các hộp số và bộ biến tốc cũng như trong sản xuất một mẫu bộ dụng cụ chung 
cho tất cả các dòng hộp số. Tính năg này cho phép các nhà phân phối dễ dàng hơn khi thiết lập các sản phẩm theo yêu cầu.

Nhờ thiết kế và chất lượng sản xuất tại Ý của các linh kiện, hộp số giảm tốc Varvel được quốc tế công nhận đảm bảo có hiệu suất cao về độ tin 
cậy và hiệu quả. Đặc biệt đem lại những lợi ích nhờ giảm chi phí bảo trì và quản lý sản phẩm, hoạt động không tiếng ồn.

Varvel cực kỳ chú trọng đến việc xử lý tùy biến các vấn đề cụ thể để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng khó tính nhất. Nhờ tính linh hoạt 
cao, Varvel có thể cung cấp cho các nhà sản xuất trên thị trường những giải pháp thiết kế với đặc điểm sau:

Modularity 
Quickly assembled kits of the   

distributor network

Bộ dụng cụ lắp ráp nhanh cho 
mạng lưới nhà phân phối

KẾT CẤU KHỐI:

Customization
Dedicated solutions developed 

together with Varvel’s customers

Các giải pháp chuyên dụng, được phát 
triển với khách hàng của Varvel

GIẢI PHÁP RIÊNG

Interchangeability 
of Varvel products with those

of the main competitors

Có thể lắp lẫn sản phẩm Varvel với các sản 
phẩm của các đối thủ cạnh tranh chính

TÍNH LẮP LẪN

Versatility of use
for the various applications

from Varvel

cho các ứng dụng khác 
nhau từ Varvel

ỨNG DỤNG ĐA DẠNG



RS/RT Worm gearboxes / Hộp số giảm tốc trục vít

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.

Dòng RS và RT của hộp số giảm tốc được thiết kế làm giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu mức công suất nhỏ hoặc trung bình khi 
truyền động .

In-line helical gearboxes / Hộp số giảm tốc trục thẳng

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Tốc độ đầu vào 1400 rpm --> 1800 rpm

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Tốc độ đầu vào 1400 rpm --> 1800 rpm

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

Dòng RD Hộp số trục thẳng có đặc điểm là hiệu suất cao và cấu trúc mô đun có thể làm giảm chi phí quản lý và bảo trì.

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

• Chịu được áp lực cao 
• Tuổi thọ lớn với độ tin cậy cao 
• Hiệu quả cao 
• Chi phí bảo trì và quản lý thấp 
• Nguyên lý khối kết cấu 
• Linh hoạt trong sử dụng

RD

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Tốc độ đầu vào 1400 rpm --> 1800 rpm

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Tốc độ đầu vào 1400 rpm --> 1800 rpm

• Kích cỡ: 7 (với 2 hoặc 3 cấp giảm)
• Bề mặt và vỏ bọc: bằng nhôm đến kích cỡ 4 

và bằng gang từ kích thước 5
• Tỷ số giảm tốc: từ 2,25 xuống 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
Kích cỡ Torque

MÔ-MEN XOẮN
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

• Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
• Tuổi thọ dài với độ tin cậy cao 
• Dầu bôi trơn tuổi thọ cao 
• Chi phí bảo trì và quản lý thấp 
• Nguyên lý khối kết cấu 
• Linh hoạt trong sử dụng

• Kích cỡ: 9 cho RS và 7 cho RT
• Bề mặt và vỏ bọc: bằng nhôm đến kích cỡ 85 và 

bằng gang từ kich cỡ 110
• Tỷ số giảm tốc: từ 5 đến 10.000: 1

• 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
Kích cỡ Input Power

CÔNG SUẤT (ĐẦU) VÀO
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
Kích cỡ                                      Torque

                                  MÔ-MEN XOẮN
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
Kích cỡ Input Power

CÔNG SUẤT (ĐẦU) VÀO
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



RO/RV 3-stage bevel helical gearboxes / Hộp số giảm tốc bánh răng côn 3 cấp

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.

Dòng RO và RV của hộp số bánh răng côn 3 cấp nổi bật với hiệu suất cao và cấu trúc kiểu khối kết cấu có thể lắp ráp nhanh chóng, đơn giản 
và dễ dàng.

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Tốc độ đầu vào 1400 rpm --> 1800 rpm

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

• Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
• Tuổi thọ dài với độ tin cậy cao
• Hiệu quả cao
• Dầu bôi trơn tuổi thọ cao
• Chi phí bảo trì và quản lý thấp
• Nguyên lý khối kết cấu

• Kích cỡ: 6 (với 3 cấp giảm)
• Bề mặt và vỏ bọc: bằng nhôm đến kích cỡ 3 và 

bằng gang từ kích cỡ 4
• Tỷ số giảm tốc: từ 6.3 xuống 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
Tốc độ đầu vào 1400 rpm --> 1800 rpm

RO2 2-stage bevel helical gearboxes / Hộp số giảm tốc bánh răng côn 2 cấp

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.

Dòng RO2 của Hộp số bánh răng côn 2 cấp, ngoài hiệu suất cao, vỏ monobloc cho độ cứng xoắn cao, chịu áp lực và giảm tác động

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

• Chịu được áp lực cao
• Tuổi thọ lớn với độ tin cậy cao
• Hiệu quả (=> hiệu suất?) cao
• Dầu bôi trơn kéo dài (=> tuổi thọ cao)
• Chi phí bảo trì và quản lý thấp
• Không tiếng ồn

• Kích cỡ: 4 (với 2 cấp giảm)
• Bề mặt và vỏ bọc: bằng nhôm
• Tỷ số giảm tốc: từ 5 đến 55: 1 “

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

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Tốc độ đầu vào 1400 rpm --> 1800 rpm

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Tốc độ đầu vào 1400 rpm --> 1800 rpm

Sizes
Kích cỡ                                      Input Power

                             CÔNG SUẤT (ĐẦU) VÀO
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
Kích cỡ                                      Torques

                              MÔ-MEN XOẮN
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
Kích cỡ Torque

                                              MÔ-MEN XOẮN
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
Kích cỡ Input Power

CÔNG SUẤT (ĐẦU) VÀO
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 / Hộp số giảm tốc trục song song

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

Dòng RN của hộp số song song là dòng đặc trưng bởi hiệu suất cao và sử dụng rất linh hoạt được đảm bảo qua thiết kế kết cấu khối.

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Tốc độ đầu vào 1400 rpm --> 1800 rpm

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

• Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
• Tuổi thọ dài với độ tin cậy cao
• Hiệu suất cao
• Chi phí bảo trì và quản lý thấp
• Nguyên lý kết cấu khối
• Không tiếng ồn

• Kích cỡ: 6 (với 2 hoặc 3 cấp giảm)
• Bề mặt và vỏ bọc: bằng nhôm đến kích cỡ 3 và 

bằng gang từ kích cỡ 4
• Tỷ số giảm tốc: từ 6.3 đến 710: 1 “

• 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
Tốc độ đầu vào 1400 rpm --> 1800 rpm

RG Planetary gearboxes / Hộp số hành tinh

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.

Các bánh răng giảm tốc của hộp số hành tinh dòng RG cho phép giảm tốc độ lớn với kích thước nhỏ gọn và được sử dụng cho các ứng dụng 
đòi hỏi độ chính xác cao trong quá trình vận hành.

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

• Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
• Tuổi thọ dài với độ tin cậy cao
• Hiệu suất cao
• Độ chính xác cao
• Không tiếng ồn
• Trọng lượng thấp

Input speed from 2500 rpm to 4800 rpm
Tốc độ đầu vào 2500 to 4800 rpm

Input speed from 2500 rpm to 4800 rpm
Tốc độ đầu vào 2500 to 4800 rpm

• Kích cỡ: 4 (với 1 hoặc 2 cấp giảm)
• Bề mặt và vỏ bọc: thép cứng và thép
• Tỷ số giảm tốc: từ 3 đến 100: 1

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

Sizes
Kích cỡ Input Power

CÔNG SUẤT (ĐẦU) VÀO
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
Kích cỡ Torque

                                               MÔ-MEN XOẮN
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
Kích cỡ ISO Torque

ISO MÔ-MEN XOẮN
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
Kích cỡ Acceleration torque 

GIA TỐC MO-MEN XOẮN 
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



FRP680 Helical gearbox for farming systems / Hộp số trục thẳng cho hệ thống canh tác

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.

Hộp số trục thẳng FRP680 được thiết kế rõ ràng để điều khiển các hệ thống nạp tuyến tính trong chăn nuôi gia cầm và cung cấp nhiều máy 
móc theo nhiều hệ thống đã được thông qua.

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Tốc độ đầu vào 1400 rpm --> 1800 rpm

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

• Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
• Tuổi thọ dài với độ tin cậy cao
• Dầu bôi trơn tuổi thọ cao
• Chi phí bảo trì và quản lý thấp
• Nguyên lý kết cấu khối
• Không tiếng ồn

• Kích cỡ: 1 (với 1 cấp giảm)
• Bề mặt và vỏ bọc: bằng nhôm
• Tỷ số giảm tốc: từ 2,5 đến 8: 1

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

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Tốc độ đầu vào 1400 rpm --> 1800 rpm

Sizes
Kích cỡ Input Power

CÔNG SUẤT (ĐẦU) VÀO
FRP
680 1.5 kW / 2 Hp

Sizes
Kích cỡ Torque

                                              MÔ-MEN XOẮN
FRP
680 37 Nm / 330 in·lb

Accessories / Phụ kiện

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.

Sự kết hợp linh hoạt của các khớp nối giữa hộp số Varvel và động cơ IEC / NEMA cung cấp giải pháp 
thay thế cho khớp nối chuẩn với chốt, mà không tăng kích thước chiều dài tổng thể của bánh răng 
và đảm bảo nhiều lợi thế về mặt kỹ thuật

G-GS motor flexible coupling / Khớp nối linh hoạt cho động cơ G-GS

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.

Bộ tăng tỉ số truyền XA với một cặp bánh răng thường được kết hợp với hộp giảm tốc, khi cần có thể 
đạt được tỷ số cao hơn những gì hộp giảm tốc tiêu chuẩn đáp ứng

XA pre-stage / Bộ tăng tỉ số truyền XA

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.

Các mô-đun đầu vào ISM và mô-đun đầu vào 1 chiều BSM có thể được lắp vào hầu hết các hộp số 
kiểu S của Varvel “S” mà không có mặt bích đầu vào và hộp số loại “G” với khớp nối linh hoạt chỉ 
trong vài phút.

ISM-BSM moduls / Mô-đun ISM-BSM



The VARsize assisted selection and configuration program, 
available from the website www.varvel.com, facilitates the se-
lection of VARVEL products in the size needed to satisfy cus-
tomers’ performance 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 formats compatible with most common CAD pro-
grams.

Chương trình lựa chọn và cấu hình VARsize, có tại www.varvel.com, cho 
phép dễ dàng lựa chọn các sản phẩm của VARVEL để đáp ứng các yêu cầu 
của khách hàng.

VARsize tạo ra một tài liệu với  thông số dữ liệu hiệu suất của sản 
phẩm, kèm theo bản vẽ kích thước và mô hình 3D / 2D vẽ trong các 
định dạng CAD phổ biến nhất. “

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

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

Dịch vụ vận chuyển nhanh VARfast có trên trang web www.varvel.com, 
đáp ứng nhu cầu của những khách hàng yêu cầu cung cấp nhanh chóng 
các sản phẩm của VARVEL, ngay cả khi đã đặt hàng vào thời điểm cuối 
cùng.

VARfast là một dịch vụ nhanh chóng và hữu ích, đảm bảo thời gian 
giao hàng nhanh chóng Tùy thuộc vào cấu hình sản phẩm: trong vòng 
24 giờ bộ dụng cụ cho cá nhân và Trong vòng 72 giờ đối với các sản 
phẩm lắp ráp từ bộ dụng cụ

Services / Dịch vụ

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

EC DIRECTIVE 2014/34/EC (ATEX)

D20-PR-STD-USA-ENVI-ED01-REV00



VARVEL SpA | Via 2 Agosto 1980, 9 | Loc. Crespellano | 40053 Valsamoggia (BO) 
Italy  | T+39 051 6721811 | F +39 051 6721825 | varvel@varvel.com

www.varvel.com


