
ITALIAN TOP GEARS
ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY TNHH BENELIFTS ASIA



1.
MÁY KÉO CÓ 

HỘP SỐ
ITG070, ITG090, ITG 125, ITG 

135, ITG134, ITG160



ITG090 - ITG070
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▸ ITG 075 và ITG 090 là máy kéo dành cho

thang tải hàng;

▸ Tỉ số truyền hộp giảm tốc: 1/50

▸ Công suất: 0.75 - 1.1kw

▸ MRL hỗ trợ cài đặt dọc hoặc ngang;

▸ Phanh đĩa không có tiếng ồn và bảo trì

cho phép điều khiển khẩn cấp;

▸ Khung nhôm mạnh mẽ và nhẹ nhàng,

cho phép trọng lượng thấp và tải trọng

tĩnh cao;

▸ Hoạt động yên tĩnh và độ tin cậy cao

mà hầu như không cần bảo trì.

 

TẢI TRỌNG: 240 – 280kg, tỉ số
truyền cáp 2:1
Tải trọng tỉnh: 538 – 590kg
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ITG125
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TẢI TRỌNG: 320 –

6 3 0 kg ,  truyền 1 :1  

Tải trọng tỉnh:  

3 0 0 0 k g  

 

TẢI TRỌNG: 320 – 630kg, tỉ số
truyền cáp 1:1

Tải trọng tĩnh: 3000kg

Tỉ số truyền hộp giảm tốc: 1/55 - 1/45 - 2/57

Động cơ điện:
▸VVVF 50 Hz 4 pole 1.500 r.p.m động cơ 3,5 - 6,5kW;
▸VVVF 60 Hz 4 pole 1.800 r.p.m động cơ 5,0 - 6,9kW;
▸VVVF 50 Hz 6 pole 1.000 r.p.m động cơ 2,6 - 5,0 kW;
▸AC2 50 Hz 4/16 pole 1.500 r.p.m động cơ 4,0 - 6,7 kW;
▸AC2 60 Hz 4/16 pole 1.800 r.p.m động cơ 4,4 - 7,8 kW;
▸AC2 50 Hz 6/16 pole 1.000 r.p.m động cơ 2,6 - 4,5 kW;
▸AC2 60 Hz 6/16 pole 1.300 r.p.m động cơ 3,0 - 5,2 kW;
Hành trình 30m
Bôi trơn: dầu gốc tổng hợp. (3 lít)

Trục vít được tôi cứng theo tiêu chuẩn 40CrMoV4-6

Bánh răng vành khăn được đúc bằng đồng đúc ly tâm trên
trục gang dẻo theo tiêu chuẩn EN-GJS-700-2-UNI EN 1563

Kích thước máy: Chiều dài 817,6 mm x Chiều cao 541 mm

Động cơ được bảo vệ với lớp nhiệt điện trở PTC và cấp cách
điện F

Quạt làm mát tích hợp trên trục vít luôn hoạt động, làm mát
bằng quạt công suất lớn và không có tiếng ồn.
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TẢI TRỌNG: 320 – 800kg, tỉ số
truyền cáp 1:1

Tải trọng tĩnh: 3400kg

Tỉ số truyền hộp giảm tốc: 1/55 - 1/45

Động cơ điện:

▸VVVF 50 Hz 4 pole 1.500 r.p.m động cơ 3,5 - 7,5 kW;

▸VVVF 60 Hz 4 pole 1.800 r.p.m động cơ 5,0 - 6,9 kW;

▸VVVF 50 Hz 6 pole 1.000 r.p.m động cơ 2,6 - 5,0 kW;

▸AC2 50 Hz 4/16 pole 1.500 r.p.m động cơ 4,0 - 7,2 kW;

▸AC2 60 Hz 4/16 pole 1.800 r.p.m động cơ 4,4 - 7,8 kW;

▸AC2 50 Hz 6/16 pole 1.000 r.p.m động cơ 2,6 - 4,5 kW;

▸AC2 60 Hz 6/16 pole 1.300 rp.m động cơ 3,0 - 5,2 kW;

Hành trình 30m
Bôi trơn: dầu gốc tổng hợp. (3.5 lít)

Trục vít được tôi cứng theo tiêu chuẩn 40CrMoV4-6.

Bánh răng vành khăn được đúc bằng đồng đúc ly tâm trên
trục gang dẻo theo tiêu chuẩn EN-GJS-700-2-UNI EN 1563

Kích thước máy: Chiều dài 637 mm x Chiều cao 454 mm

Động cơ được bảo vệ với lớp cách điện PTC và lớp F

Quạt làm mát tích hợp trên trục vít luôn hoạt động. làm mát 
bằng quạt công suất lớn và không ồn..
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TẢI TRỌNG: 320 – 800kg, tỉ số truyền
cáp 1:1

Tải trọng tĩnh: 3400kg

Tỉ số truyền hộp giảm tốc: 2/57

Động cơ điện:

▸ VVVF 50 Hz 4 pole 1.500 r.p.m động cơ 3,5 - 9,2 kW;

▸ VVVF 60 Hz 4 pole 1.800 r.p.m động cơ 5,0 - 6,9 kW;

▸ VVVF 50 Hz 6 pole 1.000 r.p.m động cơ 2,6 - 5,0 kW;

▸ AC2 50 Hz 4/16 pole 1.500 r.p.m động cơ 4,0 - 7,2 kW;

▸ AC2 60 Hz 4/16 pole 1.800 r.p.m động cơ 4,4 - 7,8kW;

▸ AC2 50 Hz 6/16 pole 1.000 r.p.m động cơ 2,6 - 4,5 kW;

▸ AC2 60 Hz 6/16 pole 1.300 rp.m động cơ 3,0 - 5,2 kW;

Hành trình 30m
Bôi trơn: dầu gốc tổng hợp. (3.5 lít)

Trục vít được tôi luyện theo tiêu chuẩn 40CrMoV4-6.

Bánh răng vành khăn được đúc bằng đồng đúc ly tâm trên
trục gang dẻo theo tiêu chuẩn EN-GJS-700-2-UNI EN 1563

Kích thước máy: Chiều dài 637 mm x Chiều cao 454 mm

Động cơ được bảo vệ với lớp cách điện PTC và lớp F

Quạt làm mát tích hợp trên trục vít luôn hoạt động. làm mát 
bằng quạt công suất lớn và không ồn..
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TẢI TRỌNG: 320 – 1200kg, tỉ số
truyền cáp 2:1

Tải trọng tĩnh: 3400kg

Tỉ số truyền hộp giảm tốc: 3/47

Động cơ điện:

▸ VVVF 50 Hz 4 pole 1.500 r.p.m động cơ 3,5 - 11 kW;

▸ VVVF 60 Hz 4 pole 1.800 r.p.m động cơ 5,0 - 6,9 kW;

▸ VVVF 50 Hz 6 pole 1.000 r.p.m động cơ 2,6 - 5,0 kW;

▸ AC2 50 Hz 4/16 pole 1.500 r.p.m động cơ 4,0 - 7,2 kW;

▸ AC2 60 Hz 4/16 pole 1.800 r.p.m động cơ 4,4 - 7,8kW;

▸ AC2 50 Hz 6/16 pole 1.000 r.p.m động cơ 2,6 - 4,5 kW;

▸ AC2 60 Hz 6/16 pole 1.300 rp.m động cơ 3,0 - 5,2 kW;

Hành trình 30m
Bôi trơn: dầu gốc tổng hợp. (3.5 lít)

Trục vít theo tiêu chuẩn 40CrMoV4-6.

Bánh răng vành khăng được đúc bằng đồng đúc ly tâm trên
trục gang dẻo EN-GJS-700-2-UNI EN 1563

Kích thước máy: Chiều dài 637 mm x Chiều cao 454 mm

Động cơ được bảo vệ với lớp cách điện PTC và lớp F

Quạt làm mát tích hợp trên trục vít luôn hoạt động. làm mát 
bằng quạt công suất lớn và không ồn..
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TẢI TRỌNG: 320 – 1200kg, truyền 1:1
2600kg, truyền 2:1

Tải trọng tỉnh:5200kg

Tỉ số truyền: 1/45, 1/55, 2/43, 3/41

Động cơ điện:

▸ VVVF 50 Hz 4 pole động cơ 5,5 - 20 kW;

▸ VVVF 60 Hz 4 pole động cơ 5,0 – 22 kW;

▸ VVVF 50 Hz 6 pole 1.000 r.p.m động cơ 2,6 - 5,0 kW;

▸ AC2 50 Hz 4/16 pole 1.500 r.p.m động cơ 4,0 - 7,2 kW;

▸ AC2 60 Hz 4/16 pole 1.800 r.p.m động cơ 4,4 - 7,8kW;

▸ AC2 50 Hz 6/16 pole 1.000 r.p.m động cơ 2,6 - 4,5 kW;

▸ AC2 60 Hz 6/16 pole 1.300 rp.m động cơ 3,0 - 5,2 kW;

Hành trình 30m
Bôi trơn: dầu gốc tổng hợp long life polyglycolic synthetic 
oil. (6 lít)

Trục vít theo tiêu chuẩn 40CrMoV4-6.

Bánh răng của máy được đúc bằng đồng đúc ly tâm theo
tiêu chuẩn EN-GJS-700-2-UNI EN 1563

Kích thước máy: Chiều dài 872 mm x Chiều cao 568,6 mm x 
Chiều rộng 537,5mm

Động cơ được bảo vệ với lớp cách điện PTC và lớp F

Quạt làm mát tích hợp trên trục của máy và luôn hoạt động, 
làm mát bằng quạt công suất lớn và không ồn..
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▸ Động cơ được bảo vệ bởi cấp cách nhiệt F (nhiệt độ cho phép là 150oC) và điện trở

nhiệt PTC dùng để bảo vệ các nguồn điện trong trường hợp quá nhiệt.

▸ Máy ITG được trang bị mặt bích có phớt dầu với độ tròn hoàn hảo => không có hiện

tượng rò rỉ dầu

▸ Trang bị sẵn quạt làm mát => Hoạt động tốt ở môi trường khắc nghiệt.

▸ Trục vít của máy được tôi cứng và nguyên khối giúp giảm bớt dung sai cơ học, các khớp

nối được thiết kế chính xác => tạo ra máy chất lượng tốt hơn bình thường. Trục vít với lớp

vỏ cứng tôi luyện, điều này mang lại sức mạnh và tuổi thọ tốt nhất có thể. 

▸ Máy kéo có hộp số được thiết kế nhỏ gọn, các bộ phận của máy có thể dễ dàng tháo

lắp như pulley, bánh đà, bạc đạn, stator động cơ => Việc lắp đặt và thay đổi vị trí pulley dễ

dàng giúp khách hàng không phải lưu kho máy pulley trái hay pulley phải mà có thể ứng

dụng máy phù hợp với công trình thực tế.
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▸ Các bộ phận của máy được sơn lại trước khi lắp ráp với một lớp sơn tĩnh điện dày, do 

đó tránh việc phun sơn sau khi lắp ráp và làm nhiễm bẩn lớp sơn tĩnh điện, tránh làm

hỏng phần sơn. Tính năng độc đáo này của các nhà sản xuất ITG mang lại sự bảo vệ 

hoàn hảo, giúp chống ăn mòn trong các điều kiện môi trường nghiêm trọng nhất, tạo ra 

khả năng bảo vệ cao hơn trong việc chống trầy xước và thiệt hại, cũng như cho phép 

giữ lại hình dáng bên ngoài tốt nhất có thể của máy sau khi bảo trì, khi lớp sơn tiêu 

chuẩn bong ra, các đai ốc và bu lông và từ các thành phần khác được bao phủ bởi lớp 

sơn mài.

▸ Vòng bi SKF và NSK có đường kính lớn hơn nhiều so với máy cùng loại của nhà cung cấp

khác;
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1.
MÁY KÉO 

KHÔNG HỘP 

SỐ
GIGIO, ITG01, ITG02, ITG03, ITG04, 

ITG05, ITG06
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TẢI TRỌNG: 280 – 500kg, tỉ số truyền cáp 1:1 và 2:1

Tải trọng tĩnh: 1300kg

Động cơ nam châm vĩnh cửu PM 24 cực đảm bảo hiệu suất
tốt nhất có thể và kích thước nhỏ gọn nhất.

Nam châm SmCo

Sử dụng nguồn điện 230V hoặc 380V

Đường kính Pulley 120, 140, 150, 200, 210, 240mm

Hành trình 12m
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TẢI TRỌNG: 320 – 550kg, tỉ số truyền cáp 1:1 và 2:1

Tải trọng tĩnh: 1750 – 1950kg, truyền 1:1

3900kg, truyền 2:1

Động cơ nam châm vĩnh cửu PM 24 cực đảm bảo hiệu suất
tốt nhất có thể và kích thước nhỏ gọn nhất.

Nam châm SmCo

Đường kính Pulley 200, 210, 240 và 320mm (Có sẵn loại
240mm)

Tốc độ 0.5 – 2m/s
Hành trình 15m
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TẢI TRỌNG: 450 – 800kg, tỉ số truyền cáp 1:1 và 2:1

Tải trọng tĩnh: 1750kg, truyền 2:1

1950kg, truyền 1:1

Động cơ nam châm vĩnh cửu PM 24 cực đảm bảo hiệu suất
tốt nhất có thể và kích thước nhỏ gọn nhất.

Nam châm SmCo

Đường kính Pulley 160, 200, 210, 240, 320, 400mm (có sẵn
loại 320mm)

Tốc độ 0.5 – 2m/s

Hành trình 30m
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TẢI TRỌNG: 630 – 1000kg, tỉ số truyền cáp 1:1 và 2:1

Tải trọng tĩnh: 3500kg

Động cơ nam châm vĩnh cửu PM 32 cực đảm bảo hiệu suất
tốt nhất có thể và kích thước nhỏ gọn nhất.

Nam châm SmCo

Đường kính Pulley 200, 210, 240, 320 và 400mm (có sẵn
320mm)

Tốc độ: 0.5 – 2m/s

Hành trình 30m
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TẢI TRỌNG: 800 – 1600kg, tỉ số truyền cáp 1:1 và 2:1

Tải trọng tĩnh: 3500kg

Động cơ nam châm vĩnh cửu PM 32 và 34 cực đảm bảo hiệu
suất tốt nhất có thể và kích thước nhỏ gọn nhất.

Nam châm SmCo

Đường kính Pulley 200, 210, 240, 320 và 400mm (có sẵn
320mm)

Hành trình 30m
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TẢI TRỌNG: 630 – 1000kg, tỉ số truyền cáp 1:1 và
2:1

Tải trọng tĩnh: 3200kg

Động cơ nam châm vĩnh cửu PM 32 cực đảm bảo hiệu suất
tốt nhất có thể và kích thước nhỏ gọn nhất.

Nam châm SmCo

Đường kính Pulley 320mm

Tốc độ: 0,5 – 2m/s

Hành trình 30m
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TẢI TRỌNG: hơn 2000kg, tỉ số truyền cáp 2:1
Tải trọng tĩnh: 6000kg
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▸ Động cơ được bảo vệ bởi cấp cách nhiệt F (nhiệt độ cho phép là 150oC) và điện trở

nhiệt PTC dùng để bảo vệ các nguồn điện trong trường hợp quá nhiệt

▸ Máy ITG được trang bị mặt bích có phớt dầu với độ tròn hoàn hảo => không có hiện

tượng rò rỉ dầu

▸ Trang bị sẵn quạt làm mát => Hoạt động tốt ở môi trường khắc nghiệt

▸ Trục của máy được tôi cứng và nguyên khối giúp giảm bớt dung sai cơ học, các khớp

nối được thiết kế chính xác => tạo ra máy chất lượng tốt hơn bình thường.

▸ Máy kéo có hộp số được thiết kế nhỏ gọn, các bộ phận của máy có thể dễ dàng tháo

lắp như pulley, bánh đà, bạc đạn, stator động cơ => Việc lắp đặt và thay đổi vị trí pulley dễ

dàng giúp khách hàng không phải lưu kho máy pulley trái hay pulley phải mà có thể dễ

dàng đổi vị trí pulley phù hợp với công trình thực tế.



ƯU ĐIỂM
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▸ Giảm trọng lượng, giảm chi phí vận chuyển và lắp đặt

▸ Giá cả cực kỳ cạnh tranh, nhờ thiết kế thông minh cho phép giảm chi phí sản xuất.

▸ Vật liệu cách nhiệt Radex và Nomex Class F chất lượng cao

▸ Không có hộp thiết bị đầu cuối, nhưng cáp riêng được bảo vệ PTC, để cài đặt và bảo trì

dễ dàng hơn

▸ Phanh đĩa đáp ứng các yêu cầu EN.81:2009 + A3 chống lại các chuyển động ngoài tầm

kiểm soát của cabin
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CÔNG TY TNHH BENELIFTS ASIA
Địa điểm: 115 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3
Điện thoại: (028) 2253 8973
Hotline: (+84) 938 188 247 - (+84) 903 621 585
Website: www.Benelifts.asia


