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Our strenghts  / จุดแข็งของเรา

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:

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 1955 Varvel Group ได้ผลิตกระปุกเกียร์และตัวปรับรอบสำาหรับงานอุตสาหกรรมเบา ความยืดหยุ่นและอุปกรณ์ที่แยกเป็นส่วนๆ นำาไปสู่
ผลิตภัณฑ์ Varvel โดยใช้รูปแบบชุดที่ไม่ซ้ำากันซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปของซีรีส์กระปุกเกียร์ทุกรุ่น คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้จัดจำาหน่ายสามารถจัดเตรียมผลิตภัณฑ์
ที่จำาเป็นได้ง่ายขึ้นภายในไม่กี่นาที

ด้วยการออกแบบและคุณภาพที่ผลิตในอิตาลี ส่วนประกอบของกระปุกเกียร์ Varvel ได้รับการยอมรับในระดับสากลเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูงในแง่
ของความน่าเชื่อถือและความมีประสิทธิภาพโดยมีประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนการบำารุงรักษาและการบริหารจัดการและเสียงรบกวน

Varvel มุ่งเน้นที่โซลูชันที่ปรับแต่งเองได้อย่างสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีข้อเรียกร้องสูงสุด
ด้วยความยืดหยุ่นระดับสูง Varvel Group จึงสามารถให้บริการผู้เล่นในตลาดต่างๆด้วยโซลูชันการออกแบบต่อไปนี้พร้อมด้วย

Modularity 
Quickly assembled kits of the   

distributor network

ชุดอุปกรณ์ที่ประกอบได้อย่างรวดเร็วสำาหรับ
เครือข่ายผู้จัดจำาหน่าย 

อุปกรณ์ท่ีแยกเป็นส่วนๆ

Customization
Dedicated solutions developed 

together with Varvel’s customers

โซลูชันเฉพาะท่ีพัฒนาร่วมกับลูกค้าของ Varvel
การปรับแต่ง

Interchangeability 
of Varvel products with those

of the main competitors

ของผลิตภัณฑ์ Varvel 
กับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายใหญ่

ความสามารถในการสับเปล่ียน

Versatility of use
for the various applications

from Varvel

สำาหรับงานประเภทต่างๆ 
จาก Varvel

ใช้งานได้รอบด้าน



RS/RT Worm gearboxes / กระปุกเกียร์ตัวหนอน

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.

กระปุกเกียร์ตัวหนอนซีรีส์ RS และ RT ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นทางออกที่ดีสำาหรับการใช้งานที่ต้องการพิกัดกำาลังขนาดเล็กหรือขนาดกลางสำาหรับการขับ
เคลื่อนของกระปุกเกียร์

In-line helical gearboxes / ชุดเกียร์แบบขดลวด

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
รอบมอเตอร์ 1400 rpm --> 1800 rpm

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
รอบมอเตอร์ 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.

ชุดเกียร์แบบขดลวด RD series มีลักษณะโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพสูงและโครงสร้างแบบโมดูลาร์ สามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการและการบำารุงรักษาได้

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

• ทนต่อความเครียดได้ดีเย่ียม
• ยืดอายุการใช้งานด้วยความน่าเช่ือถือท่ียอดเย่ียม
• ประสิทธิภาพสูง
• ค่าบำารุงรักษาและการบริหารจัดการท่ีต่ำา
• แนวคิดแบบโมดูลาร์
• ความคล่องตัวในการใช้งาน

RD

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
รอบมอเตอร์ 1400 rpm --> 1800 rpm

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
รอบมอเตอร์ 1400 rpm --> 1800 rpm

• ขนาด: 7 (มี 2 หรือ 3 ระยะลด)
• ตัวเรือนและฝาครอบ: อลูมิเนียมจนถึงขนาด 4 

และเหล็กหล่อต้ังแต่ขนาด 5
• อัตราทดรอบ: ต้ังแต่ 2.25 ถึง 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
ขนาด Torque

แรงบิด
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

• ติดต้ังและบำารุงรักษาง่าย
• ยืดอายุการใช้งานด้วยความน่าเช่ือถือท่ียอดเย่ียม
• อายุการหล่อล่ืนยาวนาน
• ค่าบำารุงรักษาและการบริหารจัดการท่ีต่ำา
• แนวคิดแบบโมดูลาร์
• ความคล่องตัวในการใช้งาน

• ขนาด: 9 สำาหรับ RS และ ขนาด 7 สำาหรับ RT
• ตัวเรือนและฝาครอบ: เป็นอลูมิเนียมจนถึงขนาด 85 

และเหล็กหล่อต้ังแต่ขนาด 110 ข้ึนไป
• อัตราทดรอบ: ต้ังแต่ 5 ถึง 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
ขนาด Input Power

กำาลังไฟขาเข้า
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
ขนาด                                      Torque

                                            แรงบิด
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
ขนาด Input Power

กำาลังไฟขาเข้า
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 / ชุดเกียร์ขดลวดดอกจอก 3 ระยะ

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.

ชุดเกียร์ขดลวดดอกจอก 3 ระยะซีรีส์ RO และ RV โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพสูงและโครงสร้างแบบโมดูลาร์ในชุด สามารถประกอบได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
รอบมอเตอร์ 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

• ติดต้ังและบำารุงรักษาง่าย
• ยืดอายุการใช้งานด้วยความน่าเช่ือถือท่ียอดเย่ียม
• ประสิทธิภาพสูง
• อายุการหล่อล่ืนยาวนาน
• ค่าบำารุงรักษาและการบริหารจัดการท่ีต่ำา
• แนวคิดแบบโมดูลาร์

• ขนาด: 6 (มี 3 ระยะลด)
• ตัวเรือนและฝาครอบ: อลูมิเนียมจนถึงขนาด 3 และ

เหล็กหล่อต้ังแต่ขนาด 4 ข้ึนไป
• อัตราทดรอบ: ต้ังแต่ 6.3 ถึง 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
รอบมอเตอร์ 1400 rpm --> 1800 rpm

RO2 2-stage bevel helical gearboxes / ชุดเกียร์ขดลวดดอกจอก 2 ระยะ

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.

ชุดเกียร์ขดลวดดอกจอก 2 ระยะซีรีส์ RO 2 นอกเหนือจากประสิทธิภาพที่สูงแล้ว ยังมีตัวเรือน monobloc เพื่อความแข็งแรงในการบิด ความต้านทาน
ความเครียดที่ยอดเยี่ยม และระยะคลอนที่ลดลง

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

•  ทนต่อความเครียดได้ดีเย่ียม
• ยืดอายุการใช้งานด้วยความน่าเช่ือถือท่ียอดเย่ียม
• ประสิทธิภาพสูง
• อายุการหล่อล่ืนยาวนาน
• ค่าบำารุงรักษาและการบริหารจัดการท่ีต่ำา
• ทำางานเงียบ

• ขนาด: 4 (มี 2 ระยะลด)
• ตัวเรือนและฝาครอบ: อลูมิเนียม
• อัตราทดรอบ: ต้ังแต่ 5 ถึง 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
รอบมอเตอร์ 1400 rpm --> 1800 rpm

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
รอบมอเตอร์ 1400 rpm --> 1800 rpm

Sizes
ขนาด                                      Input Power

                                      กำาลังไฟขาเข้า
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
ขนาด                                      Torques

                                        แรงบิด
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
ขนาด Torque

แรงบิด
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
ขนาด Input Power

กำาลังไฟขาเข้า
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 / ชุดเกียร์เพลาขนาน

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

ชุดเกียร์เพลาขนานซีรีส์ RN มีลักษณะโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพสูงและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานซึ่งรับประกันโดยการออกแบบแบบโมดูลาร์

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
รอบมอเตอร์ 1400 rpm --> 1800 rpm

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

• ติดต้ังและบำารุงรักษาง่าย
• ยืดอายุการใช้งานด้วยความน่าเช่ือถือท่ียอดเย่ียม
• ประสิทธิภาพสูง
• ค่าบำารุงรักษาและการบริหารจัดการท่ีต่ำา
• แนวคิดแบบโมดูลาร์
• ทำางานเงียบ

• ขนาด: 6 (มี 2 หรือ 3 ระยะลด)
• ตัวเรือนและฝาครอบ: อลูมิเนียมจนถึงขนาด 3 และ

เหล็กหล่อต้ังแต่ขนาด 4 ข้ึนไป
• อัตราทดรอบ: ต้ังแต่ 6.3 ถึง 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
รอบมอเตอร์ 1400 rpm --> 1800 rpm

RG Planetary gearboxes / ชุดเกียร์แพลเนต

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.

ชุดเกียร์แพลเนตซีรีส์ RG ที่มีระยะคลอนลดลงช่วยให้ความเร็วสูงลดลงด้วยขนาดที่ลดลง และใช้สำาหรับงานที่ต้องใช้ความแม่นยำาสูงในระหว่างการใช้งาน

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

• ติดต้ังและบำารุงรักษาง่าย
• ยืดอายุการใช้งานด้วยความน่าเช่ือถือท่ียอดเย่ียม
• ประสิทธิภาพสูง
• ความแม่นยำาสูง
• ทำางานเงียบ
• น้ำาหนักลดลง

Input speed from 2500 rpm to 4800 rpm
รอบมอเตอร์ตั้งแต่ 2500 ถึง 4800 rpm

Input speed from 2500 rpm to 4800 rpm
รอบมอเตอร์ตั้งแต่ 2500 ถึง 4800 rpm

• ขนาด: 4 (มี 1 หรือ 2 ระยะลด)
• ตัวเรือน: เหล็กชุบแข็ง
• อัตราทดรอบ: ต้ังแต่ 3 ถึง 100: 1

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

Sizes
ขนาด Input Power

กำาลังไฟขาเข้า
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
ขนาด Torque

แรงบิด
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
ขนาด ISO Torque

แรงบิด ISO
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
ขนาด Acceleration torque 

แรงบิดการเร่งรอบความเร็ว
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 / กระปุกเกียร์แบบขดลวดสำาหรับระบบฟาร์ม

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.

กระปุกเกียร์แบบขดลวด FRP680 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนระบบป้อนเชิงเส้นในภาคสัตว์ปีกและมีตัวเลือกการยึดติดหลากหลายตาม
ระบบต่างๆ ที่นำามาใช้

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
รอบมอเตอร์ 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

• ติดต้ังและบำารุงรักษาง่าย
• ยืดอายุการใช้งานด้วยความน่าเช่ือถือท่ียอดเย่ียม
• อายุการหล่อล่ืนยาวนาน
• ค่าบำารุงรักษาและการบริหารจัดการท่ีต่ำา
• แนวคิดแบบโมดูลาร์
• ทำางานเงียบ

• ขนาด: 1 (มี 1 ระยะลด)
• ตัวเรือน: อลูมิเนียม
• อัตราทดรอบ: ต้ังแต่ 2.5 ถึง 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
รอบมอเตอร์ 1400 rpm --> 1800 rpm

Sizes
ขนาด Input Power

กำาลังไฟขาเข้า
FRP
680 1.5 kW / 2 Hp

Sizes
ขนาด Torque

แรงบิด
FRP
680 37 Nm / 330 in·lb

Accessories / อุปกรณ์เสริม

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.

คับปลิ้งแบบยืดหยุ่นสำาหรับใช้ระหว่างกระปุกเกียร์ Varvel และมอเตอร์ IEC/NEMA คือทางเลือกที่ใช้งาน
ได้รอบด้านสำาหรับคับปลิ้งแบบลิ่มมาตรฐานและแบบมีรูโดยไม่ต้องเพิ่มความยาวโดยรวมของมอเตอร์เกียร์ที่
ประกอบ และมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคมากมาย

G-GS motor flexible coupling / คับปล้ิงมอเตอร์ G-GS แบบยืดหยุ่

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.

ชุดเกียร์ขดลวดรุ่น XA เป็นเกียร์ขนาดเล็กที่มักประกอบกับกระปุกเกียร์ตัวหนอนเมื่อมีความจำาเป็นที่จะต้องใช้
อัตราทดรอบที่มากขึ้นกว่าที่รับประกันโดยชุดเกียร์มาตรฐาน

XA pre-stage / พรีสเตจ 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.

รุ่น ISM - BSM ผลิตในสองรุ่นเพลาแข็ง ด้านเข้าพร้อมแบริ่งลูกปืนและตลับลูกปืนด้านหลัง
และหน้าแปลน IEC หรือ NEMA ช่วยให้สามารถติดตั้งเกียร์ Varvel รุ่นใดก็ได้   ข้อต่อแบบ รุ่น “S” ยืดหยุ่น« 
G » ติดตั้งได้ภายในไม่กี่นาที

ISM-BSM moduls / มอดูล 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.

VARsize เป็นโปรแกรมการเลือกและกำาหนดค่า VARsize จาก 
www.varvel.com ช่วยอำานวยความสะดวกในการเลือกผลิตภัณฑ์ของ 
VARVEL ในขนาดที่ต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพ
ของลูกค้า

หลังจากเลือกเกียร์แล้ว VARsize จะสร้างเอกสารที่มีข้อมูลประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการวาดภาพแบบมิติและแบบจำาลอง 3D / แบบ 2D ที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เข้ากันได้กับโปรแกรม CAD

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.

VARfast โปรแกรมการจัดส่งอย่างรวดเร็วของ VARfast จาก 
www.varvel.com สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหมดที่
ต้องการการส่งมอบผลิตภัณฑ์ VARVEL อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะได้รับคำาสั่งใน
ช่วงไม่นาน

VARfast เป็นบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อรับประกันเวลาจัดส่ง
สินค้าที่รวดเร็วขึ้นอยู่กับการกำาหนดค่าผลิตภัณฑ์: ภายใน 24 ชั่วโมงสำาหรับ
ชุดอุปกรณ์แต่ละชิ้นและภายใน 72 ชั่วโมงสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบจากชุด
อุปกรณ์

Services / บริการ

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

EC DIRECTIVE 2014/34/EC (ATEX)

D20-PR-STD-USA-ENTH-ED01-REV00
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