
م لكم الثوريَّة ُنقدِّ
Cupwheel تقنية 

الجيل الجديد لتكنولوجيا اإلطارات



يزيد الشكل V الُمزدوج من متانة الجدار الجانبي وحماية 
اإلطارات.

حتى مع فقدان ضغط الهواء تماًما، ُيمكنك االستمرار في القيادة 
"إلنهاء يومك". تضمن Galileo CupWheel عدم حدوث أي توقف.

 أقل إلطالة عمر 
ٍ
تآكل الدعاسات بشكل

ل. تنظيف  اإلطارات والقدرة على التحمُّ

ذاتي محّسن لتقليل األوساخ وبقايا 

التربة على جميع الطرق. .زيادة كبيرة 

من الثبات الجانبي كإطار قياسي.

جدار جانبي متين وعالي

قيادة بال توقف

الجيل الجديد لتكنولوجيا اإلطارات
الُمستدام التنقُّل 

أداء محّسنة قائِمة على تصاميم  )Galileo CupWheel( قدرات  ر إطارات غاليلو كآب وويل  توفِّ
جديدة ُكليًا.

السير والكفاءة ومزايا  المطاطية وقابلية  الجر والطفو للمسارات  بين مزايا  الجمع  من خالل 
ُمختلفًا  حاًل   )Galileo CupWheel( وويل  كآب  غاليلو  إطارات  م  ُتقدِّ ة،  الهوائيَّ لإلطارات  التوافق 

مفيًدا للغاية وصديًقا للطرق.

يخلق تصميم CupWheel الفريد من نوعه بصمة ممتدة وموزعة بشكٍل ُمنتظم - حتى في حاالت 
األحمال الرأسية الشديدة أو الضغط منخفض -. يتيح قيادة آمنة بدون ثقوب ويزيد من متانة 

األطراف الجانبية.

شكل V ُمزدوج وفريد

ما يصل إلى ٪40 زيادة الجر )حسب نوع التربة(. تحسين اآلليات 
والكفاءة الزراعية.

زيادة مستوى الجر

ضغط أرضي وضغط على التربة أقل بنسبة تصل إلى ٪40 لحماية 
المحاصيل والتربة.

الضغط على التربة

قيادة أكثر سالسة مهما كان الطقس، لصالح السائق والمعدات.

قيادة أكثر سالسة
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لتقليل ضغط التربة، وزيادة قوة الجر، وتعزيز الكفاءة، وقيادة أكثر سالسة على الطرق 
الوعرة والغير وعرة.

لزيادة قوة الجر، وكفاءة محّسنة، وقيادة أكثر سالسة، وقابلية تشغيل سريعة ومتانة 
محّسنة في الظروف القاسية.

ومن أجل تعزيز الجدار الجانبي للمقاومة الجانبية، ومؤشر حمل أكبر، وكفاءة ُمثبتة على 
الجهوزية وأداء ثبات جانبي كبير.

الزراعة

البناء

الغابات

مقارنة الميزات

انضغاط التربة

االطارات إطار قياسي
الصلبة

المسارات

الجر

استهالك الوقود

غير قابلة للثقب

التنظيف الذاتي

القابلية على السير \ الراحة

المتانة

األحمال

$$$التكلفة $$$$$$$

غير

غير

غير الطفو

االستقرار الجانبي

القيادة على الطرق الوعرة والغير وعرة



AGRICUP
الزراعية لآلالت  المثالي  الهوائي  الحل 

المزايا التي نُقدمها

انخفاض ضغط تنظيف ذاتي
التربة

زيادة مؤشر  ترشيح فائق
الحمل

زيادة قوة متينةبدون أعطال
الجر

يهدف تصميم AgriCup إلى حل المشكالت التي 

الحاصلة على  تقنيتنا  المزارعون.  يتعامل معها 

براءة اختراع مع طبعة قدم ضخمة الحجم توفر 

طفًوا فائًقا، وتوزيًعا موحًدا للحمل مع تقليل 

ضغط التربة ووقت تعطل صفري بفضل متانة 

الفعالية واإلنتاجية والحصول  زيادة  الجانبي.  الجدار 

على تجربة قيادة وعمل ال مثيل لها مقارنة بجميع 

الحلول المتاحة في السوق حتى اآلن.

معلومات تقنية 

لرؤية المزيد من األحجام اذهب إلى WWW. GALILEOWHEEL.COM أو اتصل 
بنا لمعرفة الحل األمثل الحتياجاتك

المواصفات مبنية على التقييم المهني. ومع ذلك، قد تتغير البيانات بشكل طفيف 
بعد خطوط االنتاج وبدء التسويق.

VF ُمقابل CupWheel 

الحجم  الموصى بها
حافة

 مؤشر التحميل
\ ss

نوع الُخطى 

SW OD RC نوع الدّعاسة ُعمق الُخطى م التضخُّ
 السرعة
القصوى

 الحد
 األقصى
للتحميل

mm mm mm mm bar Km/h Kg

in in in 1/32 psi Mp/h Lb

600/65R28CW DW21B 163D R-1W
610 1491 4425 663 50 1.6 65 4875

24.0 58.7 174 26.1 63 23.2 40 10700

600/65R28CW DW21B 166D R-1W
610 1491 4425 663 50 2.0 65 5300

24.0 58.7 174 26.1 63 29.0 40 11700

600/70R30CW DW21B 168D R-1W
600 1602 4687 691 50 1.6 65 5600

23.6 63.1 185 27.2 69 23.2 40 12346

800/70R32CW DW27B 185A8 R-1W
820 1933 5586 812 48 2.0 40 9250

32.3 76.1 220 32 60 29.0 25 20393

420/85R38CW DW15L 160A8/160B R-1W
445 1670 4948 740 49 2.0 40 4500

17.5 65.7 195 29.1 62 29.0 25 9921

710/70R38CW DW25B 178D R-1W
740 1959 5741 848 60 1.6 65 7500

29.1 77.1 226 33.4 76 23.2 40 16535

710/70R42CW DW25B 188D R-1W
735 2070 6066 896 60 2.0 65 10000

28.9 81.5 2528 35.3 76 29.0 40 22046

480/80R46CW DW16A(L) 177D R-1W
481 1940 5768 866 54 2.4 65 7300

18.9 76.4 227 34.1 68 34.8 40 16094

الحجم  مؤشر التحميل
\ ss

التطبيق

حجم البصمة GROSS FLAT الضغط على التربة التضخم

MM SQ. CM KG/CM2 BAR 

IN SQ IN POUNDS / SQUARE INCH PSI

VF VF VF VF

800/70R32CW 185A8 الجمع
720 711 5422 4881 1.71 1.90 2.00 2.00

28.3 28.0 840.3 756.5 24.3 27.0 29.0 29.0

710/70R42CW 188D جرار زراعي
795 720 5613 5011 1.78 2.00 2.00 2.80

31.3 28.3 870.0 776.7 25.3 28.4 29.0 40.6

480/80R46CW 177D جرار زراعي
720 655 3168 2993 2.3 2.4 2.4 3.6

28.3 25.8 491.0 464.0 32.8 34.7 34.8 52.2

Unit: Metric [mm, kg, bar, sq. cm], Imperial [in, lbs. psi, sq. in]

(أ) R38مقاييس أقدام اإلطارات بنسب 600 / 65
.c) CupWheel( تجاري VF ب( إطار) IF إطار تجاري

1.78 mm
25.3 in 2.4 mm

34.8 in

2.0 mm
28.4 in

VF VF

3.6 mm
52.2 in

STD VF GALILEO

حجم البصمة الضغط على التربة التضخم

600/65R38 CW 710/70R42CW vs VF 480/80R46CW

188D, جرار زراعي 177D, جرار زراعي



IRRICUP
ممتدة. بصمة  مع  الهواء  من  الخالية  لالطارات  األمثل  الحل 

IrriCup من Galileo والحاصل على براءة اختراع 

هو اإلطار الذي يعمل مثل ممر ذي مساحة أكبر 

بمعدل ٪30 سطح أكثر.

معزولةترشيح فائقبدون أعطال انخفاض ضغط تنظيف ذاتي
التربة

زيادة قوة الجر

المزايا التي نُقدمها

معلومات تقنية 

لرؤية المزيد من األحجام اذهب إلى WWW. GALILEOWHEEL.COM أو اتصل 
بنا لمعرفة الحل األمثل الحتياجاتك

المواصفات مبنية على التقييم المهني. ومع ذلك، قد تتغير البيانات بشكل طفيف 
بعد خطوط االنتاج وبدء التسويق.

اليوم متطورة وتستخدم  المتنقلة  الري  أنظمة 

ة، ولم يتبق سوى اإلطارات  تكنولوجيا ذكيَّ

العمل،  لتجنب توقف  والعجالت كالتحدي األخير 

المثمر للمياه  التربة، وزيادة االستخدام  وضغط 

القيمة.

مساحة ُمسطحة وكبيرة

Unit: Metric [mm, kg, bar, sq. cm], Imperial [in, lbs. psi, sq. in]

الحجم الموصى بها حافة
 مؤشر

ss \ التحميل
نوع الُخطى 

SW OD نوع الدّعاسة ُعمق الُخطى م التضخُّ
 السرعة
القصوى

 الحد
 األقصى
للتحميل

mm mm mm mm bar Km/h Kg

in in in 1/32 psi Mp/h Lb

380/85-24CW 
AL (14.9-24CW)

W12 زحف 136 ND
373 1241 536 30 0.0 CREEP 2240

14.7 48.9 21.1 38 0 CREEP 4930

290/85-38CW 
AL (11.2-38CW)

10 زحف 136 ND
290 1477 640 38 0.0 CREEP 2240

11.4 58.1 25.2 48 0 CREEP 4930



المزايا التي نُقدمها

معلومات تقنية 

لرؤية المزيد من األحجام اذهب إلى WWW. GALILEOWHEEL.COM أو اتصل 
بنا لمعرفة الحل األمثل الحتياجاتك

المواصفات مبنية على التقييم المهني. ومع ذلك، قد تتغير البيانات بشكل طفيف 
بعد خطوط االنتاج وبدء التسويق.

SKIDCUP
التوجيه انزالقية  لجرافة  المثالي  الهوائي  الحل 

التوجيه  انزالقية  غالًبا ما يتعين على مشغلي 

التعامل مع بيئات العمل القاسية التي تؤدي 

إلى فترات توقف مكلفة. زيادة تآكل الدعاسات، 

إلى  تلف الماكينة، انخفاض في الحمولة باإلضافة 

القيادة. للراحة عند  االفتقار العام 

تقنية Galileo SkidCup الحاصلة على براءة 

اختراع هي الحل الوحيد الذي يقضي على كل 

هذه العيوب، ويعزز راحة السائق، ويطيل عمر 

أكبر، ويضمن  الماكينة، ويحمل مؤشر أحمال 

عدم حدوث أي توقف، مع تحسين كفاءة العمل 

التشغيلية. التكاليف  وتقليل  كبير  بشكل 

معزولةالثبات الجانبيبدون أعطال جولة هادئةكفاءة عاليةمتينة

الحجم الموصى بها حافة
 مؤشر التحميل

\ ss
نوع الُخطى 

SW OD نوع الدّعاسة ُعمق الُخطى م التضخُّ
 السرعة
القصوى

 الحد
 األقصى
للتحميل

mm mm mm mm bar Km/h Kg

in in in 1/32 psi Mp/h Lb

10-16.5CW AL عجلة التجمع 138A2 L-4
264 773 344 30 0.0 10 2360

10.4 30.4 13.5 38 0 6 5200

12-16.5CW AL عجلة التجمع 142A3 L-4
307 831 364 30 0.0 10 2650

12.1 32.7 14.3 38 0 6 5840

405/70R20CW AL عجلة التجمع 155A2 R-4
405 1082 469 35 0.0 10 3875

15.9 42.6 18.5 44 0 6 8540

Unit: Metric [mm, kg, bar, sq. cm], Imperial [in, lbs. psi, sq. in]

مساحة ُمسطحة وكبيرة



المزايا التي نُقدمها

لرؤية المزيد من األحجام اذهب إلى WWW. GALILEOWHEEL.COM أو اتصل 
بنا لمعرفة الحل األمثل الحتياجاتك

المواصفات مبنية على التقييم المهني. ومع ذلك، قد تتغير البيانات بشكل طفيف 
بعد خطوط االنتاج وبدء التسويق.

زيادة مؤشر 
الحمل

TELECUP
المطاطية. والمسارات  الصلبة  واإلطارات  الهوائية  اإلطارات  مزايا 

 حل مثالي للرافعات .Galileo TeleCup نقدم لك

 التلسكوبية والجرافات والمدمجة التي تعمل في

 الزراعة والبناء. لن تضطر إلى التعامل مع أي وقت

 تعطل أكثر تكلفة، وركوب غير مريح، ونقص في مؤشر

 لتحسين Galileo الحمولة الفعال. تم تصميم إطار

 السالمة بفضل االستقرار الجانبي األكبر، ومقاومة

.اإلطارات المسطحة وتحسين الراحة أثناء الركوب

 غالًبا ما يتعين على مشغلي الرافعات عن ُبعد التعامل

 مع بيئات العمل القاسية التي تكون خطيرة ومكلفة

 على حد سواء، مما يؤدي إلى توقف العمل وزيادة التآكل

 الُمعالج. أخذ البحث والتطوير لدينا كل هذه العوامل في

 االعتبار واستغرق األمر سنوات إلنشاء إطار يمكنه تحمل

.هذه الظروف

 من خالل الجمع بين مزايا اإلطارات الهوائية واإلطارات

 الصلبة والمطاطية باإلضافة إلى الحلول الخاصة األخرى،

الثبات الجانبيبدون أعطالجنط متوافق جولة هادئةكفاءة عالية

معلومات تقنية 

460/70R24CW, Min. عجلة مسطحة

460/70R24,عجلة مسطحة (رسم توضيحي(

2.0b, ver. def. 60mm

Unit: Metric [mm, kg, bar, sq. cm], Imperial [in, lbs. psi, sq. in]

الحجم الموصى بها حافة
 مؤشر التحميل

\ ss
نوع الُخطى 

SW OD نوع الدّعاسة ُعمق الُخطى م التضخُّ
 السرعة
القصوى

 الحد
 األقصى
للتحميل

mm mm mm mm bar Km/h Kg

in in in 1/32 psi Mp/h Lb

14.00-24CW AL عجلة التجمع 170A3 L-4
355 1368 589 48 0.0 15 6000

14.0 53.9 23.2 60 0 9 13220

460/70R24CW DW15L 159A8/159B R-4
460 1250 565 37 2.5 40 4375

18.1 49.2 22.2 47 36 25 9640

مساحة ُمسطحة وكبيرة



المزايا التي نُقدمها

لرؤية المزيد من األحجام اذهب إلى WWW. GALILEOWHEEL.COM أو اتصل 
بنا لمعرفة الحل األمثل الحتياجاتك

المواصفات مبنية على التقييم المهني. ومع ذلك، قد تتغير البيانات بشكل طفيف 
بعد خطوط االنتاج وبدء التسويق.

TERRACUP

TerraCup من Galileo هو أداة تشغيل لهذه المركبات: 

توفير مساحة سطحية مستطيلة وأكبر بكثير، وزيادة سعة 

الحمولة، واستقراًرا جانبًيا أكبر، وتقليل األضرار الجانبية 

بسبب تصميم Cupwheel الحاصل على براءة اختراع، والجر 

الفائق. Terracup ذاتي التنظيف، والجدار المقعر يقذف 

األوساخ والصخور: ويتمتع إطارنا بإمكانية التشغيل بدون 

هواء مما يسمح للمشغل بإنهاء يوم العمل. كل هذا مع 

.Galileo راحة الركوب الشهيرة التي توفرها إطارات

زيادة مؤشر 
الحمل

عالمة أكبرالثبات الجانبي زيادة قوة الجرجولة هادئةتنظيف ذاتي

البناء آلالت  األمثل  الحل 
معلومات تقنية 

تعمل آالت البناء التي تعمل في تطوير الموقع 

والمحاجر والركام على تضاريس صعبة ومتنوعة. 

غالًبا ما تكون المساحة ضيقة، وتحتاج الماكينات 

إلى أن تكون متعددة االستخدامات مع أضيق 

نصف قطر دوران ممكن. توفر كل هذه الشاحنات 

والرافعات المفصلية القالبة، بسعات تحميل كبيرة.

Unit: Metric [mm, kg, bar, sq. cm], Imperial [in, lbs. psi, sq. in]

الحجم الموصى بها حافة
 مؤشر التحميل

\ ss
نوع الُخطى 

SW OD نوع الدّعاسة ُعمق الُخطى م التضخُّ
 السرعة
القصوى

 الحد
 األقصى
للتحميل

mm mm mm mm bar Km/h Kg

in in in 1/32 psi Mp/h Lb

405/70R20CW AL عجلة التجمع 155A2 R-4
405 1082 469 35 0.0 10 3875

15.9 42.6 18.5 44 0 6 8540

23.5R25CW 19.5/2.5 185B/201A2 L3/E3
597 1617 605 49 4.5 50 9250

23.2 63.5 23.8 62 65 31 20370

29.5R25CW 25/3.5 200B/216A2 L4/E4
735 1849 693 62 4.5 50 14000

28.9 72.8 27.3 78 65 31 30840



يعمل فريق Galileo ُمتعدد التخصصات من المصممين ومهندسي الهياكل وخبراء اإلطارات 
م لسائقي المركبات الثقيلة أفضل  ل على الطرق الوعرة كما نعرفه وُنقدِّ بال كلل لتغيير التنقُّ

اإلطارات الممكنة.

بعد ما يقرب من عقد من التعاون مع كبار ُمنتجي اإلطارات والُمزارعين والُمنشئين وُمصنعي 
ال  ل الفعَّ الُمعدات األصلية )OE(، أصبحت إطارات Galileo CupWheel معياًرا جديًدا للتنقُّ

والُمستدام على الُطرق الوعرة.

ز Galileo على تقديم خدمة ُعمالء ممتازة - باإلضافة إلى إطارات ممتازة - وهذا هو السبب  ُيركِّ
في أن الشركة تعمل مع المصانع الشريكة والموردين في جميع أنحاء العالم، لضمان تقديم 

لوجستيات رائعة للعمالء في جميع أنحاء العالم.

ل صديقة للبيئة. مكرسة لتعزيز االستدامة لجيل المستقبل، ُتواصل Galileo تطوير حلول تنقُّ

ما هو CupWheel؟
كما هو الحال مع العديد من االبتكارات العظيمة، ينبع مفهوم Galileo CupWheel من فكرة بسيطة: 

ة المصبوبة  ُيمكن التخلُّص منهما. يوفر هذا المخروط المزدوج جميع مزايا  اثنان من الدواليب البالستيكيَّ
الخصائص الجانبية الصلبة باإلضافة إلى الخصائص الرأسية المرنة - مما يؤدي إلى صناعة فريدة. قيادة 

الة وُمريحة، وتزيد من متانة الجدار الجانبي. فعَّ

Galileo حوَل
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