


Servoבדגש על גירים למערכות , בתחום הגירים למערכות הינעשיווק וייעוץ , ייבוא

התמסורתהגירים וטכנולוגיות מומחי ידע בתחום 

Custom Engineeringכולל , תפירת פתרון מותאם לצרכי הלקוח

דרך אב הטיפוס ועד לייצור סדרתי, ליווי הלקוח משלב הרעיון

שירות טכני ותמיכה באחזקה שוטפת ותיקונים

ספקי שירותים ומפעלי תעשייה, אינטגרטורים, יצרני מכונות ובתי הנדסה: לקוחותינו

,  דפוס דיגיטלי, צבא וביטחון, רובוטיקה, אוטומציה תעשייתית: ענפי תעשייה עיקריים

.אנרגיה מתחדשת ואחרים, רפואה, מוליכים למחצה,אלקטרוניקה

MASSAמתגאה

–איכות מוצר בלתי מתפשרת וזמני אספקה קצרים, מקצועי ומהיר, בשירות אישי
.יתרון יחסי משמעותי בשוקכל אלו על מנת לתת ללקוחותינו 



Kofon Motion  עם דגש על,תמסורתגלובלית המתמחה בגירים ומערכות יצרנית:

במיוחדוזמני אספקה קצריםמהירמענה טכני , מוצר גבוההאיכות 

המיושמים בגירים הפלנטארייםפטנטים טכנולוגיים 30-למעלה מ

פיתוח בגרמניה וייצור בסיןעם מרכז, חברה בבעלות פרטית

מהנדסים120-מתוכם למעלה מ, עובדים500-ומונה כיום למעלה מ1999-בהוקמה 

גירים בשנה400,000: קיבולת הייצור

משוק הרובוטיקה והאוטומציה בסין78%-נתח שוק של כ

:  הגדולים נמנים למשלבין הלקוחות 

ABB ,SAMSUNG ,Schneider ,BOE ,FOXCONN ,LG ,Alibaba ,IQDEMY Swiss,TIANMA…

www.kofon-motion.com

K = Technology & Innovation

F = Summit, mountain peak



Inline Helical Planetary Gearbox (Backlash: 1, 3, 8 arcmin)

Product range

Spiral Bevel Right Angle Gearbox (KVH, KVX)

KT/ST Gearbox

Custom Engineered Planetary Reducer

Strain Wave Gear (Zero backlash gear)



Product range

KPL KPLS KPH

KPLF KPXKPLN

Inline Helical Planetary Gearbox

Backlash:

• K series: ≤1 / ≤3 arcmin

• S series: ≤8 arcmin !קיים בשוקServoלכל מנוע הגירלשמלאהתאימות



Product range

Spiral Bevel Right Angle Gearbox (KVH, KVX)



Product range

KT/ST Gearbox (1 input , 2 outputs)

KTFL KTFL1 KTFR1 KTFH KTFC

KTCKTHKTR1KTL1KTL



Product range

Custom Engineered Planetary Reducer

Main use: Heavy mechanical equipment, special applications



Technical Features

1. The latest full helical gear and full caged design. Top refined grinding.

2. Long lifetime for constant running 20,000 hours

3. Full needle gear design

4. High class low carbon alloy forged steel for raw metal material

5. Hardness reach HRC60 by deep harden of carbonizing and quenching

6. Can be connected with any servo motor around the world

7. No grease leakage and maintenance free for whole life time

8. IP65 Protection Design



Industry branches



Main branches & applications
Factory automation

Industrial robot & peripheral device

Logistics automation

AGV (“Quicktron”)

Metal processing machinery

Packaging machinery

Printing & paper processing machinery

Semiconductor production lines

Medical

Defense & Military

Heavy engineering machinery



Specific applications examples
Application: Automated Guided Vehicle (AGV) – “Quicktron” 

Branch: Logistics automation / AGV

End customer: Alibaba

Gear solution: Spiral Bevel Right Angle Gearbox, KVX series

Watch on YouTube:
Amazon's Kiva Robots Vs Alibaba's Quicktron Robots - Battle of Warehouse

https://www.youtube.com/watch?v=HYjc9h8oSsY


Specific applications examples

Application: Lift System Automation 

Branch: Factory Automation

Main customers: ABB, SAMSUNG, BOE, FOXCONN

Gear solution: Inline planetary gear, KPX series size 115



Specific applications examples

Application: Tunnel Boring Machine

Branch: Heavy mechanical equipment

Gear solution: Custom Engineered Planetary Reducer, PWZD Series 



שפילמןרונן 

.גר בכפר סבא, 1+נשוי , 38בן 

B.Scבן גוריון בנגב' בהנדסת מכונות באונ

, בעל ניסיון וידע מקצועי עשיר בתעשיית האוטומציה בכלל ובתחום הגירים בפרט
אשר צברתי בשנות עבודתי בייצוג חברות גרמניות מובילות בתחומן בתעשייה

ניסיון רב בכל הקשור לתמיכה וליווי לקוחות ברמה ההנדסית 
והלוגיסטית לכל אורך הפרויקט

Ronen Shpilman B.Sc Mech Eng,
MASSA,ceo



אנא צרו קשר–נשמח לשתף פעולה 

Ronen@massa-eng.com

+972-(0)546412303

www.massa-eng.com

mailto:Ronen@massa-eng.com
http://www.massa-eng.com/



