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Mini Motor’s history began in Bagnolo in Piano, in the 
heart of Italy’s motor valley in Emilia, in 1965: the first 
products combined metal and electricity to create the 
automatic motion of sunblind and window fixtures.
Mini Motor was established in 1974 when the 
production was strongly oriented to industrial electric 
motors; two elements were added to metal and 
electricity: electronic and IT technology.
Today, Mini Motor designs and produces automation 
and motion control innovative solutions, as well as 
thousands of items, such as worm gear motors, 
coaxial and geared motors, drivers, frequency 
converters, geared motors and brushless servo gear 
motors featuring built-in drive, to be used in extreme 
conditions and particularly critical applications, also 
in highly demanding sectors, such as food, bio-medical 
and chemical, aeronautic and naval.

Mini Motor is active in more than 55 Countries 
around the world and is supported by an efficient 
distribution network accounting for 5 branches – in 
Italy, Germany, The Netherlands, the USA, and the 
UAE – and a capillary network of distributors.
Constant innovation
Constant commitment to find innovative solutions 
allowed Mini Motor to realize the fundamental 
concepts of smart manufacturing: human 
resources, man’s arms and anthropomorphous 
robots: make resources work in a more intelligent and 
integrated way, to enhance the process speed and 
increase flexibility.
Mini Motor can therefore guarantee a high degree 
of customization as well as very high quality and 
competitive market price, also for standard production, 
combining in every single product production excellence, 
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operating precision and superior efficiency, therefore 
higher yield and less cost. 
Integration, connectivity and user-friendliness
Every Mini Motor product can be easily integrated 
in an Industry 4.0 framework, because it offers 
remarkable connection capacity, with the support of 
the most common industrial communication fieldbus 
protocols, such as: CanOpen, Modbus, Ethercat, 
Ethernet/IP, Profinet and Powerlink.
Optimized and highly compact design guarantees 
reduced footprint and simple positioning, access 
and maintenance. Some series are also equipped 
with a multi-turn absolute encoder that stores the 
rate of the latest position of the motor for 6 months, 
thus facilitating for instance the re-start of the system 
in case of stop.

"MINI MOTOR" شركة ميني موتور
شهد عام 1965 بدايات شركة ميني موتور في بلدية بانيولو إن بيانو "Bagnolo in Piano"، في قلب وادي المحركات بإقليم إيمليا؛ حيث كانت المنتجات 

األولى عبارة عن مزيج ما بين المعادن والكهرباء بغية أن تكون حركة الستائر ومثبتات النوافذ أوتوماتيكية في ظل تصميم مبتكر.
 وأبصرت العالمة التجارية ميني موتور النور في عام 1974، عندما أضحى اإلنتاج موجًها على نحو بات للمحركات الكهربائية بالقطاع الصناعي؛ حيث 
انضم إلى المعدن والكهرباء مكون جديد أل وهو اإللكترونيات. واليوم، تصمم شركة ميني موتور حلوًل مبتكرة لألتمتة والتحكم في الحركة وتنفذها؛ حيث 
تعرض الشركة قائمة بآلف البنود شاملة: محركات تخفيض السرعة ذات التروس الدودية، والمحورية، والتدويرية، ووحدات اإلدارة، ومحوالت التردد، 
ومحركات تخفيض السرعة ذات التروس، ومحركات السيرفو بدون فرشاة والمزودة بوحدة إدارة مدمجة، وهذه المنتجات مناسبة لالستخدام في الظروف 
القاسية وللتطبيقات ذات الحرجية الخاصة، والقطاعات األكثر تطلًبا بدًء من القطاع الغذائي ووصوًل إلى القطاعين الطبي البيولوجي والكيميائي، وانطالًقا من 

الصناعات الجوية ووصوًل إلى الصناعات البحرية.
وتوجد شركة ميني موتور فيما يربو على 55 دولة في العالم من خالل شبكة توزيع فعالة تحتوي على 5 فروع- في كل من إيطاليا، وألمانيا، وهولندا، 

والوليات المتحدة األمريكية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة وشبكة كبيرة من تجار التجزئة.
التجديد المستمر

سمح اللتزام المستمر بالبحث عن حلول مبتكرة لشركة ميني موتور بتجسيد المفاهيم األساسية للتصنيع الذكي: استخدام الموارد بطريقة أذكى وأكثر تكاماًل 
مما يزيد سرعة العملية ومرونتها.

وبناًء على ذلك، يمكن لشركة ميني موتور أن تضمن قدرة كبيرة على اإلنتاج وفًقا لمتطلبات العميل، وفي الوقت ذاته، جودة عالية جًدا بأسعار السوق حتى 
في المنتجات القياسية وذلك بدمج تميز اإلنتاج، ودقة التشغيل، والكفاءة الفائقة في كل منتج، وبالتالي إنتاجية كبيرة بتكاليف أقل.

التكامل، وقابلية االتصال باألجهزة األخرى، وبساطة االستخدام
يمكن دمج كل منتج من منتجات شركة ميني موتور بسهولة في أي من مناهج الثورة الصناعية الرابعة ألنها مزودة بقدرة كبيرة على الرتباط بدعم من كافة 

.Powerlinkو ،Profinetو ،Ethernet/IPو ،Ethercatو ،Modbusو ،CanOpen :بروتوكولت التواصل الصناعي األكثر انتشاًرا
ويضمن التصميم المحسن وشديد الكتناز تقليل األبعاد الكلية، وبساطة التركيب، والوصول، والصيانة. كما ُزِوَدت بعض السالسل بمشفر مطلق متعدد اللفات 

قادر على تذكر القيم الخاصة بآخر تركيب للمحرك لمدة 6 أشهر بما ييسر، على سبيل المثال، إعادة تشغيل النظام في حالة تعطله.


