Engenharia de acionamentos / Acionamentos eletrónicos / Integração de sistemas / Serviços

Apresentação geral do produto
Redutores industriais
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Redutores Industriais

Versáteis e potentes –
Redutores industriais da SEW-EURODRIVE

Um desempenho de excelência necessita de um parceiro forte – a SEW-EURODRIVE
tem sido um fornecedor de tecnologia de acionamentos desde há muitas décadas e
está entre as empresas líderes mundiais em tecnologia de acionamentos.

Performance fabricada pela SEW-EURODRIVE
A SEW-EURODRIVE fornece o redutor industrial
adequado especialmente quando são necessários
elevados binários nominais para realizar grandes
movimentos. O conceito modular fornece mais
uma vez, uma ótima adaptabilidade dos redutores
industriais de forma a satisfazer uma larga gama
de aplicações.

A SEW-EURODRIVE é o seu parceiro com competência para todas as áreas, desde o planeamento do processo, passando pelo projeto, até
ao arranque da instalação. Estes serviços são
apoiados pela nossa reconhecida rede global de
serviços de forma a garantir a realização segura
de todas as etapas do processo.
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Relance pela gama de produtos e
de binários nominais
Redutores helicoidais e cónicos X/MC/ML/M1/MACC
1.000
Série ML
Série X

Série M1

MN2

(kNm)

100

Série MACC

10

Série MC

1
1

10

100

1.000

10.000

i

1.000

10.000

i

Redutores planetários P/P.MC/XP
10.000

Série XP

1.000

100
Série P.MC

MN2

(kNm)

500

Série P

10

1
1

10

100

Os redutores e moto redutores são fabricados e montados
na Alemanha, Brasil, Chile, China, Finlândia, Austrália, África
do Sul, Singapura e Estados Unidos. A nossa rede global de
serviços assegura uma elevada disponibilidade dos produtos.
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Série X

Série X – a série robusta

Com o seu escalonamento ﬁno de tamanhos, a série X, cobre uma gama de binário médio
de 6,8 a 475 kNm. O grande número de equipamentos opcionais predeﬁnidos oferece um
elevado nível de ﬂexibilidade de forma a ajustar o redutor industrial à aplicação especíﬁca
com um mínimo de componentes e com a máxima disponibilidade.

A vasta gama de relações de transmissão, de 6,3
a 450 kNm para redutores helicoidais e cónicos,
demonstra que a série X obedece às exigências
de uma gama completa e extensa de redutores.
Praticamente qualquer posição de montagem e
disposição de veios se pode aplicar na máquina
acionada. A possibilidade de inverter a posição
do cárter do redutor permite vários tipos de instalação visto que duas posições de montagem
podem ser realizadas com uma única versão.

Esta operação traduz-se num reduzido número de
opções para os utilizadores ﬁnais e construtores
de máquinas. Fatores decisivos como a durabilidade e facilidade de manutenção foram levados em
conta no projeto do cárter, das engrenagens de
baixo ruído e dos sistemas de arrefecimento.
Ferramentas de projeto eﬁcientes, incluindo
desenhos dimensionais 2D e 3D, bem como
conjuntos predeﬁnidos para acionamento de
transportadores ou de elevadores de alcatruzes,
completam a gama de produtos.

Série X: A nova plataforma
de redutores industriais
com escalonamento ﬁno
de tamanhos

O conceito inteligente e abrangente de redutor
convence através do seu escalonamento fino
de tamanhos, posições de montagem variáveis
e um grande número de opções modulares,
tais como adaptadores do motor, anti retornos,
sistemas de vedação, bombas de extremidade
de veio, flanges de montagem, etc.
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Série X: Factos e números mais importantes
Características de conceção
– Plataforma de redutor industrial independente
– Redutores helicoidais e cónicos
– Cárter em monobloco ou bi-partido
– Possibilidade de inversão do cárter
– Posições de montagem universais
– Sistema de tecnologia modular
– Grande número de variantes a partir de
acessórios e opções predeﬁnidas
– Adaptações especíﬁcas personalizadas

Vantagens
– Cárter do redutor extremamente robusto
– Custos e peso reduzidos devido à elevada
densidade de potência e ao escalonamento
ﬁno de tamanhos
– Sistemas de arrefecimento eﬁcientes
– Conceção esquerda e direita presente numa
única versão de redutor
– Capacidade de montagem ﬂexível
– Ferramentas eﬁcientes de projeto incluindo
desenhos dimensionais 2D e 3D
– Prazos de entrega curtos, para versões
standard e sobressalentes
– Serviço global

Áreas de aplicação preferenciais
– Em transportadores para indústrias de
materiais de construção, extrativas,
químicas, alimentares e de rações
– Na indústria ambiental
– Em agitadores e misturadores
– Na indústria de madeira e pasta e papel
– Na indústria do aço
– Para elevadores de alcatruzes na tecnologia
de manuseamento de granéis
– Para destroçadores
– Como acionamentos de translação em gruas
– Acionamentos de calandras na indústria do
plástico

Série X
Relações de transmissão e binários
Redutor helicoidal X.F…:
Redutor cónico X.K…:
Redutor cónico X.T…:

2, 3 e 4 andares, relações de transmissão i = 6,3 a 450
2, 3 e 4 andares, relações de transmissão i = 6,3 a 450
3 e 4 andares, relações de transmissão i = 12,5 a 450

Tamanho do redutor

Classe de binário MN2 [kNm]

Tamanho do redutor

Classe de binário MN2 [kNm]

100

6,8

220

112

110

8,5

230

131

120

12,8

240

156

130

16

250

175

140

22

260

205

150

27,5

270

240

160

36

280

270

170

45

290

308

180

58

300

350

190

65

310

425

200

79

320

475

210

90

* Possibilidade de soluções para gamas de binário de 475 kNm a 1200 kNm.

*
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Série X

Série X – Transportadores de correias

Alguns transportadores de correias trabalham ocasionalmente enquanto outros trabalham
24 horas/dia, 7 dias/semana. É por esta razão que a ﬁabilidade e disponibilidade de cada
acionamento tem uma particular importância. As soluções de acionamento SEW, robustas e
de elevado binário da série X, com o seu conceito de cárter especial, vão de encontro aos
desaﬁantes requisitos destes sistemas de transporte. O princípio modular da SEW-EURODRIVE
disponibiliza o redutor industrial indicado para cada sistema de transportador de correias,
oferecendo a melhor solução, mesmo em condições ambiente adversas.

Desde a seleção e projeto, à instalação e durante a operação: pode conﬁar na SEW-EURODRIVE.
Temos sempre em mente os custos totais de operação do seu transportador de correias, e iremos
tentar mante-lo o mais baixo possível. Quer a sua
empresa necessite de cálculos técnicos, docu-

mentação especíﬁca, tais como certiﬁcados de
qualidade ou instruções de operação especiais
do projeto, monitorização da condição ou serviços
no local customizados – a SEW-EURODRIVE é o
parceiro ideal.

Os produtos modulares
da série X disponibilizam
diversos acessórios e
opcionais que podem ser
combinados com cada
redutor.

Projeto e seleção otimizado graças a
ferramentas de cálculo dedicadas,
desenvolvidas pela SEW-EURODRIVE.
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Série X – Transportadores de correias:
Factos e números mais importantes
Vantagens
– O conceito eﬁciente de arrefecimento signiﬁca que deixa de ser necessário recorrer a
sistemas de arrefecimento externos ou redutores de maior dimensão
– Especialmente ﬁáveis em ambientes adversos
– Também disponível para ambiente ATEX

Características de conceção
– Os redutores incorporam os componentes
(de qualidade já comprovada) dos produtos
da Série X
– Redutores industriais de 3 estágios, cónicos
com cárter especial, desenvolvido para
aumentar a dissipação de calor
– Capacidade de arrefecimento otimizada
devido a um conceito de ventilação eﬁciente
– Gama alargada de acessórios para a série X

Áreas de aplicação preferenciais
– Indústria cimenteira
– Indústria dos materiais de construção
– Minas (de superfície ou em profundidade)

Série X – Transportadores de correias
Relações de transmissão e binários
Redutores cónicos X3K. B…:

3 andares, relações de transmissão i = 12,5 a 90

Tamanho do redutor

Classe de binário MN2 [kNm]

180

58

190

65

200

79

210

90

220

112

230

131

240

156

250

175

260

205

270

240

280

270

290

308

300

350

310

425

320

475
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Série X

Série X – Elevadores de alcatruzes

Elevadores de alcatruzes são sistemas de transporte utilizados para transportar material
no sentido vertical. Para estes casos, são requeridos acionamentos de elevada potência,
dependendo da capacidade de transporte e da altura de elevação. Para movimentos lentos
do elevador de alcatruzes, com o motor principal desligado (por exemplo durante uma
manutenção) é utilizada uma unidade auxiliar aplicada diretamente.

Unidades de elevador de alcatruzes da série X são
soluções standard.
A unidade auxiliar aplicada pode ser fornecida
para movimentar o elevador com “carga parcial”
ou “carga total”, de forma a que todos os componentes de acionamento sejam perfeitamente
selecionados de acordo com a aplicação real.

Unidades de elevador de
alcatruzes da série X são
baseadas no conceito
comprovado do redutor
industrial que lhe serve
de base.

Elevada disponibilidade devido à existência
de stock de componentes e à exclusiva rede
internacional de montagem SEW-EURODRIVE.
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Série X – Elevadores de alcatruzes:
Factos e números mais importantes
Características e conceção
– Baseado na série X com componentes de acionamento predeﬁnidos
– Acionamento auxiliar com moto-redutor SEW
standard
– Adaptador de unidade auxiliar com roda livre
e sensor indutivo
– Inclui anti-retorno
– Vedação do tipo labirinto radial nos veios de
entrada e saída

Vantagens
– Todos os componentes são integrados numa
solução compacta e standard
– Segurança através de monitorização da
velocidade
– Elevada disponibilidade devido ao conceito
modular
– Elevada gama de acessórios adicionais, disponíveis através de pedido
– Serviço global

Áreas de aplicação preferenciais
– Para elevadores de alcatruzes para transportar
matérias primas a granel
– Em sistemas de transporte de material de
construção, indústrias extrativas e químicas

Série X – Elevadores de alcatruzes
Relações de transmissão e binários
Redutor cónico X3K.B...: 3 estágios, relação de transmissão i = 28 a 80
Tamanho do redutor

Classe de binário MN2 [kNm]

Tamanho do redutor

Classe de binário MN2 [kNm]

100

6,8

200

79

110

8,5

210

90

120

12,8

220

112

130

16

230

131

140

22

240

156

150

27,5

250

175

160

36

260

205

170

45

270

240

180

58

280

270

190

65

10

Série MC

Série MC – a série compacta

Milhares de redutores da série MC foram utilizados com êxito em inúmeras aplicações.
A série MC foi concebida, dentro do portfólio dos redutores industriais, para a gama de
binário baixa, até 65 kNm, e é caracterizada pelo reduzido atravancamento e elevada
disponibilidade. Estes redutores são adequados para montagem horizontal, vertical e ao
alto, na máquina do cliente. A série MC é particularmente adequada para relações de
transmissão médias.

O conceito modular inclui um grande número
de equipamento acessório opcional, tais como
adaptadores de motor, acionamento por correias
e anti retorno. A relação de transmissão pode
ser facilmente aumentada combinando o redutor MC com um moto-redutor standard. Estão
disponíveis soluções de aplicação normalizadas
para elevadores de alcatruzes, torres de arrefecimento e agitadores.

Em fábricas de engenharia de processo, ocorrem elevadas cargas axiais e radiais no veio dos
agitadores durante os processos de mistura/
agitação. O conceito “EBD” (Extended Bearing
Distance) que a SEW-EURODRIVE oferece são
rolamentos mais robustos dentro do próprio redutor, o que signiﬁca que em muitos casos não
são necessários rolamentos exteriores de suporte no agitador ou um sobredimensionamento do
redutor pode ser evitado.
O conceito é complementado por um sistema de
vedação opcional do tipo poço seco, que evita
fugas de lubriﬁcante no veio de saída e permite
a montagem de uma ﬂange.

Série MC: 8 tamanhos de
redutores de veios paralelos ou a 90º particularmente compactos.

A série com provas dadas para a gama
baixa de binário, com cárter rígido em
monobloco, aplicável em quase todas
as indústrias e aplicações.
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Série MC: Factos e números mais importantes
Características industriais de conceção
– Série de redutores independentes
– Redutores helicoidais e cónicos
– Conceito modular
– Possível desenvolvimento de soluções
especiais
– Conceção em cárter monobloco
– Posições de montagem universais
– Possibilidade de montagem, na entrada e
saída do redutor, de todos os dispositivos de
ligação mais comuns
– Com o conceito EBD, estão disponíveis vários
tipos de rolamentos para o veio de saída, dependendo do tipo de aplicação e das cargas
envolvidas. Podem ainda selecionar-se diferentes geometrias de ﬂanges ou versões de
sistemas de vedação.

Vantagens
– O acionamento compacto assegura elevada
capacidade de transmissão de binário
– Escalonamento ﬁno de binários
– Conceito modular do produto
– Existência em stock de peças standard
assegurando prazos de entrega curtos
– Unidade adequada para serviço exigente
devido ao cárter monobloco
– Sem fugas de óleo devido ao sistema
opcional de vedação do tipo poço seco
– Serviço global

Áreas de aplicação preferenciais
– Em sistemas de transportadores como os
utilizados nas indústrias de materiais de
construção, extrativas, químicas, alimentares
e de rações
– Na indústria ambiental
– Em agitadores e misturadores
– Na indústria da madeira e da pasta e papel
– Para destroçadores/britadeiras
– Para translação de pórticos
– Para elevadores de alcatruzes para transporte
de materiais a granel

Série MC
Relações de transmissão e binários
Redutor helicoidal MC.P..:
Redutor cónico MC.R..:
Tamanho do redutor

2 e 3 estágios, relação de transmissão i = 7,1 a 112
2 e 3 estágios, relação de transmissão i = 7,1 a 112
Ø Veio de saída EBD2

Ø Veio de saída EBD1

para elevadas cargas
radiais, elevadas cargas
axiais

para cargas radiais
moderadas, elevadas
cargas axiais

Classe de binário
MN2 [kNm]

Ø Veio de saída
Standard [mm]

02

8

80

95

80

03

12

100

115

95

04

16

105

125

105

05

21

120

135

120

06

27

130

150

125

07

37

140

160

–

08

48

160

170

–

09

65

170

180

–

[mm]

[mm]
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Série ML

Série ML – a série versátil

Grandes máquinas e sistemas também necessitam de aplicações especíﬁcas personalizadas e de soluções feitas à medida do cliente. A série ML satisfaz as necessidades
especíﬁcas na gama superior de binários de 180 a 680 kNm assegurando o mais
elevado grau de adaptabilidade e ﬂexibilidade.

Uma variedade de módulos pode ser montada
tanto na entrada como na saída dos redutores
ML. Outros elementos podem mesmo ser ligados do lado esquerdo e direito dos redutores,
conforme as necessidades, sem qualquer prob-

lema e sem custos adicionais. Na realidade, os
redutores da série ML alcançam todos os critérios relevantes de qualidade, sendo responsáveis
pelo sucesso dos redutores SEW-EURODRIVE no
mercado global.

Os redutores da série ML
estão disponíveis em 5
tamanhos de 180 a 680
kNm. Esta extensa variedade permite numerosas
opções de aplicação.

A série ML é particularmente adaptada
para uma operação segura em grandes
máquinas.

13

Série ML: Factos e números mais importantes
Características de conceção
– Série de redutores independente
– Redutores helicoidais e cónicos
– Cárter em construção mecano-soldada
– Fácil desenvolvimento de soluções especiais
– Todos os redutores possuem cárter dividido
– Possibilidade de montagem, na entrada e
saída do redutor, de todos os dispositivos de
ligação mais comuns
– Para posição de montagem horizontal ou
vertical
– Disponíveis com distância entre centros aumentada para aplicações de elevação

Vantagens
– Modiﬁcações fáceis de implementar
– Boas propriedades térmicas
– De fácil intervenção devido ao cárter dividido
– Serviço global

Áreas de aplicação preferenciais
– Na indústria mineira
– Na indústria de pórticos/gruas (elevação da
lança, elevação principal)
– No acionamento de grandes transportadores
para manuseamento de granéis
– Em acionamento de moinhos para processamento de matérias-primas
– Em grandes máquinas especiais e únicas,
numa variedade de aplicações industriais

Série ML
Relações de transmissão e binários
Redutores helicoidais ML.P…: 2, 3 e 4 estágios, relações de transmissão i = 5,6 a 315
Redutores cónicos ML.R…:
3, 4 e 5 estágios, relações de transmissão i = 14 a 1250
Tamanho do redutor

Classe de binário MN2 [kNm]

100

180

110

250

120

350

130

460

140

680
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Série P

Série P – Redutores Planetários standard

Não há muito tempo, a obtenção de baixas velocidades de saída e binário elevado exigiam
transmissões e engrenagens volumosas. Hoje em dia, tais acionamentos são realizados
utilizando redutores planetários com o poderoso suporte de moto-redutores primários.
As vantagens, em termos de produto, deste tipo completamente novo de redutores planetários são impressionantes.

Uma vantagem é a sua conceção muito compacta. Os redutores são projetados de forma
que o moto-redutor é diretamente montado na
entrada do redutor planetário. Deixam de ser
necessárias uniões volumosas e caras, ﬂanges
intermédias ou ﬂanges adaptadoras. Está disponível a gama completa de moto-redutores
SEW-EURODRIVE. A série constitui um produto
standard. Isto signiﬁca que é possível ter acesso

a desenhos com dimensão, inclusive em formato dxf a qualquer momento, como por exemplo,
para a realização de projetos e cálculos. Como
consequência do sistema modular da SEWEURODRIVE, é também possível alcançar
sinergias consideráveis no processo de produção. O resultado é uma excelente relação
preço/performance e curtos prazos de entrega.

Moto-redutor planetário
como série standard.

A SEW-EURODRIVE fornece também motoredutores planetários para uma gama de
binários elevada.
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Série P: Factos e números mais importantes
Características de conceção
Os redutores planetários…
– estão aptos para transmitir binários elevados
– são muito compactos
– dispõem de elevada rigidez torsional
Os moto-redutores…
– oferecem uma ampla variedade de entradas
possíveis
– possuem uma diversidade de relações de
transmissão
– podem combinar-se com o redutor planetário
em versão helicoidal ou cónica

Vantagens
– Unidades perfeitamente adaptadas (redutor
e motor)
– Gama de opções alargada devido ao conceito
modular SEW-EURODRIVE
– Estrutura compacta e de baixo atravancamento visto não haver necessidade de utilizar
uniões ou ﬂanges de adaptação
– Unidades standard, o que signiﬁca uma excelente relação preço/performance e prazos de
entrega curtos

Áreas de aplicação preferenciais
Em todas as aplicações onde são exigidas baixas velocidades de saída e elevados binários
Por exemplo:
– Nos processos de secagem na indústria de
materiais de construção
– Nos processos de enchimento na indústria
cimenteira
– Em sistemas de fabrico de baixa velocidade,
tais como misturadores, ﬁltros rotativos
– Em todos os sectores da indústria com requisitos similares
– Na indústria alimentar

Série P
Relações de transmissão e binários
Redutores planetários helicoidais P.RF…:
Redutores planetários cónicos P.KF..:

4 e 5 andares, relação de transmissão i = 100 a 4000
5 andares, relação de transmissão i = 140 a 4000

Tamanho do redutor

Classe de binário MN2 [kNm]*

002

24

012

36

022

51

032

69

042

100

052

124

062

185

072

245

082

359

092

423

102

500

* O binário nominal pode ser aumentado, a pedido, para os tamanhos já existentes
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Série P.MC

Série P.MC – Redutores Planetários de elevada
“densidade de potência”

Inúmeras aplicações, incluindo as utilizadas no manuseamento de granéis ou na indústria
ambiental e de reciclagem, exigem acionamentos de elevado binário. A SEW-EURODRIVE
tem a solução: uma unidade perfeitamente coordenada constituída por um redutor planetário e um redutor industrial primário standard, helicoidal ou cónico.

O redutor P.MC consiste na combinação de um
redutor planetário com um redutor primário da
comprovada e compacta série MC. Estão disponíveis todas as características de montagem e

opcionais da série MC. Os rolamentos (incluindo
o antiretorno) são lubriﬁcados através de um
cárter comum.

Para aplicações com
binários elevados: série
P.MC.

Os redutores primários da
série MC, nas versões helicoidal ou cónica, podem ser
combinados com redutores
planetários da série P.
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Série P.MC: Factos e números mais importantes
Características de conceção
Os redutores planetários…
– estão aptos para transmitir binários elevados
– são muito compactos
– dispõem de elevada rigidez torsional
Os redutores primários da série MC…
– dispõem de sistemas de vedação e lubriﬁcação especíﬁcos bem como opções para braço
de binário, suportes de motor, adaptadores de
motor, bases oscilantes e ﬂanges
– possuem diversas relações de transmissão

Vantagens
– Elevada densidade de potência devido ao andar de saída planetário
– Soluções personalizadas utilizando componentes standard
– Rolamentos de rolos e anti-retornos lubriﬁcados com óleo e sem manutenção

Áreas de aplicação preferenciais
– Processos de secagem na indústria de materiais de construção
– Processos de enchimento na indústria cimenteira
– Sistemas de fabrico de baixa velocidade, tais
como misturadores, ﬁltros rotativos
– Sectores da indústria com requisitos similares
– Indústria alimentar
– Acionamento de braços extensíveis em gruas

Série P.MC
Relações de transmissão e binários
Redutor planetário helicoidal/cónico P1.MC..:
Redutor planetário helicoidal/cónico P2.MC..:

Tamanho do redutor 002 a 061, relação de transmissão i = 31,5 a 500
Tamanho do redutor 032 a 082, relação de transmissão i = 140 a 4000

Tamanho da unidade

Classe de binário MN2 [kNm]

002

24

012

36

022

51

032

69

042

100

052

124

062

185

072

245

082

359

Para combinações com binário nominal superior a 359 kNm, contacte por favor a SEW-EURODRIVE.
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Série XP

Série XP – Redutores Planetários Especiais

Aplicações na gama mais elevada de binário geralmente exigem soluções de acionamento altamente customizadas e muito especíﬁcas. A série XP preenche todos os requisitos
necessários até um binário máximo de saída de 5200 kNm.

Os redutores da série XP são projetados principalmente como redutores isolados com veios
de entrada livres. O número de estágios de redução e as relações de transmissão individuais são

muito ﬂexíveis e podem ser adaptados
às exigências especíﬁcas de cada aplicação/
cliente. Também podem ser combinados com um
redutor primário do sistema modular da SEW.

Redutores XP como
soluções especíﬁcas para
o cliente nas gamas mais
elevadas de binário de
saída.

Os redutores da série XP também podem
ser fornecidos com binários acima da
gama especificada.
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Série XP: Factos e números mais importantes
Vantagens
– Soluções à medida
– Relações de transmissão individuais que
podem ser modiﬁcadas facilmente
– Grande diversidade devido ao acoplamento com unidades modulares SEW no lado de
entrada
– Vasta gama de opcionais
– Serviço global

Características de conceção
– Binários elevados
– Elevada densidade de potência
– Máxima ﬂexibilidade
– Várias posições de montagem
– Possibilidade de montagem por patas ou
ﬂange
– Podem ser combinados com um redutor
primário

Áreas de aplicação
– Tecnologia de movimentação de materiais
– Processamento de matérias-primas
– Indústria de madeira e da pasta e do papel
– Indústria alimentar
– Indústria de açúcar
– Agitadores e misturadores
– Em muitas outras aplicações que requerem
binários elevados

Série XP
Relações de transmissão e binário
Redutores planetários XP…:

1)

2 e 3 andares planetários, relação de transmissão i = 50 a 30001)

Tamanho da unidade

Classe de binário MN2 [kNm]

Tamanho da unidade

Classe de binário MN2 [kNm]

XP130

600.000

XP200

2.300.000

XP140

730.000

XP210

2.750.000

XP150

900.000

XP220

3.300.000

XP160

1.050.000

XP230

4.000.000

XP170

1.310.000

XP240

4.500.000

XP180

1.600.000

XP250

5.200.000

XP190

1.900.000

combinadas com unidades primárias modulares da SEW.
Possível fornecer tamanhos com binário nominal superior, a pedido.
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Série MACC

Série MACC –
Unidades para Torres de Arrefecimento

Uma série de redutores industriais dedicada a acionar torres de arrefecimento. Projeto
conﬁável, unidades potentes, silenciosos e eﬁcientes, com partes internas de elevada
qualidade, cárter rígido e combinação de rolamentos para responder à grande variedade
de exigências deste tipo de aplicação, tais como: elevado binário, cargas provocadas
pela turbina de ventilação, extensa gama de velocidades, incluindo rotação da turbina por
convecção natural, baixo nível de ruído e capacidade de suportar o peso do motor.

Elevada capacidade térmica devido ao tamanho
do cárter, alhetas de refrigeração, nível de óleo
otimizado e circulação de óleo. Ventilação axial
de baixo ruído como opcional para aumentar a
capacidade térmica. Está disponível um trata-

mento de superfície para condições ambientais
agressivas.
Todos os opcionais necessários são fornecidos
de forma a facilitar as ações de manutenção
através do passadiço da turbina de ventilação.

Também disponível, a
pedido:
– Relação de transmissão especial
– Ambiente ATEX

Tratamento de superfície para condições
ambientais agressivas.

21

Série MACC: Factos e números mais importantes
Vantagens
– Potência térmica otimizada
– Cárter com elevada rigidez
– Capacidade de suportar cargas no veio
de saída

Características de conceção
– Adaptador de motor especial
– Vedação do tipo poço seco
– Bomba de extremidade do veio para
lubriﬁcação sobre pressão
– Ventilador de refrigeração
– Anti-retorno (interno)

Áreas de aplicação preferidas
– Torres de arrefecimento

Série MACC
Tamanho do redutor

A

L

C

Classe de binário nominal
MN2 [kNm]

Gama de relações
de transmissão

05

484

480

897

21

9 … 25

06

516

530

992

28

9 … 25

07

540

570

1.055

37

9 … 25

08

585,5

716

1.187

51

9 … 25

09

606

730

1.267

66

9 … 25
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Série M1

Série M1 –
Aplicações para relações de transmissão baixas

Os preços da energia devem continuar a aumentar no futuro e como tal aumentar ainda
mais a pressão dos custos na indústria de papel. É por isso que os responsáveis pelas
fábricas de papel terão de intensiﬁcar os seus esforços no uso de energia com moderação,
por forma a serem capazes de atingir poupanças energéticas. Os redutores de SEWEURODRIVE podem contribuir muito para reduzir esses custos de energia.

Os redutores industriais da série M1 são redutores com 1 estágio de redução para aplicações
com relações de transmissão baixas, 1,12 a 7,1.
O binário nominal máximo é de 168 kNm.

As áreas de aplicação são, por exemplo, acionamentos de bombas ou rolos e reﬁnadores (indústria de papel) onde são necessárias unidades
de engrenagens helicoidais com montagem por
patas.

A facilidade de manutenção é assegurada
através do cárter bipartido.

Está disponível um serviço global por
forma a melhorar a sua produtividade.
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Série M1: Factos e números mais importantes
Áreas de aplicação
– Indústria da pasta e do papel
– Aplicações de bombagem
(p. ex. bombas de vácuo)
– Muitas outras aplicações com relações
de transmissão reduzidas

Vantagens
– Potência térmica otimizada
– Fácil manutenção
– Gama de binário ﬁnamente espaçada

Características de conceção
– Arrefecimento através de ventilador ou
permutador
– Disponível com aquecimento de óleo
– Sistema de vedação preparado para
condições extremas

M1 series

manho

Binário nominal na saída MN2 [kNm]
Relação de transmissão iN

M1P

1,12

1,25

1,40

1,60

1,80

2,00

2,25

2,50

2,80

3,15

3,55

4,00

4,50

5,00

5,60

6,30

7,10

19

1,47

1,55

1,64

1,69

1,75

1,70

1,68

1,59

1,53

1,45

1,31

1,21

1,09

0,92

0,76

0,69

0,51

20

5,22

5,51

5,81

6,04

6,34

6,60

6,84

7,09

6,79

6,42

5,93

5,46

4,96

4,36

3,73

3,09

2,51

30

9,42

9,94

10,5

10,9

11,4

11,9

12,1

12,3

12,3

12,4

11,8

10,8

10,0

8,49

6,93

6,50

5,12

40

13,0

13,7

14,5

15,1

15,8

16,4

17,1

17,8

18,3

18,6

17,3

15,9

14,4

12,8

11,0

9,28

7,59

50

19,1

20,1

21,3

22,2

23,2

24,1

25,2

26,0

26,9

26,1

24,4

21,9

19,8

17,5

15,4

12,9

10,5

60

24,6

26,0

27,4

28,6

30,1

31,4

32,6

33,6

34,4

34,6

34,5

31,7

28,3

25,1

21,0

18,1

15,3

70

35,1

37,1

39,2

40,7

42,6

44,6

46,2

48,0

49,4

50,9

49,0

45,1

40,5

36,2

31,9

27,3

22,5

80

47,1

49,7

52,5

54,7

57,6

59,5

62,4

64,3

66,8

68,7

70,6

66,5

60,0

54,3

47,1

40,1

32,1

90

59,3

62,6

66,2

69,0

72,3

75,2

78,4

81,3

83,8

86,3

88,9

91,1

86,0

71,4

66,3

58,3

-

100

82,3

87,1

92,3

96,1

100

104

109

113

116

120

124

127

126

107

98,3

88,3

-

110

106

112

119

124

130

135

141

146

151

155

160

165

168

133

135

123

-

Ta-
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Coroas Dentadas Segmentadas

Coroas Dentadas Segmentadas –
Soluções Customizadas

As coroas dentadas são utilizadas para acionar sistemas de rotação de grandes dimensões tais como secadores, fornos rotativos ou moinhos horizontais. Estas coroas dentadas
são instaladas na circunferência externa destes sistemas e transferem o binário de acionamento do moto-redutor para o cilindro rotativo.
A SEW-EURODRIVE desenvolveu um conceito ﬂexível que vai ao encontro de todos os
requisitos especíﬁcos. Este conceito oferece ainda vantagens na produção, transporte e
montagem.

Em comparação com as coroas dentadas produzidas em materiais convencionais, as coroas
dentadas produzidas em ADI (Austempered Ductile Iron) pesam menos de metade devido às características excecionais deste material, mas
oferecem o mesmo desempenho e o mesmo

nível de segurança. A conﬁguração otimizada da
coroa dentada da SEW-EURODRVIE torna possível usufruir de todas as vantagens disponíveis.
Adicionalmente, o aumento do número de segmentos permite oferecer soluções ótimas para
cada tipo de requisito individual.
Âmbitos de fornecimento disponíveis:
– Coroas dentadas segmentadas
– Pinhão de acionamento, e se requerido,
respetivas chumaceiras de apoio
– Elementos de ﬁxação da coroa dentada:
molas de ﬁxação ou ﬂange de ﬁxação
– Redutores auxiliares
– Sistema de lubriﬁcação
– Fundações e bases metálicas
– Acoplamentos e proteções de segurança
– Monitorização da condição
– Instalação, supervisão à montagem e
arranque de todo o sistema de acionamento

Para grandes sistemas rotativos, a versátil
coroa dentada segmentada oferece mais
do que a soma dos seus segmentos individuais.
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Coroas Dentadas Segmentadas:
Fatos e números mais importantes
Características de conceção
– Diâmetro primitivo da coroa dentada até 16m.
Possível fornecer diâmetros superiores.
Contactar SEW-EURODRIVE
– Largura máxima de 600 mm
– Potência máxima de 4000 kW por pinhão
– Velocidade circunferencial até 6 m/s
– Módulo da coroa dentada de 20, 25, 30 ou
40 mm
– Projeto de acordo com ISO 6336
(ou AGMA se solicitado)

Vantagens
– A certiﬁcação dos materiais e a qualidade
da fundição garantem um material ADI com
características mecânicas excecionais
– Transporte simpliﬁcado: as coroas dentadas
segmentadas podem ser transportadas em
contentores standard. Não é necessário por
isso recorrer a transportes especiais de elevados custos
– Fácil substituição: se um segmento avariar,
pode ser substituído sem ser necessário
desmontar o resto da coroa
– Baixo peso: o material ADI tem uma resistência à fadiga de contacto acima da média
devido à sua dureza. Este facto permite um
design mais leve e compacto comparado com
as soluções tradicionais. Para além deste
facto, o baixo peso é vantajoso durante o
transporte e montagem da coroa dentada
assim como relativamente às velocidades
que podem ser atingidas
– Tempo de vida superior: com um correto
dimensionamento, carga e lubriﬁcação, uma
coroa dentada em ADI não tem praticamente
desgaste
– Prazos de entrega curtos: os pequenos
segmentos permitem uma produção mais
rápida e por isso prazos de entrega mais
curtos

Áreas de aplicação preferenciais
Sectores industriais:
– Indústria química
– Indústria ambiente
– Minas
– Produção de energia
– Indústria da Pasta e do papel
– Siderurgias
– Indústria cimenteira
Exemplos de aplicação:
– Moinhos de bolas
– Fornos rotativos
– Secadores rotativos
– Tambores/destroçadores
– Tambores de pasta e/ou de ﬁltragem

Tamanhos e tipos de aplicações

Moinhos

Fornos Rotativos

Até 15 MW

Até 1 MW

Até 16 m

Até 9 m

Flange

Molas de ﬁxação

Alta (10 a 20 min-1)

Baixa (1 a 2 min-1)
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Soluções para aplicações especíﬁcas

Soluções para aplicações especíﬁcas

A chave para a obtenção de uma vantagem competitiva real reside na criação de conceitos, inovadores, seguros e eﬁcientes em termos energéticos: a partir do sistema modular
abrangente de componentes de acionamento para uma solução orientada, e com pacotes
de funções otimizadas e custos otimizados com um elevado grau de adaptabilidade e
aplicações especíﬁcas.

A SEW-EURODRIVE, líder em tecnologia de acionamentos, chama a isso Drive 360° – Seeing
the big picture, desde a resolução de problemas
e disponibilidade de sistema, desde a eﬁciência
energética até ao sistema ﬁnal que deﬁne novos
padrões.

A SEW-EURODRIVE apoiou e garantiu tudo isto
com uma presença global em mais de 80 anos
– com unidades de fabrico e montagem na
Alemanha, Brasil, Índia, Chile, China, Finlândia,
Austrália, África do Sul, Singapura e EUA. Além
disso, o nosso serviço em todo o mundo garante elevada disponibilidade de produtos e prazos
de entrega reduzidos.

O sensor de vibração DUV
e o sensor de envelhecimento do óleo DUO tornam possível monitorizar
a condição do redutor.

Reduza os custos indiretos, minimize as
suas perdas de produção e evite paragens
não planeadas através da monitorização
da condição.
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Fornecimento de sistemas completos incluindo
soluções especíﬁcas e respetivos acessórios
para cada aplicação industrial

2122 2223 / 0414

Engenharia de acionamentos / Acionamentos eletrónicos / Integração de sistemas / Serviços

SEW-EURODRIVE disponível para si
África do Sul
Tel.
+27 11 248-7000
Fax
+27 11 494-3104
info@sew.co.za

China
Tel.
+86 22 25322612
Fax
+86 22 25323273
info@sew-eurodrive.cn

Hong Kong
Tel.
+852 36902200
Fax
+852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Morocco
Tel.
+212 523 32 27 80/81
Fax
+212 523 32 27 89
sew@sew-eurodrive.ma

Suécia
Tel.
+46 36 3442 00
Fax
+46 36 3442 80
info@sew-eurodrive.se

Alemanha
Tel.
+49 7251 75-0
Fax
+49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.de

Colombia
Tel.
+57 1 54750-50
Fax
+57 1 54750-44
sew@sew-eurodrive.com.co

Hungria
Tel.
+36 1 437 06-58
Fax
+36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Noruega
Tel.
+47 69 241-020
Fax
+47 69 241-040
sew@sew-eurodrive.no

Suiça
Tel.
+41 61 41717-17
Fax
+41 61 41717-00
info@imhof-sew.ch

Argentina
Tel.
+54 3327 4572-84
Fax
+54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Coreia do Sul
Tel.
+82 31 492-8051
Fax
+82 31 492-8056
master.korea@sew-eurodrive.com

India
Tel.
+91 265 2831086
Fax
+91 265 2831087
mdoffice@seweurodriveindia.com

Nova Zelândia
Tel.
+64 9 2745627
Fax
+64 9 2740165
sales@sew-eurodrive.co.nz

Tailândia
Tel.
+66 38 454281
Fax
+66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Australia
Tel.
+61 3 9933-1000
Fax
+61 3 9933-1003
enquires@sew-eurodrive.com.au

Dinamarca
Tel.
+45 43 9585-00
Fax
+45 43 9585-09
sew@sew-eurodrive.dk

Inglaterra
Tel.
+44 1924 893-855
Fax
+44 1924 893-702
info@sew-eurodrive.co.uk

Paraguay
Tel.
+595 991 519695
Fax
+595 21 3285539
sew-py@sew-eurodrive.com.py

Tanzania
Tel.
+255 22 277 5780
Fax
+255 22 277 5788
uroos@sew.co.tz

Austria
Tel.
+43 1 617 55 00-0
Fax
+43 1 617 55 00-30
sew@sew-eurodrive.at

Eslováquia
Tel.
+421 2 33595 202
Fax
+421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk

Itália
Tel.
+39 02 96 9801
Fax
+39 02 96 980 999
sewit@sew-eurodrive.it

Peru
Tel.
+51 1 3495280
Fax
+51 1 3493002
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Turquia
Tel.
+90 262 999 1000-04
Fax
+90 262 999 1009
sew@sew-eurodrive.com.tr

Bélgica
Tel.
+32 16 386-311
Fax
+32 16 386-336
info@sew-eurodrive.be

Espanha
Tel.
+34 94 4318470
Fax
+34 94 4318471
sew.spain@sew-eurodrive.es

Japão
Tel.
+81 538 373811
Fax
+81 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Polónia
Tel.
+48 42 676 53 00
Fax
+48 42 676 53 49
sew@sew-eurodrive.pl

Ucrânia
Tel.
+380 56 370 3211
Fax
+380 56 372 2078
sew@sew-eurodrive.ua

Bielorrússia
Tel.
+375 17 298 47 56
Fax
+375 17 298 47 54
sales@sew.by

EUA
Tel.
+1 864 439-7537
Fax
+1 864 439-7830
cslyman@seweurodrive.com

Kazakhstan
Tel.
+7 727 238 1404
Fax
+7 727 243 2696
sew@sew-eurodrive.kz

Portugal
Tel.
+351 231 20 9670
Fax
+351 231 20 3685
infosew@sew-eurodrive.pt

Uruguai
Tel.
+598 2 2118189
Fax
+598 2 2118190
sewuy@sew-eurodrive.com.uy

Brasil
Tel.
+55 11 2489-9133
Fax
+55 11 2480-3328
sew@sew.com.br

Finlândia
Tel.
+358 201 589-300
Fax
+358 3 7806-211
sew@sew.fi

Malásia
Tel.
+60 7 3549409
Fax
+60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

República Checa
Tel.
+420 255 709 601
Fax
+420 235 350 613
sew@sew-eurodrive.cz

Venezuela
Tel.
+58 241 832-9804
Fax
+58 241 838-6275
ventas@sew-eurodrive.com.ve

Canadá
Tel.
+1 905 791-1553
Fax
+1 905 791-2999
marketing@sew-eurodrive.ca

França
Tel.
+33 3 88 73 67 00
Fax
+33 3 88 73 66 00
sew@usocome.com

México
Tel.
+52 442 1030-300
Fax
+52 442 1030-301
scmexico@seweurodrive.com.mx

Rússia
Tel.
+7 812 3332522
Fax
+7 812 3332523
sew@sew-eurodrive.ru

Chile
Tel.
+56 2 2757 7000
Fax
+56 2 2757 7001
ventas@sew-eurodrive.cl

Holanda
Tel.
+31 10 4463-700
Fax
+31 10 4155-552
info@sew-eurodrive.nl

Mongolia
Tel.
+976 77109997
Fax
+976 77109997
sew@sew-eurodrive.mn

Singapura
Tel.
+65 68621701
Fax
+65 68612827
sewsingapore@sew-eurodrive.com

O mundo em movimento …

news

news
SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE PORTUGAL, LDA
E.N.234 (Mealhada-Luso)
Apartado 15
3050-901 MEALHADA
Tel. 231 209670 – Fax 231 203685
SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 24/24H:
935987130
infosew@sew-eurodrive.pt
i www.sew-eurodrive.pt

