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Maksymalna szybkość w logistyce

Przekładnie kątowe SPIROPLAN® Serii W
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Szybkie i wydajne, a przy tym ciche i oszczędne

Najwyższa prędkość, wysoka wydajność, szerokie możliwości zastosowania, cicha praca, 

niskie zużycie energii oraz redukcja kosztów eksploatacji – to sprawia, że przekładnie 

kątowe SPIROPLAN® serii W firmy SEW-EURODRIVE to optymalny wybór.

Najwyższa prędkość i wysoka wydajność
Przekładnie kątowe SPIROPLAN® pozwalają 
zastosować silnik dużej mocy nawet z niskim 
przełożeniem. Przenoszą one moment obrotowy 
o wartości do 180 Nm w zakresie mocy od 0,09 
do 4 kW. Przekładnie te pozwalają osiągnąć 
najwyższe prędkości liniowe nawet przy małych 
średnicach wałów napędowych. 
Odporne na zużycie komponenty przekładni 
minimalizują straty powstałe na skutek tarcia, 
zwiększając sprawność i niezawodność 
urządzenia. 

Szerokie możliwości zastosowania  
i cicha praca
Przekładnie kątowe SPIROPLAN® to właściwy 
wybór dla wielu zastosowań transportowych 
w intralogistyce oraz w branży spożywczej 
i napojowej, gdzie wymagane są rozwiązania 
higieniczne. To możliwe dzięki zwartej 

konstrukcji, lekkiej aluminiowej obudowie oraz 
niezależnej od pozycji montażu ilości oleju. 
Napędy odznaczają się wyjątkowo niskim 
poziomem hałasu dzięki wytrzymałym 
elementom przekładni, odpornym na zużycie 
eksploatacyjne. Oznacza to, że przekładnie 
kątowe SPIROPLAN® dostosowane są również 
do wykorzystania w szczególnie wrażliwych 
warunkach pracy.

Niskie zużycie energii oraz redukcja 
kosztów eksploatacji 
Przekładnie kątowe SPIROPLAN® wyróżniają się 
niskim zużyciem energii, wysoką sprawnością 
mechaniczną oraz zredukowanymi kosztami 
zakupu i eksploatacji, dzięki czemu doskonale 
sprawdzają się w każdym rodzaju zastosowań 
transportowych. 

Analiza korzyści:
–  Wysokie prędkości wyjściowe  

(przełożenia od i = 3,27)
–  Zwiększona wydajność
–  Niskie zużycie energii
–  Możliwość bezpośredniego łączenia 

z silnikami o szerokim zakresie mocy 
– Niski poziom hałasu
–  Praktycznie bezobsługowa eksploatacja
–  Elastyczny montaż:

 –  możliwość bezpośredniego montażu 
do silników asynchronicznych 
i serwomotorów firmy SEW-EURODRIVE

 –  możliwość montażu do silników 
producentów innych niż SEW-EURODRIVE 
przy użyciu standardowych adapterów

–  Kompatybilne wymiary przyłączy
–  Wersja z wałem drążonym i korpusem 

ułatwiającym czyszczenie.

Driving the world – innowacyjne rozwiązania napędowe 
dla wszystkich branż i aplikacji. Produkty i systemy 
firmy SEW-EURODRIVE stosowane są na całym świecie, 
w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, spożywczym 
czy metalowym. Decyzja o wyborze techniki napędowej 
„made by SEW-EURODRIVE” gwarantuje bezpieczeństwo 
i pewność inwestycji.
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Typ Maks. moment obrotowy  Przełożenie przekładni [i] 
 na wyjściu przekładni [Nm] 

W10 25 6,57 ... 75,00

W20 40 6,57 ... 75,00

W30 70 6,57 ... 75,00

W37  110 3,20 ... 69,05

W47  180 3,27 ... 74,98

Dane techniczne

Wersje przekładni
–  Wersja z łapami lub kołnierzem
–  Wersja z kołnierzem B5
–  Wersja z kołnierzem B14 
–  Wersja z wałem pełnym lub drążonym
–  Bezpośredni montaż do silników asynchronicznych
–  Bezpośredni montaż do serwomotorów
–  Montaż za pomocą adaptera
–  Opcjonalnie dostępne jako: 

 -  MOVIMOT® z nabudowanym falownikiem 
-  MOVISWITCH® z nabudowanym włącznikiem 

z funkcją ochrony
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Centrum Techniczno-Szkoleniowe
Biuro Handlowe i Serwis
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SEW-EURODRIVE - Napędzamy świat

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.

ul. Techniczna 5

92-518 Łódź

tel. +48 42 293 00 00

sew@sew-eurodrive.pl

 www.sew-eurodrive.pl

ul. Techniczna 5 
92-518 Łódź
tel. +48 42 293 00 00

Siedziba fi rmy
Zakład montażowy i Serwis

SEW-EURODRIVE - Tu jesteśmy:

Nowy Portal Klienta SEW-EURODRIVE

www.sew-eurodrive.pl/os
Online Support


