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Przekładnie przemysłowe 

Rozwiązania dla systemów 
transportowych

Kompletne rozwiązania napędowe dla systemów 
przenośnikowych

Najwyższa wydajność potrzebuje sprawdzonego part-
nera – SEW-EURODRIVE od wielu lat jest jednym z wiodą-
cych światowych producentów techniki napędowej. Eksperci 
SEW-EURODRIVE służą swoim doświadczeniem w doborze 
optymalnego rozwiązania napędowego do wymagań klientów. 
Nasza oferta obejmuje nie tylko pojedyncze komponenty, takie 
jak przekładnie, sprzęgła lub hamulce, lecz także kompletne 
systemy, które są dopasowane do Państwa potrzeb.

Zindywidualizowane rozwiązania
Zapewniamy kompleksowe wsparcie już od etapu planowania 

projektu, aż do uruchomienia i obsługi systemu transportowego. 
Naszym celem jest pomoc w optymalizacji kosztów całkowitych 
związanych z inwestycją. Bez względu na to, czy potrzebują Pań-
stwo obliczeń inżynierskich, specyficznej dokumentacji, takiej 
jak certyfikaty jakości, lub indywidualnych instrukcji obsługi 
czy monitorowania stanu urządzeń, SEW-EURODRIVE jest 
do Państwa dyspozycji.

Nasze rozwiązanie napędowe dla przenośników 
taśmowych

SEW-EURODRIVE oferuje przekładnie przemysłowe zapro-
jektowane specjalnie dla systemów przenośników taśmowych 
wymagających wysokich wartości momentu obrotowego. 
Modułowa konstrukcja przekładni z nowatorskim rozwiąza-
niem obudowy stanowi optymalne rozwiązanie dla systemów 
transportowych pracujących także w ciężkich warunkach, jak 
na przykład w bardzo wysokich temperaturach otoczenia.

Charakterystyka:
zl Rozwiązanie napędowe oparte na sprawdzonych przekład-
niach z serii X

zl 3-stopniowa przekładnia stożkowa z obudową do montażu 
poziomego i użebrowaniem do odprowadzania ciepła

zl Specjalna konstrukcja wentylatora, zapewniająca lepsze chło-
dzenie przekładni

zl Szeroka gama dostępnych akcesoriów ze standardowej serii X

Korzyści:
zl Efektywne odprowadzanie ciepła eliminuje konieczność sto-
sowania zewnętrznych układów chłodzenia, które zwiększają 
gabaryty przekładni

zl Niezawodne rozwiązanie dla ciężkich warunków pracy

Szeroki zakres dostępnych funkcji
Przekładnia dedykowana dla przenośników taśmowych może 

być wyposażona w szereg opcji dostępnych dla modeli standar-
dowej serii X.
zl Efektywny system uszczelnień, na przykład Taconite
zl Obudowa z żeliwa szarego z użebrowaniem do lepszego 
odprowadzania ciepła

zl Sztywne sprzęgło kołnierzowe
zl Różne wersje wykonania wału

 – pełny z rowkiem wpustowym (lub gładki)
 – pełny z wielowypustem
 – drążony z rowkiem wpustowym (lub wał z wielowypustem)
 – drążony z tarczą zaciskową

zl Sprzęgło jednokierunkowe standardowe lub z ograniczeniem 
momentu obrotowego
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zl Wentylator osiowy dla optymalnego chłodzenia
zl Smarowanie ciśnieniowe z pompą napędzaną wałem lub 
rozbryzgowe

Więcej opcji dostępnych dla rozwiązania napędowego:
zl Kątowa pozycja pracy
zl Możliwość podłączenia dodatkowego napędu
zl Wskaźnik prętowy oleju/wziernik poziomu oleju
zl Zawór spustowy oleju, opcjonalny
zl Czujnik temperatury PT100 kąpieli olejowej
zl Odpowietrznik Des-Case, opcjonalny
zl Wykonanie z podporami kompensacyjnymi lub ramą nośną
zl Hamulce
zl Sprzęgła mechaniczne
zl Sprzęgła hydrokinetyczne
zl Na życzenie wersja ATEX

Nasze rozwiązanie napędowe dla przenośników 
kubełkowych

Dla systemów przenośników kubełkowych 
SEW-EURODRIVE oferuje standaryzowaną przekładnię opartą 
na niezawodnych modelach przekładni z serii X i serii 7. Wolne 
przesuwy robocze wymagane podczas czynności konserwacji 
mogą być realizowane w zależności od potrzeb użytkownika. 
Rozwiązanie jest oferowane w wersjach do transportu kubełków 
z ładunkiem lub bez.

Charakterystyka:
zl Konstrukcja oparta na modułowych komponentach serii X
zl Napęd pomocniczy ze sprawdzonej serii motoreduktorów 
SEW-EURODRIVE

zl Przyłącze napędu pomocniczego ze sprzęgłem jednokierun-
kowym i enkoderem przyrostowym

zl Zamontowana blokada ruchu zwrotnego
zl Promieniowe uszczelnienie labiryntowe na wale wejściowym 
i wyjściowym

Korzyści:
zl Wszystkie komponenty napędu są do siebie dopasowane
zl Bezpieczeństwo podczas pracy dzięki monitorowaniu pręd-
kości obrotowej

zl Wysoka dyspozycyjność przekładni dzięki modułowej 
konstrukcji

zl Szeroki zakres wyposażenia dodatkowego dostępny na 
życzenie

Szeroki zakres dostępnych funkcji
Przekładnie SEW-EURODRIVE dla przenośników kubełko-

wych zbudowane są ze standaryzowanej przekładni serii X oraz 
motoreduktora stanowiącego napęd pomocniczy.
zl Wentylatory o dużej wydajności
zl Kontrola poziomu oleju
zl Monitorowanie temperatury oleju
zl Napęd pomocniczy ze sprzęgłem jednokierunkowym
zl Efektywne systemy uszczelnień, na przykład Taconite

zl Różne wersje wykonania wału:
 – drążony z wpustem lub tarczą zaciskową
 – pełny z wpustem lub wałem gładkim

Więcej opcji dostępnych dla rozwiązania napędowego:
zl Smarowanie rozbryzgowe lub ciśnieniowe
zl Kątowa pozycja pracy
zl Sztywne sprzęgło kołnierzowe
zl Blokada ruchu zwrotnego
zl Blokada ruchu zwrotnego z ograniczeniem momentu obro-
towego

zl Odpowietrznik Des-Case
zl Hamulce
zl Sprzęgła mechaniczne
zl Sprzęgła hydrokinetyczne
zl Wykonanie z ramami nośnymi lub ramami montażowymi
zl Na życzenie wersja ATEX

Nasze rozwiązanie napędowe dla przenośników 
zgrzebłowych

SEW-EURODRIVE oferuje zoptymalizowane przekład-
nie planetarne do przenośników zgrzebłowych stosowanych 
w przemyśle wydobywczym, takim jak górnictwo rud żelaza, 
węgla, złota, diamentów czy piasku. Przekładnie te charakte-
ryzują się sztywną konstrukcją o wysokiej wytrzymałości oraz 
niewielkimi wymaganiami w zakresie konserwacji.

Rozwiązania dla przenośników zgrzebłowych
Kompaktowe przekładnie serii P o wysokich wartościach 

mocy wyjściowej oferowane są z szerokim zakresem użytecz-
nych opcji dla przenośników. Modułowa koncepcja systemu 
napędowego złożonego z motoreduktora i przekładni pla-
netarnej zapewnia optymalny dobór momentu obrotowego 
i przełożenia.
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Charakterystyka i zalety przekładni serii P
Charakterystyka
Przekładnie planetarne serii P:
zl Mogą przenosić duże momenty obrotowe
zl Posiadają bardzo zwartą budowę
zl Zapewniają wysoką sztywność skrętną

Motoreduktory:
zl Oferują różne zakresy mocy wejściowej
zl Dostępne z określonymi zakresami przełożeń
zl Mogą być łączone z przekładniami planetarnymi walcowymi 
lub stożkowo-walcowymi

Korzyści:
zl Idealnie dopasowane zespoły (przekładni i silnika)
zl Szeroki zakres dostępnych opcji dzięki modułowej koncepcji 
produktów SEW-EURODRIVE

zl Kompaktowa budowa (brak konieczności stosowania sprzęg-
 ła i kołnierzy pośredniczących)

zl Standaryzowane urządzenia zapewniają korzystny stosunek 
ceny do wydajności oraz krótki czas dostawy

Szeroki zakres dostępnych funkcji
zl Wały wyjściowe

 – pełny z rowkiem wpustowym
 – drążony do połączeń z pierścieniem zaciskowym

zl Ramię reakcyjne
zl Monitorowanie temperatury oleju
zl System uszczelnień Taconite do obszarów o wysokim 
zapyleniu

zl Energooszczędny silnik IE2/IE3

Rozwiązania dla przenośników zgrzebłowych
Przekładnie P-X o wyjątkowych parametrach cieplnych są 

doskonałym rozwiązaniem do zastosowań wymagających śred-
niego zakresu momentów obrotowych.

Przekładnie serii XP umożliwiają przenoszenie wysokich 
wartości momentu obrotowego i zapewniają długi okres eks-
ploatacji nawet w ciężkich warunkach pracy.

Przekładnie serii P-X
zl Moment obrotowy do 500 kNm
zl Zakres przełożeń i = 140–500

Charakterystyka i zalety przekładni serii P-X  
i serii XP
Charakterystyka – przekładnie planetarne o najwyższej mocy:
zl Przenoszenie najwyższych momentów obrotowych
zl Dostosowane do wysokiej mocy silnika
zl Szeroki zakres przełożeń
zl Zmienny system chłodzenia
zl Różne wykonania sprzęgła

Korzyści – przekładnie planetarne o najwyższej mocy:
zl Zindywidualizowany produkt
zl Dowolny wybór akcesoriów i opcji

Przekładnie serii XP
zl Moment obrotowy od 500 kNm do 5200 kNm
zl Zakres przełożeń i = 140–500� n
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