
Motoreduktor S8L42L33-L43

z puszką i kablem zasilającym 

Zalety:
• kompletny motoreduktor z kablem zasilającym zakończonym wtyczką LT-322
• kompaktowa obudowa (kondensator pracy w puszce przyłączowej)
• zasilanie jednofazowe z kondensatorem pracy
• wysoka sprawność dla tej mocy silnika
• niski poziom hałasu poprzez zastosowanie specjalnego smaru (Molycote)
• wysoki stopień ochrony: IP23 silnik, IP40 puszka przyłączowa

  Cechy silnika motoreduktora:

• silnik rewersyjny 4-biegunowy z możliwością szybkiego zatrzymania poprzez 
zastosowanie hamulca progresywnego (schemat połączeń uzwojeń podany 
jest na stronie 2) 

• napięcie zasilające: 1x 220VAC-240VAC, 50Hz
• moc pobierana: 58W do 68W
• wydawana moc silnika: 28,9W do 38,4W
• obroty: 1200obr/min – kierunek wirowania przeciwny do ruchu wskazówek 

zegara (CCW)
• moment nominalny: od 0,22Nm do ,26Nm
• wyprowadzony 2m przewód zasilający zakończony wtyczką LT-322
• motoreduktory są przeznaczone do pracy przerywanej S2-30min
• klasa izolacji  “E” (1200C)
• silniki są zabezpieczone termicznie do temperatury 1200C± 50C z 

automatycznym ponownym załączeniem w temperaturze  770C± 50C
• silniki wytrzymują napięcie 1500V RMS w ciągu 1 minuty (1800V RMS przez 

1sek.) mierzone pomiędzy cewką, a rdzeniem stojana silnika (prąd próby 
3 mA)

  Cechy przekładni:
• zastosowane łożyska cierne i kulkowe w ostatnich stopniach
• możliwe zastosowanie tylko łożysk ciernych dla słabych obciążeń 

mechaniczncych
• ostatni stopień i niektóre kółka zębate przekładni są dodatkowo nawęglone
• smarowanie przekładni specjalnym smarem wysokotemperaturowym
• oferowane przełożenie: 1/200 (4 stopnie) co daje od 6 do 6,5 obr/min na 

wałku wyjściowym (obciążenie nominalne – bieg jałowy)
• obroty na wałku wyjściowym są identyczne jak obroty silnika (CCW)
• maksymalny dopuszczalny moment mechaniczny na wałku wyjściowym nie 

może przekroczyć 7,84Nm (moment obliczeniowy ok.31,5Nm )
• bardzo ważne jest, aby nie przekraczać dopuszczalnych sił poprzecznych i 

osiowych na wałku wyjściowym przekładni, które wynoszą odpowiednio 245N
oraz 51N (rozkład sił pokazany jest na str.3) – patrz uwaga poniżej

• obudowa przekładni prostopadłościenna z bokami kwadratowymi od strony 
wałków o wymiarach boku 80mm

• wałek wyjściowy pełny o średnicy 10 mm z wycięciem na klin 4 x 4 x 25mm 
• mocowanie do śrub łączących przekładnię z silnikiem
• waga kompletnego motoreduktora: 2,5 kg 

  Uwaga:
• w przypadku niebezpieczeństwa przekroczenia sił poprzecznych i/lub 

osiowych wałka wyjściowego przekładni, należy w napędzanych 
mechanizmach zastosować łożyska oporowe, które usztywnią mechaniczne 
przejście poprzez sprzęgło do wału mechanizmu napędzanego (rysunek 
str.3), nie dopuszczając do przekroczenia tych sił na wałku przekładni
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                         Rysunki techniczne motoreduktora S8L42L33-L43:
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                         Obostrzenia mechaniczne dla motoreduktora S8L42L33-L43:
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