
Motoreduktory z silnikami
AC i przekładniami płaskimi serii ISG 

Zalety:
• kompaktowa obudowa – 50% oszczędność miejsca porównując z 

motoreduktorem z przekładnią współosiową 
• silniki AC ze statorem typu otwartego i zewnętrzną cewką zasilającą oraz 

krótko-zwartym wirnikiem klatkowym
• krótko zwarte uzwojenia rozruchowe nie wymagające kondensatora
• płaska przekładnia o stosunkowo wysokich parametrach mechanicznych
• niski poziom hałasu poprzez zastosowanie specjalnego smaru (Stamina RL2)
• korzystny stosunek ceny do możliwości i energochłonności

  Cechy silników:
• silniki indukcyjne 2-biegunowe z możliwością ustalenia kierunku obrotów na 

etapie produkcyjnym 
• prędkość obrotowa wirnika ok. 2800obr/min
• napięcie zasilające: 1 x 200-240VAC   50Hz ( dostępne również wersje na 

napięcie 1 x 100-120VAC  60Hz )
• wyprowadzone przewody zasilające z cewki lub konektory połączeniowe 

zamontowane na cewce
• możliwość zastosowania hamulca dynamicznego zasilanego prądem 

zmiennym do szybkiego zatrzymania silnika
• dwa rodzaje magnetowodów: typ 3 o typowej charakterystyce przystosowany 

do pracy ciągłej S1; typ 31 o podbitej charakterystyce parabolicznej do pracy 
przerywanej S2 – 15min.

• dostępne magnetowody o szerokości od 15mm do 50 mm ( patrz strona 2 ) 
• możliwe zastosowanie wymuszonego chłodzenia poprzez śmigiełko 

zamontowane na wałku wirnika silnika  
•  zakres oferowanych mocy silników: do 72W dla magnetowodu typu 3 oraz 

do 130W dla magnetowodu typu 31
• cewka uzwojenia silnika jest zabezpieczona termicznie do temperatury 

1200C± 50C z automatycznym ponownym załączeniem w temperaturze 
770C± 50C

• klasa izolacji  “E” (1200C)

 Cechy przekładni:
• przekładnia walcowa z pierwszym stopniem z gwintem spiralnym, co 

zmniejsza hałas generowany przez wirnik
• standardowo zastosowane łożyska ślizgowe, a w wersjach specjalnych 

łożyska kulkowe na końcach osi wirnika silnika 
• koła zębate ostatnich stopni przekładni są dodatkowo nawęglone
• smarowanie przekładni specjalnym smarem wysokotemperaturowym 

STAMINA RL2 ( -200C do + 1800C )
• zakres oferowanych przełożeń: 1/45,6 do 1/1827,2  co daje od 1,6 do 65,8 

obr/min na wałku wyjściowym
• maksymalny dopuszczalny moment mechaniczny na wałku wyjściowym 

przekładni wynosi ok. 33,8Nm 
• obudowa przekładni zespolona jest z magnetowodem oraz końcową obsadą 

łożyska wirnika silnika (ślizgowego lub kulkowego)
• możliwe jedynie jednostronne wyprowadzenie wałka ( patrz strona 2 ) 
• wałki wyjściowe o średnicy pełne, ze ścięciem lub inne specjalne  
• dopuszczalne siły promieniowe 2,45Nm i osiowe 0,51Nm ( patrz strona 3 )
• waga od 1,6kg do 2,5kg w zależności od rozmiaru magnetowodu oraz ilości 

stopni przekładni
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Motoreduktory z silnikami
AC i przekładniami płaskimi serii ISG 

          Dane techniczne i rysunki dla motoreduktora z płaską przekładnią walcową serii ISG:

           Dostępne przełożenia przekładni ISG i odpowiadające im prędkości:
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Motoreduktory z silnikami
AC i przekładniami płaskimi serii ISG 

Obostrzenia mechaniczne dla motoreduktorów z płaskimi przekładniami walcowymi serii ISG:

          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, nie dopuszczając do przekroczenia tych sił na wałku przekładni
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