
Motoreduktory z silnikami
prądu stałego serii SD 

Zalety:
• kompaktowa obudowa przy szerokim zakresie mocy silników od 6W do 300W
• zasilanie prądem stałym o napięciu od 12Vdc do 90Vdc
• wysokie osiągi – duży moment startowy
• wysoka sprawność w porównaniu z silnikami prądu zmiennego
• stopień ochrony- IP23 jako standard

  Cechy silników:
• silniki komutatorowe prądu stałego
•  2-biegunowe z możliwością ustalenia kierunku obrotów poprzez zmianę 

polaryzacji napięcia zasilania( schemat połączeń uzwojeń podany jest na 
stronie 2) 

• obroty od 2260obr.min do 3100obr/min w zależności od typu
• możliwość szybkiej zmiany kierunku obrotów poprzez zastosowanie hamulca 

dynamicznego, również zasilanego prądem stałym 
• napięcia zasilające: 12Vdc, 24Vdc, 36Vdc, 48Vdc, 90Vdc
• wyprowadzone przewody zasilające
• zakres oferowanych mocy silników: 6W, 10W, 15W, 25W, 40W, 60W, 90W, 

120W, 150W, 200W i 300W (szczegółowe dane techniczne podane są na 
stronie 2)

• oferowane w trzech rozmiarach S6-60mm, S8-80mm oraz S9-90mm
• silniki są przeznaczone do pracy ciągłej S1 
• klasa izolacji  “E” (1200C)

 Cechy przekładni:
• standardowo zastosowane łożyska cierne i kulkowe w ostatnich stopniach
• w wersji odpornej na udary mechaniczne wszystkie łożyska kulkowe 
• możliwe zastosowanie tylko łożysk ciernych dla słabych obciążeń 

mechaniczych
• ostatni stopień i niektóre kółka zębate przekładni są dodatkowo nawęglone
• smarowanie przekładni specjalnym smarem wysokotemperaturowym
• zakres oferowanych przełożeń: 1 / 3 do 1 / 200 ( 3 do 4 stopnie) co daje od 

13 do 1067 obr/min na wałku wyjściowym ( dla serii S6 do 1 / 250 )
• w zależności od ilości stopni, obroty na wałku wyjściowym są identyczne jak 

obroty silnika (dla parzystej ilości stopni) lub przeciwne (dla nieparzystej ilości 
stopni)

• możliwe zastosowanie dodatkowego reduktora dziesiętnego pomiędzy 
silnikiem i przekładnią zwiększającego przełożenie do 1/2000 i obroty ok. 
1,3obr/min

• maksymalny dopuszczalny moment mechaniczny na wałku wyjściowym waha 
się w zależności od wielkości przekładni od 2,94Nm do 29,42Nm 
( szczegółowe parametry mechaniczne podane są na stronie 2 )

• obudowa przekładni prostopadłościenna z bokami kwadratowymi od strony 
wałków o wymiarach boku od 60mm do 90mm w zależności od rozmiaru

• wałki wyjściowe pełne, pełne z wycięciem na klin lub ze ścięciem o 
średnicach od 8mm do 18mm w zależności od rozmiaru przekładni

• mocowanie do śrub łączących przekładnię z silnikiem albo do specjalnych 
kołnierzy bocznych ( od serii KC do serii KH )

• dla wszystkch typów przekładni możliwe jest zastosowanie specjalnych 
adapterów ze stopą pozwalających na mocowanie do podłoża 

• waga od 6,65 do 6,95 kg w zależności od mocy silnika i rozmiaru przekładni 

1
POWERGATE Sp. z o.o.

Zagórska 159
42-600 Tarnowskie Góry 

POLAND

tel/fax +48(32) 285 82 76
tel/fax +48(32) 287 32 28

 www.powergate.pl
 info@powergate.pl

http://www.powergate.pl/
mailto:info@powergate.pl


Motoreduktory z silnikami
prądu stałego serii SD 

           Dane techniczne i rysunki na przykładzie silnika prądu stałego o mocy 300W:

            Dostępne przełożenia przekładni i odpowiadające im prędkości oraz momenty, dla silnika
            S9D300-90HH o mocy 300W, na napięcie 90Vdc i 2700obr/min:
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Motoreduktory z silnikami
prądu stałego serii SD 

            Dane techniczne i rysunki dla motoreduktora z silnikiem prądu stałego o mocy 300W:
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