Ürün broşürü

Ürüne genel bakış
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Sumitomo Drive Technologies

Genel bakış

Tarih

Motion Control Drives

Masatomo Sumitomo 400 yıl önce Japonya'nın Kyoto şehrinde bir kitabevi ve eczane açmıştır. Sumitomo
ailesi bakır ıslahı konusunda lider bir pozisyona ulaşmış ve bir bakır madeni açmıştır.
Sumitomo, sonraki yüzyıllarda sürekli olarak büyümüş, gelişmiş ve bugün dünyanın en büyük şirket grup-

Boşluksuz redüktörler ve redüksiyon kitleri – Fine Cyclo yapı serisi

4

Az boşluklu redüktörler – Servo planet redüktörleri

6

Az boşluklu redüktörler – Servo Cycloid redüktörleri, servo motorları

7

larından birini oluşturan bireysel şirketlerde kendini çeşitlendirmiştir. Igeta işareti bir kuyu kenarının sembolü
olup çeşitli Sumitomo şirketlerinin müşterek değerleri ve idealleri için halen bir simge oluşturmaktadır.

Igeta işareti,
Japonya’da kuyu kenarı için bir sembol

Sumitomo endüstri dalları
Sumitomo'nun çekirdeğini bugün, çeşitli branşlarda etkin olan 20 şirket oluşturmaktadır, bunların arasında makine
ve gemi imalatı, demir ve çelik, madencilik, cam, seramik, demir dışı metaller, elektroteknik donanım, kimya, gayrimen-

Redüktörler/redüktörlü motorlar
Cyclo Drive 6000

8

Düz redüktörler/düz redüktörlü motorlar HBB ve HSM

9

Açı redüktörleri/açı redüktörlü motorlar BBB ve Neo Hyponic

9

Santrifüj redüktörleri
Cyclo Drive ve planet redüktörleri

10

Santrifüj redüktörü için temel dizayn

11

kul, finans, sigortalar, depo, taşıma, lojistik ve ticaret yer almaktadır.

Endüstriyel redüktörler

Sumitomo Heavy Industries

Paramax 9000 ve Hansen P4

12

Tahrik paketleri

13

Müşteriye özel çözümler

14

Almanya’dan Avrupa için hassas redüktörler

15

Dünya çapında servis ağı

15

Tokyo merkezli Sumitomo Heavy Industries, Ltd. şirketi makine imalatı alanına aittir. 1888 yılında kurulan Sumitomo
Heavy Industries, kısaca SHI olarak anılır, makine imalatı alanında kapsamlı bir ürün yelpazesi geliştiren, üreten ve dünya
çapında piyasaya süren yenilikçi bir şirkettir.

Tahrik tekniği uzmanı
Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany, Power Transmission control (PTC) şirket alanının bir parçasıdır ve 80 yılı aşkın
bir süredir tahrik tekniği konusunda uzmanlık bilgisi sunmaktadır. Münih'teki Markt Inserdorf merkezli Avrupa merkezi,
Fransa, İspanya, İtalya, Büyük Britanya, İskandinavya ülkeleri ve Türkiye'de bağlı şirketleri yönetmektedir ve hassas redüktörler, standart redüktörler ve müşteriye özel tahrik çözümleri konusunda gelişim, üretim ve montaj için son derece
modern bir üretim yeridir.
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Boşluksuz redüktörler ve redüksiyon kitleri –
Fine Cyclo yapı serisi
Giderek çok daha fazla uygulamada, makinelerin verimliliğini yükseltmek ya da yeni kullanım alanları
açmak için yüksek çevrim hızı ve doğru konumlandırma talep edilmektedir.

Uygulama alanları
• İmalat otomasyonu
• Robot

Sumitomo Drive Technologies, bu uygulama alanları için boşluksuz hassas redüktörlerin hafif kade-

• Takım tezgahları

melendirilmiş yapı serilerini geliştirmiştir. yapı prensibi, bilinen pinyon dişli redüktörlere kıyasla en yüksek

• Tıp tekniği

torsiyon mukavemeti ve de –yüksek dinamik görevler için ideal olan- atalet momentleri sunmakta.

• Döndürme birimleri
• Palet değiştirici

Bir redüktör kademesindeki yüksek çevrim oranları, uzun çalışma ömründe oldukça kompakt bir yapı

• Takım magazinleri (diskler, zincirler)

Robotlar, takım tezgahları ve imalat otomasyonlarında kullanılan Sumitomo Fine Cyclo hassas redük-

şekli sunmakta; redüktörler, bunun ötesinde farklı dizayn varyantları sayesinde en uygun şekilde makine

• Döner tabla

törleri, dayanıklı, bakım istemez ve yüksek verim sağlarlar - ki böylelikle yaşam döngüsü maliyetinin düşme-

ortamına entegre edilebiliyorlar.

• Freze başları

sine önemli ölçüde katkıda bulunurlar.

• Pozisyonlayıcı
Nokta ya da hat kontrollü hareketler olup
olmadığı fark etmemektedir – tahrik görevi
için özel olarak tasarlanmış olan tahrik tekniği,

Nokta kontrollü uygulamalar

Hat kontrollü uygulamalar

FİNE CyCLo SERİSİ UA

FİNE CyCLo SERİSİ T

FİNE CyCLo SERİSİ C

FİNE CyCLo SERİSİ D

FİNE CyCLo SERİSİ A

yeni UA serisi, güç yoğunluğu, tam pozisyonlama hassasiyeti ve yörünge hassasiyetine ilişkin olarak FT serisi
için dahada iyileştirilmiş verimlilik verileri sunmakta ve
düşük devirlerde de yüksek verimlilik ve yüksek bükme
momenti için iyileştirilmiş çıkış yatağı sunmaktadır

Özellikle düşük titreşimli çalışan redüktör, optimize
edilmiş sikloid disk profili sayesinde yüksek aktarım
hassasiyetine ulaşmakta olup, daha düşük devirlerde de
yüksek verimlilik sunmakta

Kablo ve akışkanların geçişi için
delik milli hassas redüktör

yüksek devrilme sağlamlığına ve devrilme momentine sahip
hassas redüktör

Çok çeşitli hassas redüktörler

Tip F4C-D
Çıkış flanşı ve entegre edilmiş konik makaralı rulmanı bulunan
contalı redüktör
Tip F2C-C
Tahrik çıkışı flanşlı ve entegre konik makaralı yataklı contalanmış redüktör

Model F4C-D
Çıkış flanşlı ve entegre edilmiş konik makara rulmanlı
redüktör

gerekli olan performansı sağlar.

Tip F4CF-UA
Entegre edilmiş konik makaralı rulman
Flanşlı gövde
Tip F2CF-UA
Entegre edilmiş konik makaralı yatak
Flanşlı gövde
• 66 ile 259 arası çok kademeli çevrim oranları
• 16.685 Nm’ye kadar nominal çıkış momentleri
• 30.000 Nm kadar ivmelenme momenti
• Lost Motion < 1 arcmin
• İyileştirilmiş moment mukavemeti

Tip F2C-T
entegre edilmiş konik makaralı yataklı
Uygulama çeşitleri:
F2C-T silindirik gövde
F2CF-T flanşlı gövde
• Çevrim oranları (iki kademeli) 81/119/141/171
• 6.140 Nm’ye kadar nominal çıkış momentleri
• 11.000 Nm kadar ivmelenme momenti
• Lost Motion < 0,5 arcmin

Uygulama çeşitleri:
F2C-C/ F4C-C silindirik gövde
F2CF-C / F4CF-C Flanşlı gövde
• Çevrim oranları (tek kademeli) 59/89/119
• 370 Nm ile 4.328 Nm arası nominal çıkış momentleri
• 1.030 Nm ile 6.278 Nm arası ivmelenme momentleri
• Lost Motion < 1 arcmin
• 49 ile 99 mm arası içi boş mil çapı

Uygulama çeşitleri:
F4C-D silindirik gövde
F4CF-D Flanşlı gövde
• Çevrim oranları (tek kademeli) 59/89/119
• 1.756 Nm’ye kadar nominal çıkış momentleri
• 3.188 Nm kadar ivmelenme momenti
• Lost Motion < 1 arcmin

Model FC-A
Güç çıkışı tarafında yataksız redüksiyon kiti
Model F1C-A
Çıkış flanşı ve çıkışlı çapraz makaralı rulmanı bulunan
contalı redüktör
Model F2C-A
Çıkış flanşı ve entegre edilmiş konik makaralı yatağı
bulunan contalı redüktör
Uygulama çeşitleri:
F2C-A silindirik gövde
F2CF-A Flanş gövdesi
Tip F3C-A
Redüktör çıkış mili ve dik konik makaralı yatağı bulunan
contalı redüktör
• Çevrim oranları (tek kademeli) 29/59/89/119/179
• 5.140 Nm’e kadar nominal çıkış momentleri
• 7.610 Nm’ye kadar ivmelenme momentleri
• Lost Motion < 1 arcmin
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Boşluksuz redüktörler – servo ve planet dişli redüktörler
Sumitomo Drive teknolojileri, servo planet redüktörlerinin ölçekli yapı serilerini sunmaktadır:

Boşluksuz redüktörler – servo ve cyclo redüktörleri

Uygulama alanları

Servo motorları

• Taşıma ve robotik
Precision-Line: zorlu ve son derece dinamik uygulamalar için

• Ambalaj makineleri

Economic-Line: orta ölçekli performans aralığı için ekonomik giriş çözümü

• Konveyör tekniği

Sürüş tahrikleri, gerekli olan dinamiği elde edebilmek için düşük kütleler gerektirmektedir.
Kolay montaj dizaynı ile birleşen kanıtlanmış Cyclo prensibi, düşük atalet momenti sunmakta olup,

• Topla ve yerleştir
yapı serileri, üniversal montaj ve de bakım özgürlüğü ile karakterize edilmektedir. Genişçe
ebatlandırılmış yataklar ve de optimize edilmiş dişliler, uzun çalışma ömrü ve sessiz çalışma sağlar.

• Takım tezgahları

küçük, kompakt giriş ünitelerinde ise düşük gürültü seviyesi sağlamaktadır.

• Tıp tekniği
Burulma boşluğu düşük olan standart redüktörlü motoru serisi Drive 6000'in çeşidi, makinelerinize

• Ahşap ve
Taş işleme
• Ölçüm ekipmanı

ve tesislerinize yönelik yeni uygulama alanları sunmaktadır – ve bu, makine arabirimlerini değiştirmeden
gerçekleşecektir.
Küçük ile orta devir sayısında sağlanan yüksek giriş devirleri, senkron üç servo motor yapı serileri ile
sağlanmaktadır; böylelikle güvenilir ve yerden tasarruflu giriş çözümleri oluşmakta.

PPG

SERVo 100

SERVo 6000

SERVo MoToRLARI

Düşük burulma boşluğuna ve yüksek torsiyon ve devrilme
sağlamlığına sahip hassas redüktör

Pozisyonlama görevleri için alüminyumdan yapılmış
dönme boşluğu azaltılmış küçük redüktörler
Kompakt dizayn, aşırı yük kapasitesi, yüksek
verimlilik

orta derecede pozisyonlama görevi için
dönme boşluğu azaltılmış standart redüktör

yapı serisi A:
İnce tork kademeli standart seri

Üç yapı şeklinde uygulama çeşitleri:
Ayar yaylı tahrik çıkışı mili, opsiyonel olarak düz ya da dişli
Ayak montaj dizaynı
F ve V versiyonlarında flanşlı dizayn
Servo motorların basit montajları için
giriş taraflı delik mili ve motor adaptörü

yapı serisi C:
Kısa montaj şekli; daralmış montaj alanları için
yapı serisi D:
Daha düşük atalet momenti;
yüksek dinamik giriş görevleri için
Uygulama çeşitleri:
Kamalı ve kamasız redüktör çıkışı mili
B5 çıkış flanşı

Motor montaj flanşı ile uygulama çeşitleri:
Çıkış milli düz PNGX, tercihen kama veya dişli
PNFX tahrik çıkışı flanşı ile
•
•
•
•
•

Çevrim oranları (tek kademeli) 4 ile 10 arası
Çevrim oranları (iki kademeli) 16 ile 100 arası
Dönme boşluğu < 6 arcmin (tercihen < 1’e kadar
20 ile 320 Nm arası nominal çıkış momentleri
50 ile 520 Nm arası ivmelenme momentleri

Uygulama:
Düz redüktör çıkışı mili, kama ya da dişli ile opsiyonel olarak
gövde flanşlı dizayn
Servo motorların basit montajları için
sıkma bilezikli ve motor adaptörlü giriş taraflı delik mili
•
•
•
•

Çevrim oranları 11 ile 87 arası (tek kademeli)
Mekanik dönme boşluğu< 3 arcmin
25 ile 500 Nm arası nominal çıkış momentleri
38 ile 700 Nm arası ivmelenme momenti

• Çevrim oranları 6 ile 87 arası (tek kademeli)
• dönme boşluğu < 6 arcmin
• 500 Nm kadar nominal çıkış momenti
ve ivmelenme momenti

• Devir sınıfları 2.000/3.000/4.000/4.500
• 0,2 ile 85 Nm arası nominal momentler
• Durma momenti 0,2 ile 115 Nm arası
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Redüktörler/redüktörlü motorlar

Cyclo Drive 6000

Düz redüktörler/düz redüktörlü motorlar HBB/HSM
Açı redüktörleri/açı redüktör motorları

Endüstri uygulamalarındaki tahrikler ve redüktörler genelde aşırı yüklere maruz kalmaktadırlar. Cyclo
redüktörlerinin şok dayanıklılık, etkinlik ve güvenilirlik alanlarındaki özel avantajları burada görülmektedir.

yüksek torka sahip kaliteli ve dayanıklı redüktör yapı serisi sunmaktadır.
Çeşitlerin çoğunluğu geniş bir kullanım yelpazesi sunmaktadır: Sumitomo motoru veya yabancı
motor olsun, ömür boyu gres yağlama, sağlam gövde, en farklı yapı boyutları ve montaj konumu – sanayi
uygulamanız için Cyclo Drive 6000 serisinde uygun bir redüktör bulabilirsiniz.

Uygulama alanları
• Konveyör sistemleri
• Mikser ve karıştırıcılar
• Bükme ve düzleştirme makineleri

CYCLO DRIVE 6000 sERisinin çEşitLi sEçEnEkLERi

Sumitomo Drive Technologies, Cyclo Drive 6000 ile neredeyse tüm endüstriyel uygulamalara yönelik,

BBB ve Neo Hyponic
BBB ve HBB redüktörlerinde, Cyclo redüktörünün avantajları konik dişli tahrikleri (BBB) ve alın dişli
tahrikleri (HBB) ile kombine edilmiştir. Bu konsept, çeşitlerin çok sayıdaki kullanım seçeneklerine izin verir
ve aşırı yük rezervli, son derece dayanıklı bir tahrik tasarımı ile sonuçlanır.

Uygulama alanları
• Konveyör sistemleri

Makinenin çalışma saatine bakılmaksızın, 2 yıl garantili BBB ve HBB’ler, materyal kullanımı,

• Mikser ve karıştırıcılar

karıştırıcılar, özel amaçlı makineler, taşıma bantları gibi alanlarda ve giriş olarak konik dişli redüktör veya

• Su arıtma tesisleri

helisel alın dişli redüktörler gerektiren diğer uygulamalarda çok iyi bir seçimdir.

• İş makineleri
• Geri dönüşüm tesisleri
• Kereste fabrikaları ve ahşap işleme makineleri
• Haddehaneler
• Kağıt sanayi

• Su arıtma tesisleri

• Gıda ve şeker sanayi

• İş makineleri

• Metal işleme makineleri

• Geri dönüşüm tesisleri
• Kereste fabrikaları ve ahşap işleme makineleri
• Haddehaneler

oRJİNAL CyCLo REDÜKTÖR

HBB/HSM

BBB

NEo HyPoNİC

Kompakt yapı şekli, aşırı yük rezervi, uzun çalışma ömrü

HBB Helical Buddybox Serisi: CyCLo ve alın dişli tahrik kombinasyonu. Mil bağlantısı ve tam mil modeli olarak paralel eksenli düz
redüktör ve redüktör motorları.
HSM: Mil bağlantılı uygulama olarak CyCLo alın dişli tahrik ve
redüktörlü motor

BBB Bevel Buddybox Serisi: CyCLo ve konik dişli redüktör
kombinasyonu. Mil bağlantısı ve tem mil modeli olarak
dik açılı redüktör ve redüktörlü motor

Mil bağlantılı ve tam mil modeli olarak dik açılı hipoid
redüktör ve redüktörlü motorlar

• Kağıt sanayi
• Gıda ve şeker sanayi
• Metal işleme makineleri, pompalar

Uygulama çeşitleri:
Ayak gövdesi H, flanş gövdesi F ve V
• 6 ile 119 arası çevrim oranları (tek kademeli, 34 boyutta)
• Çevrim oranları 104 ile 7.569 arası ve daha büyüğü
(iki kademeli, 56 boyutta)
• 7,5 ile 68.200 Nm arası nominal çıkış momentleri
• 0,12 ile 55 kW arası güç
• Üniversalmontaj pozisyonunda ömür boyu gres yağlama,
boyutlar 6060 ile 6125 arası, boyut 6130 itibaren yağlama
• IEC standart motor montajı için delik mili
• Adaptörlü (fener) ve kaplin üzerinden boş giriş milli motor
montajı
• yatay veya dikey montaj konumu
(çıkış yönü yukarı veya aşağı doğru)

•
•
•
•
•
•
•
•

Çevrim oranları 21 ile 2.559 arası
Nominal çıkış momentleri 47 ile 11.568 Nm arası
Güç (redüktörlü motorlar) 0,12 ile 30 kW arası
Taper-Grip sıkıştırma kovanı ile kama veya kovan mili
olmaksızın yapılan mil bağlantısı
Giriş tarafı boş giriş milli veya IEC-adaptörlü
HSM Helisel Şaft Montajı: Basit montaj/sökme için
Taper-Grip sıkıştırma kovanlı alın dişli geçirmeli redüktör
Çevrim oranları 5/13/20/25
0,18 ile 280 kW arası güç

Çevrim oranları 11 ile 2.559 arası
226 ile 18.000 Nm arası nominal çıkış momentleri
Güç (redüktörlü motorlar) 0,12 ile 55 kW arası
Taper-Grip sıkıştırma kovanı ve sıkma bileziği ile kama
veya kovan mili olmaksızın yapılan mil bağlantısı
• Giriş tarafı boş giriş milli veya IEC adaptörlü
•
•
•
•

Çevrim oranları 5 ile 1.440 arası
5 ile 740 Nm arası nominal çıkış momentleri
15W ile 5,5 kW arası güç
IEC adaptörlü
Çıkışlı tam mili olan ayak ve
flanşlı gövdesi
• Delik milli flanş gövdesi
• Ömür boyu gres yağlama
• Üniversal montaj
•
•
•
•
•
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Santrifüj tahrikleri

ZS Cyclo Line ve ZP-Planet Line
Sumitomo santrifüj redüktörleri, katı madde taşımasına yönelik helezon konveyörlü süzücü ve süzgeç
helezonu santrifüjü için ideal tahriklerdir.

Santrifüj tahrikleri için temel dizayn
Uygulama alanları
• organik ve inorganik kimya

Esnek gres yağlama sistemi, hem gres yağlama hem de müşteri isteğine göre her türlü yağlamayı
mümkün kılmakta. Montaj ölçüleri, tüm uygulamalara uyacak şekilde dizayn edilebilir.

• Petrokimya ve plastik üretimi

Özellikler ve avantajlar
• Santrifüjler için ideal yuvarlak gövde tasarımı
• Kompakt

• İlaç ve biyoteknoloji

Farklı ana tipler, tüm giriş türlerini mümkün kılmaktalar

• İşletim emniyetli

karşı yüksek dayanıklılık ve müşteri isteğine göre özel tasarımlar imkanları, bu redüktörleri santrifüj kullanı-

• Sıvı yağ ve katı yağ üretimi

• ZS, önde giden helezonlu birçok uygulamalar için tek kademeli Cyclo Drive santrifüj redüktörleri.

• yüksek şok direnci

mı için en yaygın kullanılan bir giriş sistemi olmasını sağlıyor.

• Endüstriyel biyoteknoloji

• ZSPN, ZSPV ve ZSPR, Cyclo Drive-kademeli ve yüksek çevrim için planet kademesi olan iki

• Geniş çevrim alanı

olası tasarımlarda geniş yelpaze ve geniş kapsamlı bir ürün programı, yüksek çevrim oranları, şoka

Sumitomo santrifüj redüktörleri, tambur ve helezon arasındaki devir farkını yaratırlar ve helezondaki
torku aktarırlar. Hassas dengelenmiş gövde, bir tambur ile bağlıdır ve tambur devir sayısı ile dönmektedir.
Bir helezon ile bağlı olan santrifüj redüktörünün çıkış mili, katı madde taşıması için gerekli olan torku

• Fermantasyon ürünleri

kademeli santrifüj redüktörleridir. ZSPN, arkadan giden bir helezonu mümkün kılmakta; ZSPV ise

• Tüm yağlama türleri

• Hücreler arası ürünler

önde giden bir helezonu mümkün kılmakta.

• Müşteri isteğine uygun tasarım

• organik ürünler

• ZSPR, Cyclo Drive-kademeli ve diferansiyel planet kademeli özel iki kademeli bir santrifüj redüktördür.

• Çevre teknolojisi

Bu versiyon, hem arkadan giden hem de önden giden helezonlu motorlardaki tüm tork alanı üzerinde

aktarmaktadır. Gerekli diferansiyel devir sayısını elde etmek için giriş mili, bir tork kolu ile tutulabilir veya bir

değişken diferansiyel torkları mümkün kılmakta.

Backdrive motor ile çalıştırılabilir.

• Dengeli gövde
• Gıda maddeleri aplikasyonları için müşteri talebi
üzerine yapılmış

• ZP serisi, iki veya üç kademeli bir planet redüktörü olarak tasarlanmış olup, özellikle yüksek tambur ve

paslanmaz çelik modelleri

diferansiyel devir sayısı gerektiren uygulamalar için uygundur.
Arkadan giden helezonlu santrifüjler için iki kademeli modeller, hem arkadan hem de önde giden
helezonlu santrifüjler için üç kademeli modeller mevcuttur.

SUMİToMo SANTRİFÜJ REDÜKTÖRLERİNİN İŞLEyİŞİ

Redüktör tipi ZS olan dekantör santrifüj
•
•
•
•
•
•
•

Redüktör tipi ZS olan süzgeç santrifüj

Çekice monte etmek için flanşlı gövde
Helezonu, radyal yük olmaksızın harekete geçirmeye yarayan DIN 5480 göbekli redüktör çıkış mili
Helezon tarafından oluşturulan radyal ve eksenel yük için müşteri isteğine göre tasarlanan redüktör çıkış mili
yüksek radyal yük için yatakları dışta olan giriş mili
610 ile 619 arası boyutlar için gres yağlama
Tüm boyutlar için yağ banyosu veya kalıcı yağlama
Redüktörler, müşteri isteğine göre uyarlanabilir

ZS-CyCLo LİNE

ZSP-CyCLo PLANET LİNE

ZP-PLANET LİNE

Önde giden helezonlu uygulamalar için tek kademeli
Cyclo Drive santrifüj redüktörleri
(dönme yönü ters)

Cyclo Drive kademeli iki kademeli santrifüj redüktörü
ve yüksek çevrim oranları için planet kademesi

yüksek diferansiyel torkta çok yüksek tambur devir
sayısı için iki ve üç kademeli planet santrifüj redüktörü.
Aynı dönme yönlü standart veya isteğe bağlı olarak
ters dönme yönlü

• 6:1 ile 87:1 arası çevrim oranları
• Azami tork momenti 300 ile 46.000 Nm arası
• Diferansiyel tork >0 ile 200 arası devir/dakika

• Arkadan giden helezon için ZSPN
(Dönme yönü aynı)
45:1 ile 261:1 arası çevrim oranları
• Önden giden helezon için ZSPV
(dönme yönü ters)
60:1 ile 348:1 arası çevrim oranları
• Önde veya arkadan giden helezonlarda değişken
diferansiyel tork için ZSPR
(Dönme yönü değişken)
45:1 ile 261:1 arası çevrim oranları
• Azami tork momenti 630 ile 46.000 Nm arası
• Diferansiyel tork >0 ile 100 arası devir/dakika

• Çevrim oranları
İki kademeli 20:1 ile 40:1 arası
Üç kademeli 40:1 ile 224:1 arası
• Azami tork momenti 150 ile 40.000 Nm arası
• Diferansiyel tork >10 ile 200 arası devir/dakika
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Endüstriyel redüktörler

Paramax 9000 ve Hansen P4

Tahrik paketleri
Uygulama alanları

Uygulama alanları

larında bile tüm güven gereksinimlerini ve uzun ömürlülüğü yerine getiren dayanıklı dizaynı ile kendini

• Taşıma bandı, iniş tertibatı ve kova tertibatı

• Madencilik

karakterize ediyor. Kalite standartlarımızla birleşen modern redüktör teknolojisi, sürekli yüksek performans

• Hava soğutmalı kondasatörler için soğutma

• Enerji

Paramax 9000 ve Hansen P4 serilerinin alın dişli ve konik alın dişli redüktörü, en ağır işletme şart-

sağlamakta.

kulesi girişleri

Sumitomo Drive Technologies, her iki serinin modüler tasarımı sayesinde uygulamalarında esnek olu-

• Döner fırınlar ve tost makineleri

• Kağıt sanayi

• Haddehaneler ve presler

• Pompa ve kompresörler

nabilir ve ihtiyaçlarınızı üstün teknikli çözüm ile her zaman hizmetinize hazırdır. Dar tork derecelendirmesi

• Kırıcı ve öğütücüler

ve de ince ayarlanmış çevrim serisi tam nokta tahrik tasarımını mümkün kılmakta.

• Helezon pompaları ve havalandırıcı

Hansen P4 serisi redüktörler, gürültü, titreşim ve ağırlık açısından özellikle optimize edilmişlerdir. Pa-

• Palm yağı

yüksek yük dalgalanmaları ve tozlu, nemli ve kimyasallı ortamlar, konveyör sistemlerin sorunsuz çalış-

• Vinç ve kaldırma sistemleri

masını sağlamak için tahrik teknolojisi üzerinde çok yüksek taleplerde bulunur. Paramax ve Hansen P4 giriş

• Su türbinleri

çözümler, oldukça dayanıklı ve yüksek termik yükleme kapasitesi nedeniyle uzun ömürlü ve servisi kolay bir

ramax 9000 redüktör serisi evrensel uygulanabilir ve ekonomik olarak kompakttır. Her iki seri de kendilerini,

tasarım olarak karakterize edilir.

düşük servis ihtiyacı ve kolay bakımları ile karakterize etmektedirler.
Konveyör sistemleri, soğutma kuleleri, hava soğutmalı kondansatörler ve pompalarda kullanım için

Maden ocağında ve hammadde işleminde kullanmak için komple giriş çözümleri gönderilebilir. Müş-

de ayrıca özel uyarlanmış ürün grupları da mevcuttur. Endüstriyel redüktörlerimizin tipik kullanım alanları,

terilerin özellikleri ve örneğin taşıma sisteminin eğimli konumu gibi özel isteklerde çok yönlü çözümler ger-

maden ocakları, endüstriyel üretim tekniği, tesis yapımı, enerji ve çelik üretimi ve de hammadde endüstrisi

çekleştirilmekte.

ve su arıtımıdır.

PARAMAX 9000

HANSEN P4 yATAy

HANSEN P4 DİKEy

HANSEN P4 TEK KADEMELİ

Sanayide kullanılan ince tork kademeli dayanıklı
redüktör serisi, makine ve tesis yapımında evrensel
olarak uygulanabilir

Makine ve tesis imalatında kullanmak için diğer bir tork
ve güç alanına sahip sağlam redüktör serisi

Makine ve tesiste kullanmak için dikey montaj konumuna göre kesilmiş ve diğer bir tork ve performans alanına
sahip olan sağlam redüktör serisi

Esnek aks mesafeli, özel sert gövdeli, güçlendirilmiş
yataklı ve arttırılmış aks yüksekliği olan tek kademeli
redüktör. Termik ve mekanik performanslar arası
teknik dengeleme

6,3:1 ile 500:1 arası çevrim oranları
2,6 ile 552 kNm arası nominal çıkış momentleri
Dakikada 1.800 devirli giriş devri
3.900 kW kadar nominal güç
Konik alın dişli redüktör ve de alın dişli redüktör
tasarımı: 2, 3 ve 4 kademeli
• 26 boyut
•
•
•
•
•

• 6,3:1 ile 630:1 arası çevrim oranları
• 6 ile 1.000 kNm arası nominal çıkış momentleri
• Dakikada 1.800 devirli giriş devri
• 6.000 kW kadar nominal güç
• Konik alın dişli redüktör ve de alın dişli redüktör
tasarımı: 2, 3 ve 4 kademeli
• Kolay kontrol ve bakım için yağ seviyesi üstünde
yatay şekilde bölünmüş gövde
• 19 boyut

• 6,3:1 ile 630:1 arası çevrim oranları
• 6 ile 1100 kNm arası nominal çıkış momentleri
• Dakikada 1.800 devirli giriş devri
• 4.400 kW’e kadar nominal güç
• Konik alın dişli redüktör ve de alın dişli
redüktör tasarımı: 2, 3 ve 4 kademeli
• Kolay kontrol ve bakım için yağ seviyesi üstünde
yatay şekilde bölünmüş gövde
• 19 boyut

• 1,20:1 ile 5,60:1 arası çevrim oranları
• 5 ile 40 kNm arası nominal çıkış momentleri
• Dakikada 1.800 devirli giriş devri
• 4.000 kW’e kadar nominal güç
• Helisel alın dişli redüktör tasarımı: 1 kademeli
• 5 boyut
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From standard to customized

Müşteriye özel çözümler
Tesis ve makineler giderek daha performanslı, daha özel ve daha bireysel olmakta fakat aynı zamanda

Motion Control Drives
Almanya’dan Avrupa için Fine Cyclo hassas redüktörleri
• Geliştirme

geliştirme ve pazarlama süreleri de kısalmakta. Uluslararası güçlü rekabet, ürünlerde ve servislerde

• Tasarım

masraflar ve marjlar üzerinde etki göstermektedir. Bu zorlukların üstesinden gelmek isteyen makine ve tesis

• İmalat

üreticilerinin güçlü ortaklara ihtiyacı vardır.

• Montaj
• Müşteri hizmetleri

Müşteriye özel çözümlerimiz ile müşterilerimize üstün ürünler sayesinde rekabet avantajları elde
etmekte yardımcı oluyoruz. Mühendislerimiz tüm dünya çapında, müşterilerin proje ekiplerinde tahrik
tekniği hakkındaki kapsamlı teknik bilgilerini sunmaktadırlar. Güçlü yerel varlık ve Avrupa'daki kendine
ait üretim kapasitesi, Sumitomo Drive Technologies'i Avrupa'daki işbirlikleri konusunda ilk seçim haline

Müşterilerimiz için avantajlar

getirmektedir. Çok sayıdaki başarılı ürün bu şekilde oluşmuştur.
• Daha ilk geliştirme aşamasında sıkı işbirliği aracılığı ile sağlanan optimum müşteri yakınlığı
Bu fırsattan siz de yararlanın: Mühendislerimiz ile yapılan proje işbirliği, gelişim departmanlarının

• yüksek kaliteli mühendis ekibimiz, uygulamanız için en iyi çözümü geliştirmekte

yükünü azaltır ve aynı zamanda tüm tahrik çözümlerinizin tekniğin en güncel standartlarında olmasını

• yüksek kalite sağlayabilmek için en modern teknik standartlarda yapılan üretim

sağlar. Sumitomo Drive Technologies, bireysel taleplere uygun olarak komple ve müşteriye özel tahrik

• Kısa yollar

çözümleri tasarlayıp geliştirmektedir. Bu esnada özel gelişimin daha yüksek esnekliğini ve gücünü, standart

• Hızlı teslim süreleri

bileşenlerin masraf avantajları ile bağlıyoruz, çünkü proje taleplerinin büyük bir kısmı mevcut Sumitomo
tahriklerinin modifikasyonu ile başarılı bir şekilde yerine getirilebilmektedir.

Dünya çapında servis ağı

Ürünü hızlı bir şekilde piyasaya sunmak
Müşterilerimiz için avantajlar: Gelişim sürelerini ve risklerini minimum hale getirilir. Tahrik tekniği

Ayrıca modifiye edilmiş ve müşteriye özgü üretilmiş giriş çözümleri için de dünya çapındaki şube ve tesis ağımız aracılığı ile bakım ve servis

alanında zahmetli ve zorlu bir şekilde kişisel teknik bilgi oluşturmak yerine Sumito Drive Technologies'in

sağlamaktayız. Sorun yaşandığında müşterilerimiz adına derhal olay yerine gideriz ve müşterilerimizi kendi servis-altyapılarını kurma zahmetinden

personel ve gelişim kaynaklarını kullanabilirsiniz.

kurtarır ve sağladığımız birinci sınıf bakım ile makine ve tesislerin uzun ömürlü olmalarını sağlarız.

Gelişim maliyetleri düşürür

Avrupa ve Afrika’da Sumitomo Drive Technologies

Mevcut standart redüktörün yeni gelişimi ya da modifikasyonu fark etmemektedir: Sumitomo Drive
Technologies ile yapılan işbirliğinde, yeni ürünlere yönelik zahmet ve masraflar azalır. Aynı zamanda
yeniliklerinizin daima kapsamlı olarak test edilmiş tahrik tekniğini esas alması sağlanır – bu, olası kötü
sürprizlerden korur.

Güvenli bir şekilde üretim
Size sadece talepleriniz doğrultusunda yeni redüktörler geliştirerek ve tasarlayarak yardım etmiyoruz,
aynı zamanda üretimi de üstleniyoruz. Satın almadan üretime, test etmeye ve teslimata kadar. Böylece
müşterilerinize en yüksek kalitede tahrik çözümleri sunabileceğinizden emin olabilirsiniz.

European Headquarters

Cyclo Center

Sales offices

Distributoren

Worldwide locations
World Headquarters
JAPAN

Headquarters & Manufacturing
USA

Sumitomo Heavy Industries Ltd.
PTC Group
Think Park Tower, 1-1,
Osaki 2-chome,
Shinagawa-ku, Tokyo
www.cyclo.shi.co.jp
www.sumitomodrive.com

Sumitomo Drive Technologies
Sumitomo Machinery Corp. of America
4200 Holland Boulevard
Chesapeake, VA 23323
www.sumitomodrive.com

Headquarters & Manufacturing
EUROPE
Germany
Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH
European Headquarters
Cyclostraße 92
85229 Markt Indersdorf
Germany
Tel. +49 8136 66-0
Fax +49 8136 5771
E-Mail: marktind@sce-cyclo.com
www.sumitomodrive.com

Austria
Gruentalerstraße 30 A
4020 Linz
Austria
Tel. +43 732 330958
Fax +43 732 331978

Spain
SM-Cyclo Iberia, S.L.U.
C/Landabarri Nº 3, 6º B
48940 Leioa-Vizcaya
Spain
Tel. +34 944 805389
Fax +34 944 801550

Fazantenlaan 47
3010 Kessel-Lo/ Leuven
Belgium
Tel. +32 16 608311
Fax +32 16 571639
France
SM-Cyclo France S.A.S.
8 Avenue Christian Doppler
77700 Serris
France
Tel. +33 1 64171717
Fax +33 1 64171718
Italy
SM-Cyclo Italy S.R.L
Via dell ‘Artigianato 23
20010 Cornaredo (MI)
Italy
Tel. +39 2 93481101
Fax +39 2 93481103

Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH

Sweden
SM-Cyclo Scandinavia AB
Industrigatan 21B
234 35 Lomma
Sweden
Tel. +46 40 220030

Turkey
SM-Cyclo Turkey
Güç Aktarim Sis. Tic. Ltd.
Büyükdere Çayırbası Cd.
Dede Yusuf Sk. No: 11
34453 Sarıyer Istanbul
Istanbul – Turkey
Tel/Fax +90 216 3844482
United Kingdom
SM-Cyclo UK, Ltd.
Unit 29, Bergen Way,
Sutton Fields Industrial Estate
Kingston upon Hull
HU7 0YQ, East Yorkshire
United Kingdom
Tel. +44 1482 790340
Fax +44 1482 790321
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