
Cyclo® 6000
Platus pavarų korpusų pasirinkimas ir aukštas patikimumas. Sumitomo Cyclo pavaros
pranašesnės už visas šiuo metu rinkoje esančias pavaras (vienoje ašyje). Unikali cikloidinė
konstrukcija daug pranašesnė nei krumpliaratinių reduktorių. Cyclo pavara, dėl nuolat
kontakte esančio labai didelio pavaros dalių paviršiaus ploto (2/3), atlaiko smūgines
apkrovas 500% didesnes nei nominalios.

Astero
Motoreduktoriai lengvoms darbo sąlygoms. Maži Astero šeimos motoreduktoriai pagaminti
pagal aukštus Sumitomo kompanijos kokybės reikalavimus. Astero reduktoriai sukurti dirbti
lengvose darbo sąlygose. Jie yra nepaprastai tvirtos konstrukcijos, pasižymi tikslumu,
dideliu naudingo veiksmo koeficientu ir tyliu veikimu.

Neo Hyponic®
Mažų gabaritų hipoidinės pavaros su varikliais, pasirinktinai galimas IP65 išpildymas. Neo
Hyponic motoreduktoriai - Sumitomo užpatentuotas gaminys. Hipoidinės pavaros,
pagamintos pagal pagrindinių Sumitomo reduktorių konstrukciją, yra patikimiausios ir
ilgaamžiškiausios pavaros rinkoje. Neo Hyponic pavaros išsprendžia vietos bei tvirtinimo
problemas.

Cyclo® BBB
Plieniniai kūginės pavaros elementai, kompaktiška konstrukcija su įvairiom tvirtinimo
galimybėm. Sumitomo Cyclo Bevel Buddybox (Cyclo BBB) reduktorius - tai ilgaamžė Cyclo
pavara ir vieno laipsnio kūginė (kampinė) pavara tvirtame korpuse. BBB sujungia Cyclo
reduktoriaus tvirtumą ir kampinės pavaros pritaikomumą. 24 mėnesių garantija suteikiama
nepriklausomai nuo darbo valandų.

Cyclo® HBB
Integruota vieno laipsnio krumpliaratinė pavara su Cyclo reduktoriumi. Sumitomo Cyclo
Helical Buddybox (Cyclo HBB) reduktorius - tai ilgaamžė Cyclo pavara ir vieno laipsnio
krumpliaratinė pavara tvirtame, velenu tvirtinamame korpuse. HBB sujungia Cyclo
reduktoriaus tvirtumą ir lankstumą su velenu tvirtinamos pavaros pritaikomumu. 24
mėnesių garantija suteikiama nepriklausomai nuo darbo valandų.

IB Precizinė pavara
Tiksli planetinė pavara servovarikliams. Sumitomo IB planetinės pavaros yra labai lengvai
tvirtinamos ir montuojamos su servovarikliais. IB pavarų konstrukcija ypatingai tiksli, o tai
leidžia išlaikyti optimalų jėgų paskirstymą ir netgi krumpliaračių kontaktavimą. Tokiu būdu
mažinamas susidėvėjimas ir užtikrinamas ilgas, netriukšmingas, nesutrinkantis pavaros
veikimas.

Servo 100
Mažo laisvumo pavaros tikslaus veikimo mechanizmams. Servo 100 serijos reduktoriai yra
pagaminti pagal Cyclo principą. Servo 100 - tai puikus tvirtumo, mažos inercijos,
triukšmingumo ir didelių perdavimų derinys mažoje, lengvoje pavaroje. Tiksliai apdirbti
komponentai palaiko 3 kampinių minučių laisvumą, o pagal specialų užsakymą galimas ir
1,5 kampinės minutės laisvumas.

Servo 6000
Servo 6000 - mažo laisvumo, išvystantis didelius sukimo momentus servo reduktorius.
Servo 6000 serijos reduktoriai yra standartiniai Cyclo serijos reduktoriai su mažu laisvumu.
Galimas padinis ir flanšinis tvirtinimas. Tiksliai apdirbti komponentai išlaiko 6 kampinių
minučių laisvumą, išskyrus perdavimą 6:1, kurio laisvumas yra 12 kampinių minučių.



Cyclo® 6000

Platus pavarų korpusų pasirinkimas ir aukštas patikimumas.
Sumitomo Cyclo pavaros pranašesnės už visas šiuo metu
rinkoje esančias pavaras (vienoje ašyje). Unikali cikloidinė
konstrukcija daug pranašesnė nei krumpliaratinių reduktorių.
Cyclo pavara, dėl nuolat kontakte esančio labai didelio
pavaros dalių paviršiaus ploto (2/3), atlaiko smūgines
apkrovas 500% didesnes nei nominalios.
Kompaktiškumas, ilgas tarnavimo laikas bei minimali
priežiūra, mažas inertiškumas, žemas triukšmo lygis, lyginant
su įprastinėmis pavaromis, – pagrindiniai Cyclo reduktorių
privalumai.

Charakteristikos

Korpuso dydis 34 korpusų dydžiai

Sukimo momentas Nuo 24 iki 68,200 Nm

Galingumas Nuo 0.12 iki 55 kW

Perdavimo santykis Nuo 3 iki 119 (vieno laipsnio)
nuo 121 iki 7569 (dviejų laipsnių)
nuo 216 iki 658,503 (trijų laipsnių)

Montavimas Padinis, flanšinis

Variklių standartai NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE

Savybės

• Aukštos smūginių apkrovų galimybės, iki 500% didesnės nei nominalios

• 24 mėnesių garantija

• Didelis naudingo veiksmo koeficientas netgi esant dideliam perdavimo santykiui

• Idealus sunkiose darbo sąlygose ir atsparus smūginėm apkrovom

• Tepimas konsistenciniu tepalu, nereikalaujantis jokios priežiūros

Astero

Motoreduktoriai lengvoms darbo sąlygoms.
Maži Astero šeimos motoreduktoriai pagaminti pagal aukštus Sumitomo
kompanijos kokybės reikalavimus. Astero reduktoriai sukurti dirbti lengvose
darbo sąlygose. Jie yra nepaprastai tvirtos konstrukcijos, pasižymi tikslumu,
dideliu naudingo veiksmo koeficientu ir tyliu veikimu. Tai rentabilus sprendimas
įrengimų gamintojams, reikalaujantiems optimalaus, kokybiško ir ilgaamžio
produkto.

Papildomos galimybės

• Variklis su stabdžiu

• Dažnio keitiklis

• Tvirtinimo plokštelė

Charakteristikos

Perdavimo santykis 24 perdavimai, nuo 3:1 iki 200:1

Sukimo momentas Nuo 0.13 iki 20 Nm

Elektros varikliai 8 tipai, vienfaziai ir trifaziai

Galingumas 6, 15, 25, 40, 60 ir 90 W: AC



Velenas Colinis, metrinis

Korpusas Aliuminis korpusas, sidabrinė ‘‘metalic’’ spalva

Tvirtinimas Flanšinis ir padinis

Standartai UL ir CUL (115V, vienfaziams), CE (su šilumine apsauga)

Tepimas Konsistencinis tepalas, nereikalauja jokios priežiūros

Savybės

• Motoreduktoriai skirti dirbti lengvose darbo sąlygose

• Aukštos kokybės konstrukcija su užsandarintais rutuliniais guoliais, plieniniais krumpliaračiais ir tvirtu aliuminio korpusu

• Aukštas naudingumo koeficientas

• Universalus montavimas, lengvai pritaikomas įvairiose vietose

• Užsandarinti, konsistenciniu tepalu sutepti reduktoriai nereikalauja jokios priežiūros

• Pasirenkamas reversuojamas ar indukcinis variklis, su stabdžiu ir/ar greičio reguliatoriumi

Neo Hyponic®

Mažų gabaritų hipoidinės pavaros su varikliais, pasirinktinai galimas IP65
išpildymas.
Neo Hyponic motoreduktoriai - Sumitomo užpatentuotas gaminys. Hipoidinės
pavaros, pagamintos pagal pagrindinių Sumitomo reduktorių konstrukciją, yra
patikimiausios ir ilgaamžiškiausios pavaros rinkoje. Neo Hyponic pavaros
išsprendžia vietos bei tvirtinimo problemas.

Charakteristikos
Perdavimo santykis 25 perdavimai, nuo 5:1 iki 1440:1

Sukimo momentas Nuo 0.30 iki 1480 Nm

Galingumas Nuo 15 W iki 5,5 kW

Apsisukimai Nuo 350 iki 1.22 aps/min

Korpusas Aliumininis korpusas, galimas  IP65 išpildymas

Tvirtinimas Flanšinis ir padinis

Išėjimas Kiaurymė ir velenas

Tepimas Konsistencinis tepalas, nereikalauja jokios priežiūros

Savybės

• Kompaktiškos pavaros su integruotu elektros varikliu

• Užsandarinti, konsistenciniu tepalu sutepti reduktoriai nereikalauja jokios priežiūros

• Naudingo veiksmo koeficientas ŋ≥ 87%

• Hipoidinės pavaros dirba tyliau [<2dB(A)] negu sliekinės ar kūginės pavaros

• Galima IP65 saugumo klasė

• Išėjimo veleno kiaurymė - greitam ir lengvam montavimui

• "Hygiene +" išpildymas maisto pramonei



Cyclo® BBB

Plieniniai kūginės pavaros elementai, kompaktiška konstrukcija su įvairiom
tvirtinimo galimybėm.
Sumitomo Cyclo Bevel Buddybox (Cyclo BBB) reduktorius - tai ilgaamžė
Cyclo pavara ir vieno laipsnio kūginė (kampinė) pavara tvirtame korpuse.
BBB sujungia Cyclo reduktoriaus tvirtumą ir kampinės pavaros
pritaikomumą. 24 mėnesių garantija suteikiama nepriklausomai nuo darbo
valandų. Cyclo BBB puikus pasirinkimas ten, kur reikia kampinės pavaros,
dirbančios sunkiomis sąlygomis.

Charakteristikos

Perdavimo santykis Nuo 11:1 iki 2559:1

Sukimo momentas Iki 10,700 Nm

Galingumas Nuo 0.12 iki 30 kW

Tvirtinimas Kiauryme, velenu, flanšu ir/ar su TaperGrip® mova

Opcijos Integruotas variklis, IEC adapteriai

Variklių standartai NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE

Savybės

• Cikloidinė ir kūginė pavara viename suteikia atsparumą didelėms smūginėms apkrovoms, išskirtinį patikimumą ir

ilgaamžiškumą

• Didelis kūginės pavaros plieninių komponentų efektyvumas leidžia pasiekti 85-90% naudingumą nepriklausomai nuo

perdavimo santykio

• Plieninė Taper-Grip® mova užtikrina lengvą ir patikimą tvirtinimą

• Dvigubas išėjimo kiaurymės užsandarinimas apsaugo nuo varvėjimo, palaiko optimalų tepimą ir apsaugo nuo teršalų

patekimo į aplinką

• Kompaktiškas, vietą taupantis dizainas be jokių terminių apribojimų

Cyclo® HBB

Integruota vieno laipsnio krumpliaratinė pavara su Cyclo reduktoriumi.
Sumitomo Cyclo Helical Buddybox (Cyclo HBB) reduktorius - tai ilgaamžė
Cyclo pavara ir vieno laipsnio krumpliaratinė pavara tvirtame, velenu
tvirtinamame korpuse. HBB sujungia Cyclo reduktoriaus tvirtumą ir
lankstumą su velenu tvirtinamos pavaros pritaikomumu. 24 mėnesių
garantija suteikiama nepriklausomai nuo darbo valandų. Cyclo HBB yra
puikus pasirinkimas trupintuvuose, konvejeriuose ir kituose įrengimuose -
ten kur reikia paprasto, patogaus, velenu tvirtinamo reduktoriaus.

Charakteristikos

Perdavimo santykis Nuo 11:1 iki 2559:1

Sukimo momentas Iki 8,570 Nm

Galingumas Nuo 0.12 iki 30 kW

Tvirtinimas Kiauryme, velenu, flanšu ir/ar su TaperGrip® mova

Opcijos Integruotas variklis ir IEC adapteris

Variklių standartai NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE

Savybės

• Cikloidinė ir krumpliaratinė pavara viename suteikia atsparumą didelėms smūginėms apkrovoms, išskirtinį patikimumą ir

ilgaamžiškumą



• Galimas IEC adapteris

• Naujas CEMA flanšų pasirinkimas sraigtiniams transporteriams

• Didelis plieninių komponentų efektyvumas leidžia pasiekti 85-90% naudingumą nepriklausomai nuo perdavimo santykio

• Plieninė Taper-Grip® mova užtikrina lengvą ir patikimą tvirtinimą

• Dvigubas išėjimo veleno užsandarinimas apsaugo nuo tepalo varvėjimo, palaiko optimalų tepimą ir apsaugo nuo teršalų
patekimo į aplinką

IB Precizinė pavara

Tiksli planetinė pavara servovarikliams.
Sumitomo IB planetinės pavaros yra labai lengvai tvirtinamos ir montuojamos
su servovarikliais. IB pavarų konstrukcija ypatingai tiksli, o tai leidžia išlaikyti
optimalų jėgų paskirstymą ir netgi krumpliaračių kontaktavimą. Tokiu būdu
mažinamas susidėvėjimas ir užtikrinamas ilgas, netriukšmingas, nesutrinkantis
pavaros veikimas.

Charakteristikos

Korpuso dydis 60 mm, 90 mm ir 120 mm

Sukimo momentas Nuo 15 iki 126 Nm

Naudingumas Daugiau nei 90%

Triukšmingumas 70 dB/0.5 m

Laisvumas 10 kampinių minučių (pasirinktinai galimos 3
kampinės minutės)

Savybės

• Mažas laisvumas optimaliam tikslumui užtikrinti

• Maksimalus sukimo momentas garantuoja patikimą veikimą

• Įėjimo greitis iki 5000 aps/min

• Maža inercija maksimizuoja dinaminį valdymą

• Didelis pavaros naudingumo koeficientas garantuoja maksimalų jėgos perdavimą

• Didelio tikslumo krumpliaračiai, užsandarinti, konsistenciniu tepalu sutepti reduktoriai nereiklauja jokios priežiūros ir
prastovų

Servo 100

Mažo laisvumo pavaros tikslaus veikimo mechanizmams.
Servo 100 serijos reduktoriai yra pagaminti pagal Cyclo principą. Servo 100 - tai
puikus tvirtumo, mažos inercijos, triukšmingumo ir didelių perdavimų derinys
mažoje, lengvoje pavaroje. Tiksliai apdirbti komponentai palaiko 3 kampinių
minučių laisvumą, o pagal specialų užsakymą galimas ir 1,5 kampinės minutės
laisvumas. Galimi Servo 100 reduktorių perdavimo santykiai yra nuo 11:1 iki
87:1. Išvystomas sukimo momentas nuo 15 iki 450 Nm, priklausomai nuo įėjimo
greičio ir perdavimo santykio.

Savybės

• Didelių smūginių perkrovų galimybė

• Kompaktiškas dydis ir mažas triukšmingumas

• Nereikalauja jokios priežiūros, ilgaamžiai



• Didelis naudingumo koeficientas ir įėjimo greitis iki 4000 aps/min

• Mažas inercijos momentas dinamiškiems procesų valdymams

Servo 6000

Servo 6000 - mažo laisvumo, išvystantis didelius sukimo momentus servo
reduktorius.
Servo 6000 serijos reduktoriai yra standartiniai Cyclo serijos reduktoriai su mažu
laisvumu. Galimas padinis ir flanšinis tvirtinimas. Tiksliai apdirbti komponentai
išlaiko 6 kampinių minučių laisvumą, išskyrus perdavimą 6:1, kurio laisvumas
yra 12 kampinių minučių. Galimi Servo 6000 reduktorių perdavimo santykiai yra
nuo 6:1 iki 87:1. Pasiekiamas sukimo momentas nuo 13 Nm iki 450 Nm,
priklausomai nuo įėjimo greičio bei perdavimo santykio.

Savybės

• Didelių smūginių apkrovų galimybė
• Kompaktiškas dydis
• Didelis naudingumas
• Mažas triukšmingumas
• Nereikalauja jokios priežiūros, ilgaamžiai
• Įvairios tvirtinimo galimybės

• Maksimalus įėjimo greitis 4000 aps/min

Paramax® 9000

Dideliems galingumams, sunkioms darbo sąlygoms skirta pavara su
universaliomis korpuso tvirtinimo galimybėmis.
Paramax lygiagrečių velenų ir kampinės pavaros pradėtos gaminti XX a.
šeštą dešimtmetį. Sumitomo kompanija yra sukūrusi ir pagaminusi vienas
didžiausių ir tvirčiausių pasaulyje veikiančių pavarų. Paramax produktų grupę
sudaro standartizuota 9000 serija ir serija specialiems pritaikymams:
aušinimo bokštams, kondensatoriams ir ekstruderiams. Su 24 standartiniais
korpusais Paramax 9000 gali būti pritaikomas tiksliam galingumui, sukimo
momentui, veikimo ciklui, garantuoja ilgą ir efektyvų veikimą.

Charakteristikos

Sukimo momentas iki 555,000 Nm

Perdavimo santykis Nuo 6.3:1 iki 500:1 kaip standartas

Neribotas perdavimo skaičius galimas Cyclo® ir Paramax® kombinacijoje

Korpusas Ketus (standartas),  plieninis, surinktas iš dalių (pasirinktinai)

Montavimo universalumas Horizontalus, vertikalus ir status

Variklio tvirtinimas Standartinis IEC flanšas

Lėtaeigis velenas Velenas, kiaurymė su suspaudimo mova ar pleištu

Papildomas aušinimas Ventiliatorius, speciali aušinimo sistema

Savybės

• 24 korpusų dyžiai

• Didelis sukimo momentas, net iki 555,000 Nm

• Didesnis našumas su 25° krumpliaračio dančio pasvirimu ir platesniu darbiniu paviršium

• Modulinis dizainas sudaro sąlygas flanšiniam variklio pajungimui

• Naujas ventiliatoriaus ir gaubto išpildymas leidžia išsklaidyti iki 87% šiluminės energijos

• Optimizuotas krumpliaračių profilis skirtas pasiekti didesniam tikslumui ir efektyvumui bei mažesniam dėvėjimuisi ir



triukšmingumui

• Tvirtas plieninis korpusas minimizuoja smūginių apkrovų poveikį

Fine Cyclo®

Fine Cyclo - precizinė pavara su 0 mechaniniu laisvumu. Fine Cyclo
pavaros išsiskiria ypač mažu judesio praradimu ir labai dideliu sukimosi
standumu, garantuojančiu pozicionavimo tikslumą. Fine Cyclo yra pagamintas
pagal Cyclo principus ir technologiją. Jis atlaiko dideles smūgines apkrovas, o
didelis perdavimo santykis puikiai derinasi su mažais gabaritais. Fine Cyclo yra
lengvai montuojamas ir reikalauja minimalios priežiūros, nes yra suteptas
konsistenciniu tepalu visam tarnavimo laikui.

Savybės

• Kompaktiškas dydis

• Mažas triukšmingumas

• Didelis naudingumas ir žema vibracija

• Universalus montavimas, lengvai pritaikomas įvairiose vietose


