
Voimansiirto



SolFox vaihteet ja voimansiirtokomponentit

– SolFoxin valikoimasta löytyy kattava valikoima voimansiirron komponentteja.



Nidec Leroy-Somer vaihteet

– Leroy-Somer on Euroopan johtava moottorivalmistaja, joka valmistaa myös taajuusmuuttajia sekä vaihteita

– Leroy-Somer valikoimaan kuuluu erityyppiset hammasvaihteet sekä kierukkavaihteet

– Vaihteet toimitetaan oikosulku-, kestomagneetti- tai servomoottorilla varustettuna tai vapaalla 

ensiöakselilla

– Vaihteet ovat valurautarunkoisia maksimaalisen kestävyyden ja pitkän eliniän varmistamiseksi

– Leroy-Somer valmistaa myös ATEX-tiloihin sopivia sekä Marine olosuhteisiin valmistettuja kokonaisuuksia.

– 1 – 10 päivän valmistusajat yleisimmille vaihdemoottoreille



- Toisiomomentti max 14500 Nm

- Moottoritehot 0,06 – 110 kW

- Välityssuhteet i = 1,16 – 252

- Saatavana Atex versiona tai kestomagneettimoottorilla

- Hyvä radiaalikuorman kesto ja valurautarunko

- Toisiomomentti max 23000 Nm

- Moottoritehot 0,25 – 110 kW

- Välityssuhteet i = 2,88 – 318

- Saatavana Atex versiona tai kestomagneettimoottorilla

- Monobloc valurautarunko takaa korkean luotettavuuden

- Toisiomomentti max 23000 Nm

- Moottoritehot 0,25 – 110 kW

- Välityssuhteet i = 3,71 – 252

- Saatavana Atex versiona tai kestomagneettimoottorilla

- Hyvä hyötysuhde ja valurautarunko

CB –sarja

Compabloc 3000

OT –sarja

Orthobloc 3000

Mub –sarja

Manubloc 3000



MB –sarja

Multibloc 2000

Minibloc tuoteperhe

Dynabloc Servovaihteet

- Kierukkavaihteet kohteisiin joissa tarvitaan kompaktia vaihdetta

- Vaihdemallista riippuen 

- Toisiomonentti max: 33 Nm, 80 Nm tai 200 Nm

- Välitysuhteet: 3,5 -90, 75 -2700 tai 21 – 623

- Moottoritehot max: 0,55 kW, 0,18 kW tai 0,75 kW

- Toisiomomentti max 1500 Nm

- Moottoritehot 0,18 – 9 kW

- Välityssuhteet i = 5 – 100

- Saatavana Atex versiona

- Valurautarunko, joka on suunniteltu kestämään iskuja ja vähentämään 

värinöitä

- Nidec Leroy-Somer valmistaa myös hammas- ja kierukkavaihteita 

varustettuna Nidec Control Techniques Dynamics FM ja HD 

servomoottoreilla

- Intergoitu kestävä ja kompaktirakenne

- Toisiomomentti max 2500 Nm ja kiihdytysmomentti jopa 6500 Nm



Nidec-Shimpo

– Nidec-Shimpo valmistaa noin 80000 vaihdetta kuukaudessa

– Kattava varastovalikoima mahdollistaa nopeat toimitukset

– Kaikki vaihteet koeajetaan ja kuormitetaan testipenkissä ennen toimitusta

– Nidec-Shimpo on ainoa valmistaja, jonka kaikki vaihteet ovat valmistettu 

hiotulla vinohammastuksella joka takaa pienet välykset

– Shimpo vaihteissa laakerit ovat aina välitysportaan kummallakin puolella

– Shimpo vaihteissa yhdistyy ylivoimainen laatu ja kilpailukykyinen hinta

http://www.drives.nidec-shimpo.com/en/


- Välitykset i= 3 – 100

- Momentti max nimellinen 3300 Nm, hätäpysäytys 12000 Nm

- Välysluokka ≤3 arc-min 

- Liitoslaipat lähes kaikkien valmistajien servomoottorityypeille

- Euroopan perusvalikoimassa neljä eri mallia radiaalivoiman ja välysluokan 

tarpeen mukaan

VR –sarja planeettavaihteet

EV –sarja planeettavaihteet

Flexwave harmooniset

vaihteet

- Välitykset i= 3 – 105

- Momentti max nimellinen 1920 Nm, hätäpysäytys 7200 Nm

- Euroopan perusvalikoimassa neljä eri mallia radiaalivoiman ja välysluokan 

tarpeen mukaan

- Saatavilla myös erikoismalli NEV johon saa holkkiakselin

- Nollavälys

- Erinomainen toisto- ja paikoitustarkkuus

- Max momentti 346 Nm

- Kolme eri mallia valmiusasteen mukaan, pelkistä komponenteista 

asennusvalmiiseen vaihteeseen

- Erittäin yleinen vaihdetyyppi käsivarsiroboteissa



EJ –sarja 

servokierukkavaihteet

STH ja STR indeksipyödät

Sykloidivaihteet

- Indeksipyödät servoplaneettaliitoksella takaavat helpon asennettavuuden ja 

tarkan paikoituksen pyörivässä liikkeessä

- STH välityssuhteet i = 12 – 400 ja nimellismomentti 43 – 85 Nm

- STR mallin uniikki vaihteisto mahdollistaa jopa 20 kulmasekunnin 

tarkkuuden

- Neljä eri mallia kohteen mukaan (edullinen, raskas käyttö, suuri tarkkuus tai 

hygieniasovellus)

- Momentti max 505 Nm

- Välityssuhteet i = 5 - 60

- Välysluokat 0 – 41 arc-min

- Kolme eri runkokokoa 

- Nimellismomentti alue 60 – 411 Nm

- Jopa 71:1 alennusvälitys yhdellä portaalla

- Erinomainen iskukuorman kesto



Nidec Graessner

– Nidec Graessner on erikoistunut vaativimpiin sovelluksiin 60 vuoden kokemuksella

– Nidec Graessner valmistaa myös asiakaskohtaisia erikoisvaihteita

– Tyypillisiä Graessner sovelluksia ovat automaatio, robotiikka, työstökeskukset, pakkaus- ja 

elintarviketeollisuus, mittaus- ja testilaitteet sekä terveydenhoitolaitteet

– Graessner vaihteet soveltuvat erityisesti servosovelluksiin

http://www.drives.nidec-shimpo.com/en/


– Max momentti 7000 Nm

–Välitykset 1:1 – 5:1

– Ensiönopeus jopa 8500 rpm

PowerGear ja Powergear

Miniature

DynaGear ja DynaGear

Economy

(hypoidihammastus)

KS TwinGear

kartiohammasvaihde

– Max momentti 1440 Nm

–Välitykset 3:1 – 150:1

–Välysluokka ≤2 arc-min

– Max momentti 7500 Nm

–Välitys max 75:1

–Välysluokka ≤6 arc-min



EvoGear

TorusGear

DesingGear – Jopa 300°C ympäristönlämpötilat

– Mahdollisuus yli 98% hyötysuhteelle

– Toisionopeudet jopa 12000 rpm

– Kierukkavaihteen hyvät puolet ilman tunnettuja huonoja puolia

(hiljainen ja tasainen liike)

– Lähes kaksinkertainen momentinsiirtokyky

normaaliin kierukkavaihteeseen verrattuna

– Mahdollistaa suuren välityssuhteen 

–Välityssuhde ei vaikuta hyötysuhteeseen 

– Hypoidihammastus kulma vaihde, joka on saatavilla planeettavaihteeseen 

yhdistettynä

– Nimellismomentti 850 Nm asti ja hätäpysäytysmomentti 2750 Nm asti

–Välityssuhteet i = 3 – 100, 15:sta asti hypoidihammastuksella

–Yksiportaiset hypoidivaihteet Ex II 2 G/D EEx c k IIB T luokiteltu
– IP64 suojausluokka



Chiaravalli

– Chiaravalli Spa on Italialainen komponenttivalmistaja ja voimansiirtokomponenttien 

johtava Eurooppalainen tukkuri

– Chiaravallilla on yli 300 koneistuskeskusta omien ruuvitunkkien, kytkimien jne. 

valmistukseen

– Chiaravalli valmistaa myös erikoiskomponentteja asiakkaan tarpeiden mukaan

– Tuotantopinta-ala 35000 m2 ja varasto/logistiikkakeskuksen pinta-ala 28000 m2



CHPL ja CHPLB planeettavaihteet

– Nimellinen toisiomomentti  jopa 170 000 Nm

– Suora- tai kulmavaihde versio

– 1 – 5 portainen rakenne

– Välityssuhteet jopa i = 8700 saakka

– Nopeat toimitukset: 35 000 Nm 1-2 viikkoa, yli 35 000 Nm noin 5 viikkoa

– Erilaiset kokoonpanot mahdollisia: erilaiset sähkömoottorit, hydraulimoottorit, 

kierukkavaihde tai hammasvaihde ensiliitokset



Chiaravalli muu tuotevalikoima

– Ruuvinostimet

– Ketjupyörät

– Ketju- ja hihnakiristimet

– Rullaketju

– Hammaspyörät ja –tangot

– Kartiopyörät

– Hammashihnapyörät

– Kiilahihnapyörät

– Gates hihnat

– Kartioholkit

– Kiinnitysholkit

– Kytkimet

– Laakeriyksiköt

– Moottorit alustat

– Jne.



Kiitos


