Pohony Demag
Pojíždění, pohánění, řízení

Pohony Demag zajišťují pohyb

Ve společnosti Demag Cranes & Components je poháněcí technika od nepaměti nedílnou součástí komplexní
výrobní filozofie. Věrna svému mottu „Od komponent
k systému“ dodává společnost Demag Cranes & Components poháněcí komponenty jak jednotlivě, tak ve
formě stavebních sestav či instalací do prakticky všech
vlastních stěžejních výrobků.

Poháněcí komponenty pomáhají oživovat jeřábová zařízení. Důležitá je souhra ovládání a know-how v oblasti
zařízení a aplikací.

38351-1
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Společnost Demag nabízí jako jediný dodavatel poháněcí techniky vedle jednotlivých převodovek, motorů a frekvenčních měničů také systémy kolových bloků a kompletní pohonné jednotky. Jedná se o vzájemně
dokonale sladěné konstrukční prvky, od pojezdového
kola, přes skříň a techniku propojení, až po převodovku
a motor. Na principu stavebnice je tak možné rychle
a cenově dostupně vytvářet jak standardizovaná, tak
zároveň i individuální řešení.

Pohony Demag nacházejí uplatnění v oblastech, kde je
nutné něco dopravovat, pohánět, vést nebo s něčím
pohybovat. Kromě jeřábů a manipulační techniky se
pohony používají například v pohyblivé architektuře, dopravní logistice, či dalších oborech.
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38333-3

Otočné křídlové dveře v muzeu Autostadt ve Wolfsburgu. Motory s plochou převodovkou Demag s obzvláště
vysokým převodem otevírají a zavírají brány s maximální citlivostí.
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Motory s převodovkou jako stavebnicový systém

Program motorů s převodovkou Demag je koncipován
na stavebnicovém principu a zahrnuje zejména:
■ motory s plochou převodovkou
■ motory s úhlovou převodovkou
■ motory s čelní převodovkou
U motorů můžete vybírat mezi:
■ nebrzděnými motory s válcovým rotorem
■ brzdovými motory s válcovým rotorem
■ brzdovými motory s kuželovým rotorem

37179-16

Pojezdové ústrojí jeřábu je poháněno motorem s plochou převodovkou.

Přímý pohon
Stavebnicový systém Demag umožňuje individuální řešení pro rozmanité úlohy poháněcí techniky.
U přímého pohonu se přes ložiskový
štít kombinují různé typy převodovek
s motory řady Z s válcovým rotorem.

Čelní převodovka
Předstupeň

Úhlová převodovka

U čelních převodovek D a úhlových
převodovek W lze převodový rozsah
výrazně zvýšit využitím předstupně.
U plochých převodovek A jsou skříně
dimenzovány pro provedení se
dvěma a třemi stupni.

Motor s válcovým rotorem

Brzdový motor s válcovým rotorem
Brzda
Plochá převodovka
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Od pohonů s absencí brzdění až po maximální
brzdné momenty

Brzdové motory Demag s válcovým rotorem jsou nabízeny jak s různě silnými brzdnými pružinami, tak i se
dvěma různě velkými brzdami, je možné je dimenzovat
s jemně odstupňovanými brzdnými momenty. Kromě
toho je výběr možný z řady KB s kuželovým rotorem.

Demag motory nabízejí řešení od absence brždění až
po téměř maximální brzdění u motorů s kuželovým rotorem.

Speciálním pohonem je mikropohon. Umožňuje realizovat velké mechanické odstupňování otáček, až 1:500,
mezi hlavní a polohovací rychlostí.

Standartní provedení disponuje širokým spektrem použití, existuje i mnoho volitelných přídavných zařízení.

Připojení spojky
Motory KB s kuželovým rotorem
a motory Z s válcovým rotorem se
zakončením hřídele spojky se montují s přírubou, spojkou a spojkovou
skříní.
Protože se ve spojkovém prostoru
nenachází žádný olej, lze namontovat převodovku nezávisle na příslušném motoru nebo případně snadno
demontovat motory, např. při přepravě zařízení.

Motor s válcovým rotorem se
zakončením hřídele spojky

Čelní převodovka

Úhlová převodovka

Spojka

Brzdový motor s válcovým rotorem
se zakončením hřídele spojky

Brzda

Motor s kuželovým rotorem
se zakončením hřídele spojky

Plochá
převodovka
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Motory s plochou převodovkou
Točivý moment od 130 do 11 500 Nm

39392

Motory s plochou převodovkou
Demag byly vyvinuty jako převodovky s paralelním hřídelem s velkým
rozchodem os. Vzhledem k možnosti provedení s oboustrannou výstupní hřídelí jsou vhodné také pro pojezdy s centrálním pohonem.
V případě velké osové vzdálenosti
a vysokého převodu disponují ploché
převodovky velkou světlou výškou.
Použití čelních kol pomáhá vytvářet
hospodárné řešení s vysokou mírou
účinnosti.

Konstrukční
velikost
převodovky

Točivý moment
na výstupní
straně (Nm)

2stupňový

3stupňový

A10

130

8,32 – 52,5

–

A20

205

6,21 – 28,0

31,7 – 123

A30

370

7,78 – 71,9

82,4 – 156

Motory s plochou převodovkou
Demag se dodávají v provedeních
s různými skříněmi, např. s víkem
skříně s integrovaným věncem točivého momentu, který hnací moment
přenáší bez dostředivé síly přes podpěru točivého momentu na kolový
blok.
Hnací hřídele jsou k dispozici jako
plné nebo duté hřídele v různých provedeních a průměrech. U pojezdových pohonů s reverzačním provozem ve spojení s kolovým blokem
Demag se osvědčily například hřídele s evolventním ozubením.

Převodový rozsah (i)

A40

660

8,78 – 61,6

73,8 – 256

A50

1150

8,69 – 71,6

78,0 – 218

A60

2100

8,91 – 67,9

77,2 – 297

A70

3700

9,23 – 68,1

78,9 – 267

A80

6600

9,89 – 68,9

80,3 – 281

A90

11500

10,2 – 69,7

76,3 – 274

38224

Použití motoru s plochou převodovkou u vozíku na výměnu nástrojů
Univerzální
provedení

6

Patkové provedení

Přírubové
provedení

Provedení s podpěrami točivého momentu

Motory s úhlovou převodovkou
Točivý moment od 120 do 12000 Nm

V závislosti na konstrukci se motory
s úhlovou převodovkou Demag - se
zakončením hřídele na jedné nebo
obou stranách hodí pro pojíždění jak
se samostatným, tak s centrálním
pohonem. Pomocí pohonů s úhlovou
převodovkou je možné vytvářet obzvláště „tenké“ konstrukce, což znamená, že rozchod kolejnic může být
výrazně snížen, jako v případě využití motorů s plochou převodovkou.

Úhlové převodovky W 10 až W 50
jsou vyráběny jako hypoidní převodovky, vyznačují se velmi tichým
chodem a díky přiznivé účinnosti
velkým převodovým rozsahem.
39388

Úhlové převodovky W 60 až W 100 se
vyrábějí jako převodovky s kuželovými koly. Hnací hřídele jsou plné nebo
duté v nejrůznějším provedení.

Motory s úhlovou převodovkou je
možné volitelně vybavit výstupními
přírubami, spodními lištami nebo
podpěrami točivého momentu.

28927-6

Točivý moment
na výstupní
straně (Nm)

2stupňový

3stupňový

4stupňový

120

5,34 – 100

–

–

200

5,45 – 90,1

97,1 – 369

–

330

3,73 – 90,1

107 – 369

–

Převodový rozsah (i)

500

3,87 – 90,8

99,6 – 371

–

800

4,94 – 94,3

99,9 – 386

–

1350

–

12,6 – 95,1

113 – 388

2500

–

13,7 – 102

113 – 399

4000

–

15,3 – 113

126 – 441

7000

–

15,9 – 111

126 – 434

12000

–

16,5 – 113

121 – 485

Úhlová převodovka ve venkovním
provozu jako pohon stroje na čištění
česlí.

Univerzální provedení

Patkové provedení

Patkové provedení

Přírubové provedení
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Motory s čelní převodovkou
Točivý moment od 90 do 5 800 Nm

39381

Čelní převodovky Demag představují cenově dostupnou alternativu nabízející adekvátní změnu počtu
otáček a točivého momentu. Dovolují působení vysoké radiální síly na
výstupní hřídel a vzhledem k použití
čelních kol je stupeň účinnosti velmi
vysoký. V důsledku koaxiální konstrukce však nenabízejí takovou varianci výstupní hřídele jako ploché
nebo úhlové převodovky.

Konstrukční
velikost
převodovky

Točivý moment na
výstupní straně
(Nm)

2stupňový

3stupňový

D11

90

2,88 – 66,5

–

D21

130

2,88 – 66,5

–

D31

200

3,23 – 61,6

66,4 – 253

D41

330

3,23 – 58,6

49,5 – 240

Patkové provedení
Motory s čelní převodovkou Demag
D jsou k dispozici v patkovém nebo
přírubovém provedení. V případě
konstrukčních velikostí D 11 až D 41
lze přišroubovat příruby s různými
průměry.
Sestavit lze i kombinované patkové/
přírubové provedení. Vzhledem ke
koaxiální konstrukci jsou s čelními
převodovkami nabízeny výhradně
plné hřídele.

Převodový rozsah (i)

D50

550

2,78 – 61,4

71,9 – 251

D60

1000

6,44 – 48,4

57,5 – 197

D70

1800

6,89 – 51,3

56,7 – 201

D80

3200

7,03 – 49,5

55,5 – 192

D90

5800

7,49 – 51,2

55,1 – 220

38364-13

Patkové provedení
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Přírubové provedení

Motory s čelní převodovkou pohánějí šnekové dopravníky dávkovacího zařízení.

Volitelné vybavení

Motory s převodovkou Demag Vám již ve standardním
provedení nabízejí neobyčejně rozmanité možnosti, pro
splnění rozličných požadavků mohou být jejich funkce
šité přímo na míru.
Díky velkému počtu volitelných možností je možné sestavu přesně přizpůsobit jednotlivým požadavkům
a podmínkám použití.

Štíhlý motor s úhlovou převodovkou je možné bez
rušivých výstupků integrovat do pojízdné brány haly.

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Základové desky
Montážní příruby
Podpěry točivého momentu
Speciální maziva
Indikace hladiny oleje
Rozšířený teplotní rozsah
Speciální barevné provedení
Různá provedení výstupních hřídelí
Převodovky s neobvykle nízkým počtem otáček na
výstupní straně jako dvojité převodovky

39484-2

39484-10
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Motory s válcovým rotorem
Výkony do 45 kW

Motory s válcovým rotorem Demag
Z jsou optimálně sladěny s programem převodovek Demag a jeho charakteristickými konstrukčními rysy.
K dispozici jsou výkonnostní motory
v brzděném (ZBA) a nebrzděném
(ZNA) provedení.

39385

Výkony 2pólových, 4pólových, 6pólových a 8-pólových motorů jsou odstupňovány dle IEC. Čtyřpólové výkonnostní motory jsou zařazeny do
tříd účinnosti.

Výkon
(kW)
40 % / 40 % ED
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Název

Výkon
(kW)
100 % ED

Název
ZBA = brzděný
ZNA = nebrzděný

0,06 / 0,25

ZBF 63 A 8/2

0,18

ZBA/ZNA 63 B4

0,09 / 0,34

ZBF 71 A 8/2

0,25

ZBA/ZNA 71 A4

0,13 / 0,5

ZBF 80 A 8/2

0,37

ZBA/ZNA 71 B4

0,2 / 0,8

ZBF 90 B 8/2

0,55

ZBA/ZNA 80 A4

0,29 / 1,2

ZBF 100 A 8/2

0,75

ZBA/ZNA 80 B4

0,46 / 1,9

ZBF 112 A 8/2

1,1

ZBA/ZNA 90 A4

0,72 / 2,9

ZBF 132 A 8/2

1,5

ZBA/ZNA 90 B4

0,88/ 3,5

ZBF 132 B 8/2

2,2

ZBA/ZNA 100 AL4

3

ZBA/ZNA 100 B4

4

ZBA/ZNA 112 A4

5,5

ZBA/ZNA 132 AL4

7,5

ZBA/ZNA 132 B4

9,5

ZBA/ZNA 132 C4

11

ZBA/ZNA 160 AL4

15

ZBA/ZNA 160 B4

18,5

ZBA/ZNA 180 A4

22

ZBA/ZNA 180 B4

30

ZBA/ZNA 200 A4

37

ZBA/ZNA225 AL4

45

ZBA/ZNA 225 B4

Pojezdové motory ZBF s integrovaným setrvačníkem vynikají v důsledku obzvláště pozvolna klesající charakteristiky
točivého
momentu
pozvolným chováním při zrychlení
a zpomalení.
Jak výkonnostní, tak pojezdové
motory se navíc dodávají v provedení s přepínáním pólů se dvěma rychlostmi otáčení.

37132-1

Motory s úhlovou převodovkou bez
brzdy. Pohon kontinuálního válečkového dopravníku pro nepřetržitou
přepravu materiálu.

Brzdy
Brzdové motory Demag ZB s válcovým rotorem jsou vybaveny dvojploškovými kotoučovými brzdami,
které se aktivují ve stavu bez proudu
a to silou pružiny. Pro elektrické otevření brzdy jsou k dispozici různé
řídicí díly, které umožňují různou
rychlost spínání.

Název

Brzdné
momenty
(Nm)

Konstrukční
velikost

Konstrukční
velikost

malá brzda
ZBF 63 A
ZBF 71 B

B003

ZBF 90 B

ZBF 112 A
ZBF 132 A
ZBF 132 B

Brzdné
momenty
(Nm)

Název

39380

Konstrukční
velikost

velká brzda

0,9 – 2,5

B007

0,9 – 2,3

–

B020

1,7 – 5,6

B020

1,7 – 5,6

B050

3,2 – 13

B050

3,2 – 13

Konstrukční
velikost

Brzdné
momenty
(Nm)

velká brzda

ZBA 63 B
B003

0,9 – 2,3

B007

1,3 – 7,9

B007

1,3 – 7,9

B020

3,3 – 20

B020

3,3 – 20

B050

8,3 – 50

B050

8,3 – 50

B140

23 – 140

B140

23 – 140

B280

46 – 280

B280

46 – 280

B680

113 – 680

–

–

B680

113 – 680

ZBA 71 B
ZBA 80 A
ZBA 80 B
ZBA 90 A

B140

–

Brzdné
momenty
(Nm)

malá brzda

ZBA 71 A

ZBF 80 A

ZBF 100 A

Ke každému brzdovému motoru ZB
s válcovým rotorem je standardně
přiřazena určitá brzda. Je-li pro aplikaci zapotřebí jiný brzdný moment,
je možné u každé velikosti motoru
vybírat mezi velkou a malou brzdou
a přizpůsobit tak potřebný moment
velikosti motoru. Vzhledem k různě
silným brzdovým pružinám lze navíc
u každé z těchto dvou brzd dosáhnout jemně odstupňovaných rozsahů momentu.

8,8 – 37

ZBA 90 B
ZBA 100 A(L)
ZBA 100 B
ZBA 112 A
ZBA 132 A(L)
ZBA 132 B
ZBA 132 C
ZBA 160 A(L)
ZBA 160 B
ZBA 180 A

38105-2

Brzdový motor s válcovým rotorem
posunuje vozík na výměnu nástrojů
do přesně stanovených pozic.

ZBA 180 B
ZBA 200 A
ZBA 225 A(L)
ZBA 225 B
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Volitelné vybavení

Nabízíme široký sortiment
motorů s válcovým rotorem Demag.
V nabídce je:
■ Snímač otáček
■ Vestavný vysílač impulzů
■ Přídavný vysílač impulsů
■ Ventilátor s vlastním pohonem
■ Vestavný ventilátor s vlastním pohonem
■ Přídavný ventilátor s vlastním pohonem
■ Těžký ventilátor
■ Ochranná střecha
■ Konektorová přípojka
■ PTC termistor
■ Teplotní čidlo
■ Zvýšený stupeň krytí
■ Vytápění v klidovém stavu

Volitelné možnosti pro brzdy
■ Ruční odbrzdění:

■

■
■
■

■ s aretací
■ bez aretace
Mikrospínač pro:
■ kontrolu funkce
■ kontrolu nastavení
Utěsnění / zvýšený stupeň krytí.
Provedení s redukcí hluku.
Různé aktivační konstrukční prvky brzdy.

Příklad použití motorů s úhlovou převodovkou,
skladování sypkých hmot.

38350-6
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Frekvenční měniče Demag
pro výkony motoru od 0,75 do 560 kW

Motory s frekvenčními měniči Demag Dedrive Compact
a Dedrive Pro plní individuální požadavky, dosahují nepřekonatelného provozního chování a osvědčují se vysokou mírou spolehlivosti.

39577-4

Ať už jde o zdvihání a spouštění, otáčení, pojíždění nebo
naklánění, nabízejí frekvenční měniče Demag vysokou
funkčnost v širokém rozsahu výkonu. Umožňují vyřešit
mnoho úloh souvisejících s pohonem, u poháněcí i dopravní techniky.
S frekvenčními měniči Demag je možné například:
■ přesně přizpůsobit pracovní procesy
■ plynule nastavovat rychlosti
■ odlehčovat motory a převodovky
■ chránit přepravovaný materiál
■ chránit mechanické části
■ omezovat náběhový proud
■ lépe využít motory (provoz při 87 Hz)

39584

39297

Lze volit z následujících možností:
■ Frekvenční měniče Demag Dedrive Compact
■ pro výkony motoru od 0,75 do 55 kW
■ jmenovité napětí 400 V
■ Frekvenční měniče Demag Dedrive Pro
■ pro výkony motoru od 1,5 do 560 kW
■ jmenovitá napětí 400, 500 a 690 V
■ Kompletní řešení v třídě ochrany IP 54 s ochranou
proti prachu a stříkající vodě pro decentralizovanou
instalaci.

38770-1

Frekvenčně regulované pohony polohují jeřáb přesně
nad formy, aby mohlo dojít k odlití slévárenskou pánví.
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Motory s kuželovým rotorem
Výkony do 42 kW

39387

39439

Motory s kuželovým rotorem Demag
KB - klasický výrobní artikl firmy,
instalovat lze k DEMAG převodovkám. Vzhledem k axiálnímu pohybu
rotoru se montáž provádí spojkou
s válečkovou hvězdou.

Při vypnutí a při výpadku proudu se
silové pole zruší. Brzdová pružina
posune rotor a brzdový kotouč zpět,
přičemž se brzdový kroužek stlačí
proti krytu brzdy a rotor se automaticky uvede do klidového stavu.

Spolehlivá funkce

V klidovém stavu tlačí brzdová pružina rotor a brzdový kotouč s brzdovým kroužkem stále proti krytu brzdy.
Motor je zabrzděn.

Při zapnutí způsobí kuželovitá konstrukce statoru a rotoru to, že bude
mít vytvořené silové pole jak radiální,
tak také axiální složku. Rotor se tak
společně s brzdovým kotoučem
posune ve směru strany pohonu
a brzda se uvolní ve stejné chvíli, kdy
se začne rotor otáčet.

Klíčové přednosti
Brzdový motor s kuželovým rotorem Demag KB disponuje jednoduchým, robustním a spolehlivým brzdným
systémem. Osvědčuje se tam, kde jsou kladeny na brzdy
ty nejvyšší požadavky. Nabízí záruku:
■ extrémně vysoké frekvence přepínání
■ vysokého brzdného účinku
■ odolnosti vůči krátkodobému přetížení
Další přednosti:
■ Samostatné řízení a doplňkové spínací prvky nejsou
zapotřebí, protože brzda se automaticky otevírá, resp.
zapadá.
■ Žádné dodatečné zahřívání motoru, protože není
zapotřebí instalovat brzdovou cívku.
■ Vysoká životnost brzdového obložení, protože brzdné
teplo je přes velkoplošný kryt brzdy efektivně a rychle
odváděno pryč.
■ Malá konstrukční délka, protože brzdový kotouč
zároveň tvoří ventilátor motoru.
Velké množství volitelných položek je k dispozici také pro
motory KB.
14
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Pohony Start/Stop s krátkými pracovními cykly: KBA

Brzdné motory s kuželovým rotorem Demag KBA vykazují vysoký záběrový moment. Jsou vhodné pro pohony
Start/Stop. Motory KBA jsou zapojeny do sítě nebo pracují přes frekvenční měnič. Dodávají se pro nepřetržitý
nebo přerušovaný provoz. Díky stupni krytí IP 54 a tepelné třídě F Vám motory KBA nabízejí značné tepelné
rezervy pro mimořádně vysokou četnost přepínání.
Motory KBA je možné vyrobit jako 2, 4, 6 a 8 pólové
motory s jednou rychlostí otáček nebo jako motory s přepínatelnými póly. Instalace různě silných brzdových
pružin s možností cíleného ovlivnění vlastního momentu
setrvačnosti, umožňuje přizpůsobení brzdného chování
specifickým požadavkům.

37391-15

Pohon Start/Stop s krátkými pracovními cykly a vysoká
přesnost polohování. Svařovací zařízení automobilového provozu.

Momentová charakteristika výkonostního KBA pro
standardní použití

Výkon (kW)
40 % ED

Název

Brzdný moment
(Nm)

0,48

KBA 71 A4

6,7

0,72

KBA 71 B4

8,7

1,05

KBA 80 A4

14,5

1,3

KBA 80 B4

17,5

1,65

KBA 90 A4

23

2,0

KBA 90 B4

29

2,4

KBA 100 A4

38

3

KBA 100 B4

48

3,6

KBA 112 B4 A

56

4,5

KBA 112 B4

68

6

KBA 125 B4 A

82

7,4

KBA 125 B4

94

9,6

KBA 140 B4 A

130

11,5

KBA 140 B4

166

20

KBA 160 B4

215

30

KBA 180 A4

335

40

KBA 200 B4

430

55

KBA 225 B4

610

15

Pohony pojezdů napájené přímo ze síta: KBF

Pojezdové motory s kuželovým rotorem Demag KBF
splňují nejvyšší požadavky, které jsou u pojezdových
pohonů, především v dopravní technice, kladeny na
charakteristiku pohonu. Jemně se rozbíhají, jemně brzdí
a mají dlouhé doby rozběhu i vysokou frekvenci přepínání. Motory KBF rovněž splňují specifikace pro setrvačníkové pohony.

Momentová charakteristika pojezdového motoru KBF.

Charakteristika točivého momentu motorů KBF vykazuje značně konstantní rozběhový moment bez extrémního
záběrového a klopného momentu.
Motory KBF mohou být provedeny jako motory s přepínatelnými póly s 1 500 / 3 000, 750 / 3 000, 500 / 3 000
a 500 / 1 500 otáčkami na výstupní straně za minutu nebo
jako 2pólové a 4pólové motory s 3 000, resp. 1 500 otáčkami na výstupní straně za minutu.

Výkon (kW)
40 % / 40 % ED

Název

Brzdný moment (Nm)

0,04 / 0,2

KBF 71 A 8/2

1,4

0,06 / 0,3

KBF 71 B 8/2

1,6

0,13 / 0,5

KBF 80 A 8/2

3,2

0,2 / 0,8

KBF 90 A 8/2

5,2

0,26 / 1,2

KBF 100 A 8/2

7,0

0,42 / 1,9

KBF 112 A 8/2

11,8

0,65 / 2,9

KBF 125 A 8/2

17

1,1 / 4,5

KBF 140 A 8/2

24,3

37401-7

Motor KBF v síťovém provozu umožňuje reverzační
pohon pro plynulou dopravu materiálu.
Aplikace ve skladovém systému.
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Motor v klidovém stavu: KBS

Standardně dodáváme také motory, které vyvíjejí svůj
maximální otáčivý moment v klidovém stavu, v kterém
je lze také trvale provozovat.
Motory KBS se používají například jako pohony navíječky pro kabelové bubny. Zároveň umožňují relativně nízké
a rozdílné otáčky v obou směrech otáčení a výrazně
konstatní hnací a brzdný točivý moment. Vinutí dimenzovaná pro nepřetržitý provoz jsou i při zablokovaném
rotoru trvale odolná proti trvalému zkratu.
Momentová charakteristika motoru v klidovém stavu
BS.

Točivý moment (Nm)
100 % ED

Název

1,7

KBS 80 B12

2,6

KBS 90 B12

3,6

KBS 100 B12

5,6

KBS 112 B12

7

KBS 125 B12

10

KBS 140 B12

25631

Kabelový buben je poháněn motorem KBS.
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Mikropohony
Odstupňování rychlosti otáčení, až 500:1

Mikropohony Demag FG se osvědčují zejména v místech, která kladou
vysoké požadavky na přesnost opakovaného polohování, vysokou frekvenci přepínání a přesunutí břemen
velké hmotnosti v kratkých pracovních cyklech.
Oproti motorům s přepínatelnými póly
vynikají mikropohony Demag FG tím,
že umožňují výrazně vyšší mechanický rozdíl počtu otáček mezi hlavní
rychlostí a rychlostí polohování.

39389

V mnoha případech použití představují také snadnou, robustní a hospodárnou alternativu k trojfázovým motorům řízeným měničem.
Mikropohony jsou jako pohony bez
elektronické výbavy značně odolné
proti otřesům, zvýšené teplotě okolního prostředí a dalším vlivům.
Mikropohon se osvědčil také v nouzovém provozu, např. jako motor na
stejnosměrný proud s pohonem na
baterie.

Kombinace hlavního motoru a mikromotoru
Mikromotor
Mikro
převodovka

FG 06

FG 08

FG 10

n

O

18

Hlavní
motor

KB

71

80

Z

63
71

80
90 A

KB 71

n

KB 80

n

n

KB 90

n

n

KB 100

n

O

KB 112

n

O

90

100

112

125

140

–

90 B
100

–

–

112
132

KB 112

n

n

n

n

KB 125

n

n

n

n

KB 140

n

n

n

O

KB 160

n

O

O

O

KB 160

n

n

n

n

n

n

n

KB 180

n

n

n

n

n

n

n

KB 200

n

n

n

n

n

n

n

KB 225

n

n

n

n

n

n

O

= konstrukční typ U nebo Z
= konstrukční typ Z

38345-5

Mikropohon se v dřevařském průmyslu osvědčuje jako
robustní pohon pily.

Mikropohon se skládá z hlavního
motoru a mikromotoru, které jsou
vzájemně propojeny mikropřevodovkou. Je nabízen v konstrukčním
provedení U a Z. Hnací hřídel pracuje podle potřeby buď s počtem otáček
hlavního motoru nebo s počtem
otáček mikromotoru, které jsou sníženy o převodový poměr mikropřevodovky. Brzda hlavního motoru
tvoří zároveň spojku. Snížení vysokého počtu otáček na nízký počet
probíhá mechanicky s konstantním
momentem.

Jako hlavní motor se na základě osového pohybu rotoru používá motor
s kuželovým rotorem. Mikromotorem
může být volitelně motor KB nebo Z,
a to rovněž v provozu s měničem.
Převodové poměry mikropřevodovky jsou nabízeny s jemným odstupňováním v rozsahu 4 až 125.

Počet otáček n
Hlavní motor

19328

Rozběh
Provoz
Brzdění

n1
n1
n2

500
1

Mikromotor

n2
0

Provoz s mikromotorem
1 Hlavní motor v zabržděné pozici
2 Zasunutá spojka hlavního motoru
3 Mikromotor v chodu

Doba t

Graf počtu otáček v průběhu času
n = f (t)
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Rychlé a snadné plánování –
On-line konfigurátor pohonů Drive Designer

Konfigurátor Drive Designer online Vám pomůže při
vývoji a konstrukční práci s jednotlivými komponety motory s převodovkami, bloky kol, výsledná práce bude
pro Vás rychlejší a lehčí.
Na stránce www.demag-drivedesigner.de
můžete rychle:
■ dimenzovat pohony
■ stanovit rozměry
■ přenést výkresy do svých konstrukčních návrhů
■ prohlédnout si schémata elektrického zapojení
■ shlédnout technické údaje
Dimenzování a volba motorů s převodovkou
Stačí pouze zadat vstupní data. On-line konfigurátor
pohonů Drive Designer Online provede realizaci všech
vhodných variant.
Co vše Drive Designer umí
Rozměrové výkresy pro motory s převodovkou a bloky
kol, které jste si zvolili.

37399-2

www.demag-drivedesigner.de
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2D geometrie jsou k dispozici jako soubory DXF nebo
DWG. Výkresy lze v programu AutoCAD zakomponovat
přímo do vlastních konstrukčních návrhů.
On-line konfigurátor pohonů Drive Designer Online
nabízí možnost vygenerovat 3D-modely pro motory,
převodovky, motory s převodovkou, kolové bloky, pojezdové pohony až po kompletní konstrukční sestavy.
Realizace modelu je v souladu s reálnými požadavky
z praxe.
Poháněcí komponenty nabízíme ve dvou různých stupních propracování detailů:
■ Hrubý stupeň propracování detailů vede k menšímu
souboru údajů a velmi rychlé době zavedení.
■ Přesnější stupeň propracování detailů. Obsáhlé
modely pro posouzení kolizí při současném exakním
zobrazením spojovacích míst s dalšími konstrukčními
prvky, jako např. hřídelemi, přírubami, otvory pro
šrouby nebo základovými deskami.

Soubory dat 2D-CAD v daném
měřítku

3D zobrazení výrobku

Konfigurátor pohonů Drive Designer Online podporuje
běžné 3D-CAD formáty bez ohledu na platformu, jako
jsou STEP, IGES, SET a VDA. Pro rychlou vizualizaci
modelu lze údaje rovněž exportovat ve formátu VRML
pro běžné 3D prohlížeče.
Veškeré technické údaje, jako jsou hmotnost, jmenovitý
proud, zatížení kol, brzdný moment nebo příslušné klíče
provedení, jsou rychle dostupné.

Individuální rozměrové výkresy

Konfigurátor pohonů je Vám k dispozici on-line na internetu. Klíčové přednosti:
■ Nulové instalační náklady bez požadavku prostoru
na pevném disku PC.
■ Aktuální technické údaje a rozměry.
■ Celosvětová dostupnost všech informací
24 hodin denně.

Konfigurátor pohonů Drive Designer Online nabízí základní schémata pro vybrané motory s převodovkou
nebo motory.

Kompletní a přehledný
katalog motorů s převodovkou
Náš katalog čítající zhruba 500 stránek vždy kompletně
představuje motory se třemi druhy převodovek, čelní,
úhlovou a plochou, v kombinaci s motorem s válcovým
rotorem a motorem s kuželovým rotorem. Následují výběrové tabulky týkající se různých druhů motorů s převodovkou, které jsou členěny podle výkonu. Naleznete zde
technické údaje a informace pro volitelné možnosti.
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Přesné poháněcí údaje – výpočtový software CalDrive

Konfigurátor pohonů Drive Designer Online vyžaduje pro
výběr pojezdových jednotek zadání požadovaného
výkonu, zatížení a rychlostí. Pojezdovou jednotku je
možné alternativně vybrat na základě zadání kompletního typového klíče.
Naopak výpočtový software Caldrive umožňuje zjistit ze
zadaných fyzikálních hodnot potřebné poháněcí údaje.

V Caldrive jsou uloženy klíčové charakteristické hodnoty s údaji motorů s převodovkou a kolových bloků.
Program CalDrive Vám předloží návrhy řešení obsahující kombinace Demag plochých, úhlových a čelních
převodovek s motory s válcovým nebo kuželovým rotorem. Je možné i vytvořit poháněcí řešení pro provoz v síti
nebo s měničem. Výsledkem je zobrazení technických
údajů a hodnot zrychlení a zpomalení.
Na internetové stránce www.drives.demagcranes.de si
můžete bezplatně vyžádat aktuální verzi vícejazyčného
výpočtového programu CalDrive na CD-ROM.
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On-line výběr a objednávání – Demag shop

Pokud naši zákazníci chtějí využít předností on-line objednávek motorů s převodovkou a kolových bloků Demag,
získají po snadné on-line registraci přístup do internetového obchodu Demag shopu. Všechny transakce mezi
zákazníkem a Demag shopem probíhají zásadně v šifrované podobě a poskytují tak vysokou míru bezpečnosti.
V Demag shopu naleznete potřebná data pro svoji objednávku - katalogové ceny, skladovou dostupnost
a dodací lhůty požadovaných výrobků. Můžete přímo
objednat potřebné díly a v případě odpovídající dostupnosti určit dodací lhůtu a způsob odeslání. Neprodleně
obdržíte potvrzení objednávky s naším číslem zakázky.
Je možné využít on-line funkci sledování objednávky,
a to i v případě, že jste se rozhodli pro objednání konvenčním způsobem.

www.demag-shop.de

Přímá objednávka

Nákupní košík
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Kompletní poháněcí technika – od kol až po frekvenční měnič

Motory s převodovkou Demag:
■ jako motory s čelní převodovkou od 90 do 5 800 Nm
■ jako motory s úhlovou převodovkou od 120 do
12 000 Nm
■ jako motory s plochou převodovkou od 130 do
11 500 Nm s motory s válcovým rotorem od 0,18 do
45 kW
Brzdové motory s kuželovým rotorem Demag
pro zvýšené požadavky, např. na extrémně vysokou
frekvenci přepínání nebo vysokou účinnost brzd od 0,37
do 42 kW.
Mikropohony Demag
s motory s kuželovým rotorem; pro velké odstupňování
rychlosti otáčení a pro polohování s vysokou přesností
držení; poměr počtu otáček až 500:1.
Frekvenční měniče Demag
Dedrive Compact a Dedrive Pro
pro trojfázové pohony do výkonu 560 kW na hřídeli
motoru; regulace motorů s válcovým nebo kuželovým
rotorem, jednotlivých nebo skupinových pohonů; proudové zatížení od 2,4 do 110 A nebo od 4,2 do 544 A.

Demag Cranes & Components s.r.o.
Bienerova 1536 · 274 81 Slaný / Česká republika
Telefon +420 312 514 111
Fax
+420 312 520 870
E-mail drives@demagcranes.com
www.demagcranes.cz
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Komponenty pojezdů Demag
Stavebnice pro vybavení zařízeními z oblasti dopravní
techniky a strojírenství, bez vlastních konstrukčních a
výrobních nákladů.
■ Systém kolových bloků DRS; velký počet kolových
variant a možností připojení, vysoká hustota výkonů;
od 2,75 t do 40 t.
■ Systém kolových bloků RS; se skříní z ocelového
plechu pro speciální použití i v prostředí s vysokou
teplotou až do 350 °C.
■ Systém pojezdových kol LRS; jednoduchý systém pro
spodní rozsah zatížení do 6,5 t.
■ Sada kol RAE/RNE; pro montáž do dutých profilů
nebo umístění do rohů; do 60 t.
Compact Line Demag DCL
Přívod proudu; dimenzováno pro proudová zatížení do
200 A (60 % ED); osazení podle potřeby až 7 vodiči;
umožňuje jak napájení mobilních spotřebičů proudu, tak
přenos řídicích signálů.

