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SEW Eurodrive öncü tahrik teknolojisi uzmanlarından biri olarak ağır şart-

lar için tasarlanan endüstriyel redüktörler de üretiyor. Firma tarafından 

imal edilen modern endüstriyel redüktörler kuvvet, kalite ve dayanıklılığı 

birleştirmektedir. Ham madde taşınması ve işlenmesinde, işlem tekniğin-

de veya enerji, ağaç endüstrisi, mineraller ve proses endüstrisindeki tüm 

teknik müşteri talepleri yerine getirmektedir. SEW Eurodrive küresel bir 

oyuncu olarak tüm dünyadaki üretim ve montaj tesislerini sürekli olarak 

geliştirmektedir: 2010 yılında Almanya’nın Bruchsal kentinde eşsiz bir 

modüler tasarımına sahip çok modern ve verimli bir fabrika kuruldu ve 

ağırlık noktası Avrupa olmak üzere, merkezi endüstriyel redüktör üretimi-

ne ve montajına başladı.

Standart fakat modüler prensip sayesinde daima esnek olan endüstriyel 

redüktörler ağır koşullar altında da kullanılabilir. 5 modelde ve geniş re-

düktör tip ve boy seçeneği sayesinde 4000 kNM’ye kadar çıkış moment-

leri elde edilebilir. Yüksek tork ve maksimum güvenilirlik istenen uygula-

maların olduğu her yerde hareket sağlamaktadır.

Ürünler
X Serisi
Dayanıklı ve genel kullanımlı redüktör serisi, hassas bir tork kademesi 

sayesinde ortam koşullarına kolayca uydurulabilir. Kesintisiz modüler 

sistematiği sayesinde konveyör sistemlerinde, taşlı değirmenlerde ve 

mikserlerde kullanılabilir. Bu programa elevatör konveyörlerde kullanılan 

redüktörler de dahildir.

Çok sağlam bir redüktör muhafazası bulunan X serisi, geniş bir güç aralığı 

ve boyut seçeneği sayesinde maliyeti düşük ve hafi f bir yapıya sahiptir. 

Etkin soğutma sistemi, montaj olanaklarında esneklik gibi özellikleri bu-

lunmaktadır. Tek bir redüktör tipi ile sağ ve sol uygulamaları gerçekleş-

tirilebilmektedir. 23 farklı gövde seçeneği, simetrik monoblok ve iki par-

çalı gövde özelliğine sahiptir. 6,8 ile 475 kNm tork aralığını olmak üzere 

modelleri bulunmaktadır. Uygulama alanları: Çeşitli branşlarda konveyör 

tekniği uygulamaları, mikserler ve kırma eleme tesisleri

MC Serisi
MC serisi endüstriyel redüktörler özellikle kompakt yapıda helisel ve konik 

dişli redüktörlerdir. MC serisi 8 farklı boyut ile 6 ile 65 kNm tork aralığını 

kapsamaktadır. Bu paralel mil yapısı sayesinde sistem tasarımında daha 

serbest davranılabilir ve oldukça az yer kaplar. Bu seriyi baz olarak alan 

daha geniş yatak mesafeli ve güçlü çıkış milli tipleri de mevcuttur.

Yüksek güç  yoğunluğuna sahip MC Serisi, kompakt tahrik ünitesi saye-

sinde yüksek moment aktarım yeteneğine sahiptir. Blok mahfaza saye-

sinde sağlam bir ünitedir. Sıkı kademeli moment değerleri ve modüler 

ürün tasarımı bulunmaktadır.

Uygulama alanları: Çeşitli branşlarda konveyör tekniği uygulamaları, ağır 

yük nakliyatı, mikserler, havalandırma tesisleri, karıştırma, vinç tahrikleri, 

kırıcılar, kesme ve öğütme tertibatları.

ML Serisi
ML serisi helisel ve konik dişli redüktörler çok farklı modüllerin çeşitli 

şekillerde bağlandığı müşteriye özel uygulamalar için ideal bir platform 

oluşturmaktadır. Bu sayede bu redüktörlerin esnekliği ve varyasyon ola-

nakları çok kapsamlıdır. Hem giriş ve hem de çıkış tarafl arı için çok sayıda 

modül mevcuttur. ML serisi 5 farklı boyut ile 180 ile 680 kNm tork aralığını 

kaplamaktadır.  Az bir çaba ile üzerinde değişiklik yapılabilir. Fiyat ve tes-

limat süresi avantajları sağlar. Ayrı mahfaza (özel. 2 ve 3 kademeli) saye-

sinde iyi termal özellikleri bulunmaktadır.Uygulama alanları: Ham madde 

hazırlamada vinç inşası, değirmenler, özel ve tekli makineler

P Serisi (Planet Dişli Redüktör)
Kataloglardan bu güç sınıfında bir planet dişli redüktörlü motor sipariş et-

mek şimdiye kadar mümkün değildi. P serisi ile bu ideal duruma bir adım 

daha yaklaştık. Redüktör, motor planet dişli redüktörün önüne monte edi-

lecek şekilde tasarlanmıştır. P serisi 11 farklı boyut ile 24 ile 550 kNm 

tork aralığını kaplamaktadır.  Redüktör ve motor üniteleri birbirlerine op-

timum şekilde uyum sağlamaktadır. SEW-EURODRIVE modüler sistemi 

sayesinde geniş bir donanım opsiyonu yelpazesi sunulmaktadır. Yerden 

ve maliyetten tasarruf sağlayan kaplinler, ara fl anşı ve adaptör fl anşları 
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artık kullanılmamaktadır. Kaplin ve adaptör fl anşı olmadığından kompakt bir 

yapıdadır. Standart üniteler sayesinde: mükemmel bir maliyet-kâr oranı ve 

kısa teslimat süreleri bulunuyor.

Uygulama alanları: Düşük hızlarda büyük kütlelerin hareket ettirilmesi ge-

reken her yerde kullanılabilirler. İnşaat malzemeleri endüstrisi, çimento en-

düstrisi, işlem tekniği, 

P.MC Serisi
Tümü yağ ile yağlanmış ve bakım istemeyen düz yataklarla yoğun bir planet 

son kat güç aralığı bu serinin en önemli özelliklerindendir. Düşük çıkış hızı 

ve yüksek redüksiyon oranları istenen yerlerde özellikle kullanılırlar. Prog-

ram içeriğine özellikle mafsallı konveyörlerde, ekskavatörlerde ve vinç kolu 

tahrik ünitelerinde kullanılan uygulamaya özel conta sistemleri ve yağlayıcı 

varyasyonları gibi donanım opsiyonları da dahildir.

Güçlü tork değerleri sağlayan planet dişli ve helisel (konik) dişli redüktör 

kombinasyonu yapılabilmektedir. Planet son katlar sayesinde yüksek güç 

aralıkları olan kompakt bir redüktördür. P.MC serisi 9 farklı boyut ve farklı 

modelleriyle  69 ile 550 kNm tork aralığını kapsamaktadır. Standart kompo-

nentlerle müşteriye özel ve ekonomik çözümler sunulmaktadır. 

Uygulamaya özel: Özel sızdırmazlık sistemleri ve yağlayıcılar, tork kolları, 

montaj fl anşı, motor yatakları, motor adaptörleri, tablalar.

Uygulama alanları: Plakalı bantlı konveyörler, ekskavatörler ve vinç kolu 

tahrik üniteleri…

Ayrıca patlama korumalı endüstriyel redüktörler ve uygulamaya özel çö-

zümlerimiz bulunuyor.

Endüstriyel Redüktör tahrik gruplarına örnek anlamında; Sew-Eurodrive 

ürün paketlerinden, başka bir deyişle komple tahrik ünitesi kapsamında, 

yaygın bir uygulama örneği konveyör tahriğinde başlıca ekipmanlar tarafı-

mızdan sağlanmaktadır. Ekipmanlar Redüktör, motor, fren, yardımcı tahrik, 

bağlantı kaplinleri ve taşıyıcı şasi’yi kapsamaktadır.

1.Fren
2.Redüktör
3.Tahrik tamburu
4.Çelik yapı
5.Malzeme akış detektörü
6.Magnetic separator
7.Acil duruş çekme kablosu
8.Malzeme akış yönü
9.Elektrik bağlantı kutusu
10.Dönüş tamburu
11.Lastik bant
12.Kayma detektörü
14.Elektrik motoru


