Gama de produtos

Manutenção
e reparos
Os engenheiros de manutenção da Radicon estão
preparados às 24 horas do dia, 365 dias por ano, para
fornecer os seguintes serviços em qualquer momento e em
qualquer lugar do mundo.
Manutenção no local
Reparos, revisões e atualizações
Caixas de transmissão de substituição direta
Gerenciamento de recursos

Nossos dedicados engenheiros de manutenção e reparos
têm a especialização e experiência necessárias para
proporcionar de serviços de reparos simples a
complexos projetos de revisão, em qualquer setor
e de qualquer marca de caixa de transmissão.
Nosso trabalho em parceria com você, o cliente,
tem como objetivo não apenas reparar, mas
identificar a causa primordial dos seus
problemas de produção e trabalhar na
atualização e melhora do seu processo,
eliminando períodos de inatividade e
reduzindo seus custos.

MOTORREDUTORES

Série M – Redutores
e motorredutores
helicoidais coaxiais

Série K – Redutores
e motorredutores
helicoidais 90 graus
eixo cônico

Série C – Redutores
e motorredutores
helicoidais 90 graus
sem-fim

Série F – Redutores
e motorredutores
helicoidais de eixos
paralelos

Motorredutores de projeto
comprovado com conexão
seca entre motor e caixa de
transmissão, facilitando a
remoção do motor.

As dimensões principais de toda
a linha são intercambiáveis com
diversos fabricantes, permitindo
fácil instalação em aplicações
existentes.

Disponível com sistema de poço
seco para máxima proteção
contra contaminação de óleo
em aplicações de mistura e
ventilação de eixo vertical.

Disponível com o sistema de
embuchamento cônico líder de
mercado KIBO para permitir
a remoção descomplicada de
caixas de transmissão de eixo
oco.

Dimensões das unidades:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
10, 13 e 14
Alimentação de entrada:
Até 90 kW
Torque de saída:
Até 11.000 N m
Relações de transmissão:
3,6:1 a 58:1 em 2 estágios, até
16.200:1 em forma combinada
Dimensões dos motores:
Carcaças IEC de 63 a 280

Dimensões das unidades:
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 12
Alimentação de entrada:
Até 90 kW
Torque de saída:
Até 12.300 N m
Relações de transmissão:
8,0:1 a 160:1 em 3 estágios, até
35.000:1 em forma combinada
Dimensões dos motores:
Carcaças IEC de 63 a 280

Dimensões das unidades:
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10
Alimentação de entrada:
Até 45 kW
Torque de saída:
Até 10.000 N m
Relações de transmissão:
8,0:1 a 250:1 em 2 estágios, até
60.000:1 em forma combinada
Dimensões dos motores:
Carcaças IEC de 63 a 225

Dimensões das unidades:
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11 e 12
Alimentação de entrada:
Até 110 kW
Torque de saída:
Até 16.500 N m
Relações de transmissão:
5,0:1 a 100:1 em 2 estágios, até
5.600:1 em forma combinada
Eixo oco:
25 mm a 100 mm
Dimensões dos motores:
Carcaças IEC de 63 a 225

Custos de vida útil
Reconhecemos a importância de minimizar o custo de vida útil em sua operação — quer você utilize sistemas
de movimento lineares e de acionamento em sua linha de produção fabril, ou seja um fabricante de máquinas
que pretende oferecer aos seus clientes o maquinário mais confiável possível.
Combinamos confiabilidade uniforme, vida útil máxima e projeto de utilização simples. Isto possibilita
facilidade de manutenção, garante para nossos produtos a praticidade de operação, tranquilidade para suas
operações e sua atenção voltada para as áreas importantes dos seus negócios diários.

redutores industriais e engrenagens sem-fim

Série G – Unidades
de
engrenagens de
acionamento de eixo
paralelo helicoidal
e 90 graus cônico
helicoidal
Com
projeto de carcaça de
engrenagens bipartida com
sistema de vedação de alta
integridade de três estágios,
facilitando a manutenção.

Dimensões das unidades:
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
Alimentação de entrada:
Até 1.500 kW
Torque de saída:
Até 162.000 N m
Relações de transmissão:
6,3:1 a 315:1:1 em
multiestágios, até 70.000:1 em
forma combinada
Eixo de saída:
Até 240 mm de diâmetro
Dimensões dos motores:
Carcaças IEC de 200 a 315

Série J – Redutores
de velocidade de eixo
helicoidal

Série BS – Redutores
e motorredutores
90 graus sem-fim

Série A

Disponível com o sistema de
embuchamento cônico exclusivo
KIBO® para permitir a remoção
descomplicada de caixas de
transmissão de eixo oco.

Carcaça de alumínio compacta
universal. Disponível linha com
revestimento Tufram® com
eixo oco de aço inoxidável para
lavagens com grau alimentício.

As unidades robustas e de nível
médio da Série A podem ser
montadas nas posições sob
o sem-fim, sobre o sem-fim
e na vertical no eixo de saída,
proporcionando variedade de
disposições de eixos.

Dimensões das unidades:
11/12, 21/22, 31/32, 51/52, 71/72,
100, 110, 125, 140, 160, 190
Alimentação de entrada:
Até 618 kW
Torque de saída:
Até 57.800 N m
Relações de transmissão:
5:1 a 20:1
Eixo oco:
35 a 190 mm
Dimensões dos motores:
Carcaças IEC B3 de 90 a 200

Dimensões das unidades:
40, 50, 63, 71
Alimentação de entrada:
Até 6,5 kW
Torque de saída:
Até 310 N m
Relações de transmissão:
6,67:1 a 104:1 (sem pré-etapa)
Eixo oco:
20 a 35 mm
Dimensões dos motores:
Carcaças IEC de 63 a 112

Dimensões das unidades:
410, 510, 610, 730, 860, 1002,
1252, 1602, 2002, 10, 12, 14, 17,
20,
Alimentação de entrada:
Até 718 kW
Torque de saída:
Até 104.000 N m
Relações de transmissão:
de 5:1 a 70:1 redução única e
4.900:1 em formato de redução
dupla
Eixo de saída:
190 mm

Personalização e soluções para sistemas
Reconhecemos que nem sempre os produtos padronizados e prontos para uso são a melhor solução para
as necessidades dos nossos clientes. Os princípios de projeto que incorporamos à nossa gama de produtos
possibilitam um elevado grau de flexibilidade de produtos, permitindo a oferta de diversas soluções inteligentes.
Nossas experientes equipes de vendas e de engenharia estão a postos para fornecer pacotes completos de
sistemas de movimento linear e de acionamento, bem como um serviço integral de projetos sob medida,
proporcionando modificações especiais em produtos capazes de atender com precisão às suas necessidades.

controle de movimento e bombas

Série BD –
Niveladores

Bombas de
engrenagem
roloidal

Série X –
Acoplamentos

Fornecidos como produtos
individuais ou projetados
especialmente para pacotes
completos de movimento
linear. Adequados para diversas
aplicações, como ajustes
de movimento linear, de
posicionamento, de pressão e
de carga.

Adequadas para o bombeamento
de uma ampla variedade de
líquidos que tenham propriedades
lubrificantes, em aplicações como
motores, compressores, caixas de
transmissão, unidades laminadoras,
máquinas ferramenta, plantas
de processamento, conjuntos de
bombeamento e turbinas. A versão
HST é projetada especificamente
para aplicações com compressor
helicoidal.
Dimensões das unidades:
9, 7, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5
Vazão:
Até 2.500 litros/min

Uma variedade abrangente
de acoplamentos de eixos,
incorporando tipos de
engrenagens e tipos de pinos e
buchas com anel cônico e Nylicon,
permite deslocamentos paralelos
e desalinhamentos angulares.
Componentes praticamente
isentos de manutenção,
oferecendo excelente durabilidade.

Dimensões das unidades:
27, 40, 58, 66, 86, 100, 125, 200
Capacidade de carga:
1 kg a 100 toneladas
Velocidade linear:
Até 5 m/min – Disponível
construção de aço inoxidável

Dimensões das unidades:
Adaptável a eixos com dimensões
até: 540 mm de diâmetro
Capacidade de carga:
Até 1.100.000 N m
* Não disponível com certificação
Atex

Especialização em aplicações ao seu dispor
Nossa variedade incomparável de opções de especialização em aplicações sob medida para os clientes, com
mais de 150 anos de tradição, permite-nos oferecer a solução perfeita para seus requisitos de transmissão.
Nossa equipe de engenheiros de aplicação está disponível para avaliar suas necessidades, compreender
o seu problema e recomendar a melhor solução possível em transmissão de movimento linear ou de
acionamento, a fim de maximizar a operação do seu equipamento e minimizar o custo de vida útil.
Atex – Todos os nossos produtos podem ser fornecidos com certificação Atex, no tempo de entrega (lead
time) normal *

Substituição Direta da Caixa de Transmissão

Agora, a Radicon tem capacidade para desenhar, construir e fornecer caixas de transmissão especiais para
substituição de qualquer marca, em atividade ou obsoleta, com um mínimo de modificação e reduzido período
de inatividade.
Utilizando sua grande experiência e conhecimento, a Radicon é capaz de construir caixas de transmissão
comparáveis e com a mesma dimensão da caixa de transmissão existente, com a opção de aumento da
potência e do torque.
As caixas de transmissão de substituição direta podem ser desenhadas para montagem na exata configuração
das caixas de transmissão originais, mas possuem uma tecnologia que garante menor necessidade de
manutenção e são mais fáceis de manter, com uma excelente relação custo-benefício para toda vida.
Com a capacidade de construir caixas de transmissão com as mesmas especificações das atuais, o principal
obstáculo para a atualização é eliminado, já que as novas caixas têm a mesma dimensão e minimizam o
período de inatividade e as dispendiosas modificações do local.

Substituições Diretas
A Radicon pode oferecer caixas de transmissão de substituição direta de qualquer marca, em atividade ou
obsoleta, incluindo as seguintes marcas principais:
David Brown
Falk
Siemens Flender
Renold

Caixa de Transmissão do Rolo de

Recentemente, a Radicon forneceu uma substituição direta
para um importante usuário final no Reino Unido, para a
fabricação de aço.
O requisito era a substituição de uma caixa de transmissão
existente sem nenhuma modificação na base de montagem
circundante e no equipamento.
Caixa de transmissão helicoidal única com uma relação de 1/1
Um único eixo de entrada de extensão sólido e dois
eixos de saída
Transmite 17 kW a uma velocidade de 263 RPM
Para assegurar que pode para suportar seu funcionamento, a
caixa de transmissão tem um fator de serviço de 8,24 de força,
de acordo com os critérios de seleção AG MA 2001-B88.

Caixas de Transmissão Fabricadas sob Medida

A Radicon oferece uma linha de grande qualidade de caixas de transmissão construídas sob medida, para
uma grande variedade de setores e aplicações. Um grande investimento na empresa, junto com nosso
design, experiência em engenharia e especialização no setor, garante que as nossas caixas de transmissão
construídas sob medida tenham os mais altos padrões de qualidade, confiabilidade e durabilidade.
A Radicon conta com uma equipe exclusiva que aplica o trabalho de engenharia em parceria com cada cliente,
para garantir que nossos produtos sejam uma excelente solução para cada cliente em particular, além de
proporcionar produtos de alta qualidade e confiáveis, pelos quais a empresa é reconhecida.

Setores e Linha de Produtos
Geração de Energia
Caixas de Transmissão de Torre de Resfriamento
Caixas de Transmissão de Pulverizador de Carvão
Caixas de Engrenagem de Transmissão de Pré-aquecedor de Ar
Cimento
Mecanismos de Transmissão de Usina
Retroajustes de Componentes
Aço
Caixas de Transmissão de Bobinas de Alimentação e
Enroladeira/Desenroladeira
Mecanismo de Transmissão de Laminador
Caixas de Transmissão de Câmbio de Velocidade

Mecanismo de Transmissão do
Misturador Banbury

Movimentação de Material
Caixas de Transmissão de Guindaste Transportador de Panela
Caixas de Engrenagem de Transmissão de Deslocamento Transversal e de
Deslocamento do Guindaste
Caixas de Engrenagem de Transmissão do Transportador para Trabalho Pesado
Borracha e Plástico
Caixas de Engrenagem de Transmissão do Misturador Banbury
Caixas de Engrenagem de Transmissão da Calandra
Açúcar
Caixas de Transmissão Planetária
Mecanismos de Transmissão de Usina de Açúcar
Caixas de Transmissão Dupla de Usina

Recentemente, a Radicon finalizou um pedido de
substituição de um Mecanismo de Transmissão do
Misturador Banbury para um grande fabricante de
pneus na África do Sul. A caixa de transmissão de
substituição foi desenhada e fabricada exatamente
com as mesmas especificações da original, para
minimizar o período de interrupção e de inatividade.
Caixa de Transmissão Helicoidal com um único eixo
de entrada
e dois de saída
Relação de 15/1
Dois motores de 869 kW operando a 900 RPM
2 eixos de saída com distância entre centros de 622 mm

A Radicon acredita na construção de relações de qualidade com nossos clientes
fortalecendo o que podemos conseguir juntos. A nossa empresa e o nosso pessoal
estão comprometidos com a construção de parcerias duradouras, tão confiáveis como
nossos produtos e com tão bom andamento quanto nossos serviços.
Agora, a Radicon e a empresa irmã Benzlers fazem parte da Elecom Engineering,
o maior fabricante de engrenagens, com o crescimento mais rápido da Ásia. Esta
parceria nos permite oferecer aos nossos clientes uma linha melhorada de soluções
de engenharia padrão e personalizada, incluindo substituições diretas, sempre com a
qualidade de produto e a especialização em engenharia demandada e proporcionada
pela Radicon.
Radicon - with you at every turn
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