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Três empresas, uma visão
No intuito de tornar-se líder mundial em
transmissão de potência, a Sumitomo
Heavy Industries (SHI) anunciou, em março
de 2011, a aquisição da Hansen Industrial
Transmission NV (HIT), tradicional fabricante
e distribuidor de redutores industriais da
Bélgica, como parte de uma estratégia global
de fortalecimento do portfólio de marca.

A Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil Ltda. (SHIB) está localizada em Itu, na principal
região econômica e industrial do estado de São Paulo. Instalada em uma área total de 447.000
m2, sendo 20.000 m2 de área fabril, está capacitada na produção de Redutores Industriais, de
médio e grande porte (de eixos paralelos e ortogonais) da consagrada linha Paramax®9000.
Abriga em suas modernas instalações, equipamentos de última geração para a fabricação de
engrenagens cônicas (cementadas e retificadas), tratamento térmico, usinagem de carcaças
e alta capacidade de elevação de carga. Aliado a tudo isso, uma equipe de profissionais
treinados e motivados, afim de garantir o padrão de excelência e qualidade que os produtos
Sumitomo conquistaram nas últimas décadas ao redor do mundo.
A Sumitomo, em sua fábrica no Brasil, dispõe de um Centro de Serviços estruturado para
atender quaisquer necessidades de seus clientes. A Assistência Técnica Sumitomo está
capacitada a solucionar qualquer problema de manutenção, em garantia ou não, em
redutores Sumitomo, Seisa ou Hansen P4.

No Brasil, juntas, Sumitomo, Seisa e HIT,
através de seu portifólio e tecnologia,
buscam tornarem-se líderes no fornecimento
de produtos para transmissão de potência e
serviços, oferecendo a seus clientes:

• Suporte a vendas, serviços e engenharia
local para todas as marcas

Alto desempenho
Excelência em engenharia
Qualidade e confiança
Rede de assistência global

Cyclo® 6000

• Ampla gama de redutores industriais a
partir de uma fonte
• Atendimento excepcional ao cliente

Tel./Fax (55) 11-4403-9292 - Vendas e Suporte Técnico

brasilmarketing@suminet.com
Brochure 01.085.51.001PG

Produtos inovadores

• Atendimento único e customizado para
redutores e motoredutores Sumitomo,
Seisa e Hansen P4

Para instalações localizadas em todo o mundo, visite: www.sumitomodrive.com
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Soluções em Transmissões de Potência para o Setor Sucroenergético

Recepção e Preparo.
A Linha de Redutores Sumitomo, é sinonimo de confiança,
robustez e eficiência em todas as aplicações e processos
de produção de açúcar, etanol e geração de energia.
O setor Sucroenergético exige
confiabilidade, segurança e
qualidade em acionamentos.
A Sumitomo oferece uma linha completa
de produtos para todas as fases de
produção em uma usina de açúcar, etanol
e geração de energia. Vem fornecendo,
ao longo de sua história, redutores e
motoredutores com confiabilidade
mundialmente comprovada, neste setor.
Para completar sua linha de produtos,
a Sumitomo oferece agora os redutores
da Seisa e HIT (empresas do Grupo
Sumitomo), ampliando ainda mais as
soluções para o setor sucroenergético.

Guincho Hilo

Mesa Alimentadora e Esteiras

Desfibrador / Picador

PX P4

PX P4 C S H B

PX P4 C

O guincho Hilo é usado para descarregar
caminhões de cana, num processo simples,
onde a caçamba do caminhão é engatada
por suas correntes aos ganchos do tombador
Hilo. A carga é içada e despejada na mesa
alimentadora, por onde se inicia todo o processo
de industrialização da cana. Para esta aplicação
os redutores Paramax Sumitomo ou Hansen P4
são extramente eficazes devido a sua robustez
e alta capacidade de torque, silencioso e com
baixa manutenção.

A mesa alimentadora e as esteiras tem a função
de dosar a carga e promover a alimentação
uniforme, contínua e ininterrupta, para isso a
velocidade de operação deve ser contínua. Para
esse processo a Sumitomo oferece as linhas
Paramax, Hansen P4 e Cyclo, que são as mais
indicadas para acionamento do conjunto com
a utilização de acoplamentos, inversores de
frequência e motores elétricos, que garantem o
controle da camada de cana sobre as esteiras e a
maior uniformidade de alimentação possível.

Tem a função de romper a maior
quantidade possível de células que contém
a sacarose e ainda manter o comprimento
das fibras longas, e isso exige grande
potência e acionamentos de confiança.
Para esta função, são recomendados os
redutores Paramax e Cyclo da Sumitomo
ou Hansen P4, que possuem perfil de dente
de engrenagem otimizado, baixo desgaste,
operação silenciosa e eficiente, além de sua
carcaça robusta.

PX P4 C
Desfibrador / Picador

Guincho Hilo

Mesa Alimentadora

Esteiras

Esteiras
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Paramax® Série 9000

Hansen P4

Linha de redutores industriais padronizados
de 2,3 e 4 estágios de eixos paralelos e
ortogonais. Disponíveis em 26 tamanhos.

Linha de redutores industriais Hansen P4
de 2, 3 e 4 estágios de eixos paralelos e
ortogonais. Disponível em 19 tamanhos.

Torque: 2.600 Nm a 552.000 Nm
Redução: 6,3:1 a 500:1
Carcaça: Ferro Fundido Cinzento (Standard)
Ferro Fundido Nodular ou Aço Soldado
(Opcional)

Torque: 6.000 Nm a 1.100.000 Nm
Redução: 6,3:1 a 630:1
Carcaça: Ferro Fundido Cinzento (Standard)
Ferro Fundido Nodular (Opcional)

Soluções em Transmissões de Potência para o Setor Sucroenergético

Extração e Moagem.
A Sumitomo oferece soluções exclusivas para os processos de
extração e moagem com produtos sob medida.

Sumitomo é a garantia de maior
produtividade com a melhor
relação de custo-benefício.
Nesta etapa do processo, é exigido o máximo
dos equipamentos, que precisam resistir à
todo esforço requerido.
Por isso, a Sumitomo oferece uma linha de
produtos altamente confiáveis e a garantia de
uma baixa manutenção.
A linha mais indicada é a dos redutores
Seisa* de engrenagens planetárias para
os processos de Moenda ou Difusor e que
podem ser equipados com motores com
variação de velocidades através de inversores
de frequência. Tudo isso para garantir a
produtividade em todo o processo.
*Empresa do Grupo Sumitomo.

Esteira de Arraste ou entre Moendas

Moenda*

Difusor*

PX P4 S H B

SP

SP PX P4 C

Com a importante função de retirar o bagaço
da saída da Moenda para o terno subsequente,
são exigidas confiança e operacionalidade.
As linhas indicadas são Paramax, Hansen P4,
HSM e Cyclo HBB. O sistema de transmissão
exclusivo tipo cicloidal, da Linha Cyclo, oferece
uma ótima relação de peso e potência além
de alta durabilidade e muito compacto sem
prejuízo da sua robustez. São projetados para
até 500% de sobrecarga momentânea. São
linhas de produtos já aprovadas nas maiores
indústrias pelo mundo.

A moagem é o coração do processo
industrial de uma Usina. Para este tipo de
aplicação, são exigidos os mais confiáveis
redutores de velocidade. A Sumitomo,
através de sua linha Seisa* de redutores
Planetários, disponibiliza ao mercado
produtos com excelente fator de serviço,
durabilidade, alta eficiência e baixos níveis
de ruído e vibração.
Essa linha de redutores de engrenagens
planetárias, foi projetada para aplicações
com extremas cargas de choque.

O processo de difusão para a extração da
sacarose da cana-de-açúcar agregado às
recentes melhorias técnicas, transformaram
o Difusor na tecnologia que tem
revolucionado o setor sucroenergético.
Para o seu perfeito funcionamento, sem
interrupções na produção, são indicadas as
linhas redutores Paramax 9000, Cyclo 6000,
Planetário Seisa* e Hansen P4.
Todos são produtos de alta confiabilidade e
durabilidade, isso sem contar com o baixo
indíce de manutencão.

*A extração pode ser realizada com o uso de Moendas ou de Difusor.

SP

SH

Seisa Planetário

Seisa Turbo Redutor

Linha de redutores de engrenagem planetária
para aplicações extremas, robusto e com
altas capacidades de torque. Dentes das
engrenagens em ângulo, maior durabilidade.

Linha de redutores de eixos paralelos de
alta velocidade com 1 estágio. Carcaça com
baixo nível de ruído e vibração. Utilizado no
processo de geração de energia elétrica.

Torque: Consulte a Sumitomo
Redução: Consulte a Sumitomo
Carcaça: Aço Soldado
Projetos sob especificações do cliente e
conforme a aplicação.

Potência Mecânica: 300 kW a 80.000 kW
Redução: 1,2:1 a 10:1
Carcaça: Ferro Fundido Cinzento (Standard)
Ferro Fundido Nodular ou Aço Soldado
(Opcional)
Consulte para outras aplicações.

É uma subsidiária da Sumitomo Heavy Industries do Japão com mais de 90 anos de experiência na
fabricação de engrenagens e equipamentos de transmissão de potência, destacando sua linha de
redutores industriais de grande porte: Planetários e Turbo Redutores, aplicados mundialmente em
empresas de Siderurgia, Cimento, Mineração, Plástico e Borracha, entre outros.

PX P4 B S H
Esteiras de Arraste

Processo por Moenda

Processo por Difusor
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Soluções em Transmissões de Potência para o Setor Sucroenergético

Preparação do Caldo e Produção do Açúcar.
O Redutores e Motoredutores Sumitomo, são garantia de
uma longa vida útil com uma baixa manutenção.

Decantadores
C

Constituem-se de equipamentos, nos quais
o caldo tratado, entra continuamente,
com saída simultânea de caldo clarificado,
lodo e escumas. Para essa aplicação a
utilização da linha Cyclo 6000 é ideal , pois
os componentes do sistema Cyclo operam
por compressão e não por cisalhamento, o
que garante um desempenho silencioso e
eficiente, além de ter capacidade de picos
de torque de 500% acima do nominal.

Flotadores
C

Tem por objetivo retirar as partículas
insolúveis presentes no caldo filtrado que não
foram retiradas nos filtros rotativos. Formase na superfície do flotador uma camada de
flocos, que é retirada através de raspadores
rotativos. É indicada a utilização da linha Cyclo
6000, que além das vantagens já citadas,
possui alta capacidade de carga e grande
resistência a choques além de uma vida útil
superior a vinte anos.

Cozedores a Vácuo

Cristalizadores
C B

C

A etapa de cozimento é aquela em que
os cristais de sacarose são formados e
aumentam de tamanho (crescimento
de cristais). É uma aplicação que exige
equipamentos com alta resistência e
robustez, por isso também indica-se a
instalação dos redutores e motoredutores
da linha Cyclo 6000. Pois, são equipamentos
com alta tecnologia, já comprovada nas mais
de 10 milhões de unidades comercializadas.

C Cyclo® Série 6000

Secadores de Açúcar

Redutores e motoredutores cicloidais em 23
tamanhos padronizados.

PX P4 C

Saindo dos cozedores, as massas são
descarregadas nos cristalizadores que são
tanques dotados de agitadores mecânicos,
para evitar incrustrações e o acúmulo de
areia no fundo do tanque de decantação
antes da sua limpeza (descarga), isso
aumenta a necessidade de torque e a
capacidade de picos de torque (acima de
500% da nominal) por isso são indicados os
redutores da linha Cyclo 6000.

O açúcar é secado no secador de tambor, o
qual consiste de um grande tambor provido
internamente de telas. O tambor é levemente
inclinado em relação ao plano horizontal,
entrando o açúcar na parte superior e
saindo na mais baixa. Para o seu perfeito
funcionamento, são indicadas as linhas
de redutores Paramax 9000, Cyclo 6000, e
Hansen P4. Produtos de alta durabilidade,
com um altíssimo rendimento.

Potência Mec.:
0,1 a 175 kW
(de 1/8 a 235 cv)
Redução:
3:1 a 1.000.000:1

H Cyclo® Helical BuddyBox®
Redutores de engrenagens helicoidais de eixos
paralelos com um estágio, integrado ao redutor
de velocidade Cyclo®.
Potência Mec.:
0,1 a 30 kW
(de 1/8 a 40 cv)
Redução:
11:1 a 26.000:1

S Helical Shaft Mount (HSM)
Redutores de engrenagens helicoidais com
maiores capacidades nominais.
Potência Mec.:
0,2 a 224 kW
(de 1/4 a 300 cv)
Redução:
5:1 a 25:1

C
Cozedores a Vácuo

B Cyclo® Bevel BuddyBox® 4
Redutores e motoredutores Cyclo® Bevel
BuddyBox® 4. Um equipamento robusto,
eficiente, e de alta durabilidade em 6
tamanhos.
Potência Mec.:
Decantadores

Flotadores

Cristalizadores

Secadores

C

C

C B

PX P4 C

0,1 a 75 kW
(de 1/8 a 100 cv)
Redução:
11:1 a 26.000:1

