Linha de Produtos

Para aplicações desde robótica até a indústria pesada.

Nossos Produtos

A Sumitomo oferece uma linha completa de redutores, de alta qualidade, para maximizar o desempenho das operações de seus clientes.
Isso inclui a gama mais ampla e confiável de redutores e motoredutores de velocidade, além de redutores industriais de grande porte
especialmente concebidos para as aplicações mais extremas.

Precisão /
Contr. Movi.

Torque (Nm)

8.85

88.5

885

Servo 6000

Eixos
Ortogonais

885.075

Fine Cyclo®

5 - 1.480 Nm

Cyclo® BBB 5 Series

Hyponic®
O exclusivo sistema Sumitomo Cyclo® permite uma operação
silenciosa e capacidade de suportar altas cargas de choque.
Disponível em 23 tamanhos padrão.
• Torque:
• Potência:
• Redução:
		
		

123 - 5.140 Nm

Cyclo® BBB 4 Series

Engrenagens

123 - 17.400 Nm

Cyclo® HBB

Cyclo® Servo 6000

122 - 8.564 Nm

Helical Shaft Mount

2.600 - 740.000 Nm

Paramax® 9000 - 1 Estágio

Envolventes

Oferece uma combinação
excelente de alta capacidade
carga, baixa inércia e baixo
nível de ruído.

440 - 43.938 Nm

6,2 - 68.130 Nm
0,75 - 175 kW / 1/8 - 235 HP
1:3 - 1:119 (simples);
1:104 - 1:7.569 (duplo);
1:8.041 - 1:658.503 (triplo)

CAPACIDADE DE SOBRECARGA DE 500%
O segredo para o desempenho e a
confiabilidade do Cyclo® é que 67%
dos componentes de redução estão em
contato todo o tempo, em comparação
com redutores de engrenagens que
usam apenas um contato limitado com
os dentes.

1.306 - 95.320 Nm

Hansen P4 Multi Estágio

6.000- 1.100.000 Nm

Hansen P4 Vertical

• Torque: 16 - 500 Nm
• Folga: < 3 arco min.
• Redução: 1:6 - 1:87

6.000 - 1.100.000 Nm

Hansen P4 UniMiner

Discos
Cicloidais

10

100

1.000

10.000

Configurador de Produtos www.sumitomodrive.com/Configurator
O Configurador de Produtos Sumitomo Redutores agiliza o processo de seleção,
permitindo configurar nossa linha de redutores e motoredutores para cada aplicação
requerida.

Configure seu produto Sumitomo
www.sumitomodrive.com/Configurator

100.000

Paramax® 9000 - 1 Estágio

Alto rendimento,
lubrificado com graxa,
livre de manutenção.
Projeto compacto,
oferece posição de
montagem universal e
múltiplas configurações.

• Torque: 5 - 1.480 Nm
• Potência: 0,09 - 11,1 kW / 1/8 - 15 HP
• Redução: 1:5 - 1:1440

Cyclo® Bevel BuddyBox® 5 Series (BBB5)
Altamente eficiente,
compacto e de
alta durabilidade.
Construção interna com
a tecnologia Cyclo®
ou com engrenagens
planetárias. Disponíveis em 4 tamanhos.

Linha de redutores
industriais padronizados
de 2,3 e 4 estágios de eixos
paralelos e ortogonais.
Carcaças em ferro fundido
cinzento (standard), ferro
fundido nodular ou aço
soldada especial.
soldado. Disponíveis em 26 tamanhos.

Ótimo equilíbrio de
suas capacidades
mecânicas,térmicas e de
rolamentos. Projetado
para amplas faixas de
potência. Em carcaça em
ferro fundido ou em chapa

• Torque: 2.600 - 740.000 Nm
• Potência: 3,7 - 3.729 kW / 5 - 5.000 HP
• Redução: 1:6,3 - 1:500

• Torque: 1.306 - 95.320 Nm
• Potência: 197 - 3.500 kW / 264 - 4.690 HP
• Redução: 1:1,25 - 1:5,6

Hansen P4 Multi Estágio

Hansen P4 Vertical

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

• Torque: 6.000 - 1.100.000 Nm
• Potência: 43 - 7.517 kW / 58 - 10.080 HP
• Redução: 1:6,3 -1:630

Linha de redutores
industriais Hansen P4
possui alta capacidade
de carga radial e axial,
carcaça vertical dedicada
com mais opções e
flexibilidade no eixo de
baixa velocidade.
• Torque: 12.000 - 1.100.000 Nm
• Potência: 124 - 4.100 kW / 166 - 5.500 HP
• Redução: 1:6,3 - 1:630

Eixos Paralelos

882.000 - 4.816.000 Nm

1

Redutores Industriais /Precisão
Indústria/ Controle
Pesada de Movimento
Paramax® 9000

• Torque: 123 - 17.400 Nm
• Potência: 0,10 - 45 kW / 1/8 - 60 HP
• Redução:1:11 - 1:26.000 e maiores

13.784 - 100.445 Nm

Seisa

1

Engrenagem planetária
de precisão.
Flexibilidade de
montagem e fácil
instalação.

• Torque: 8 - 153 Nm
• Folga: 3 min. ou 15 min.
• Redução: 3.7:1 - 1:81

6,2 - 68.130 Nm

Eixos Ortogonais

Cyclo® 6000

111 - 5.140 Nm

Hyponic®

Torque (Nm)

8.850.746

16 - 500 Nm

Paramax® 9000

Redutores Industriais
Indústria Pesada

88.507

IB Series P1

8 - 153 Nm

IB Series P1

Eixos
Concêntricos Cyclo® 6000

Eixos
Paraleos

8.850

Eixos Concêntricos

Precisão / Controle de Movimento

1.000.000

Fine Cyclo®

Cyclo® Helical BuddyBox® (HBB)
Com folga zero, mínima
perda de movimento e
alta resistência a torção.
Para aplicações em
robótica.

• Torque: 111 - 5.140 Nm
• Folga: Zero, 5 -10 min de arco de
movimento perdido
• Redução: 1:29 -1:179

Redutor de eixos paralelos
com o redutor Cyclo®
na entrada, altamente
eficiente, compacto e de alta
durabilidade.

• Torque: 122 - 8.564 Nm
• Potência: 0,1 - 30 kW / 1/8 - 40 HP
• Redução: 1:11 - 1:26.000 e maiores

Helical Shaft Mount (HSM)
Os redutores HSM estão
disponíveis com eixo oco e
com a opção de adaptador
para rosca transportadora
padrão CEMA.

• Torque: 440 - 43.938 Nm
• Potência: 0,1 - 224 kW/ 1/4 - 300 HP
• Redução: 1:5 - 1:25

Cyclo® Bevel BuddyBox® 4 Series
Equipamento
robusto, eficiente,
altamente
confiável e de
alta durabilidade.
Redutor de eixos
angulares com
redutor Cyclo® na entrada altamente
eficiente. Disponível em 6 tamanhos.
• Torque: 123 - 17.400 Nm
• Potência: 0,10 - 60 kW / 1/8 - 100 HP
• Redução: 1:11 - 1:26.000 e maiores

Hansen P4 UniMiner

Projeto robusto que oferece versatilidade para
diferentes posições de montagem. Carcaça
bipartida com design do tipo " FLIP OVER", ideal
para montagens compactas.
• Torque: 13.784 - 100.445 Nm
• Potência: 170 - 1.738 kW / 227 - 2.330 HP
• Redução: 8:1 - 1:71

SEISA
Redutores sob medida para as
mais singulares necessidades.
Os redutores SEISA oferecem
projetos específicos para
aplicações que necessitam alta
resistência e confiabilidade.

• Torque: DP1000 ( Planetário)*4.600 - 736.000 Nm
Acionamentos de Moinho: 882.000 - 4.816.000 Nm
• Redução: 1:5 - 1:1.400
Reduções especiais sob consulta

Linha de Produtos Sumitomo

Strength in One

www.sumitomodrive.com/Products

Três empresas, uma só fonte - Sumitomo Drive Technologies
A Sumitomo Redutores combina os produtos e a experiência em serviços de três
empresas, unidas para fornecer soluções em engenharia a nossos clientes de
Transmissão de Potência.

Linha de Produtos Sumitomo

Com instalações em todo o mundo, nossos produtos são a principal escolha das maiores
e mais reconhecidas empresas globais. Entendemos suas necessidades em redutores, e
através das sinergias das três empresas podemos fornecer as melhores soluções.

A Sumitomo tem como destaque em sua linha de produtos, o redutor Cyclo® Drive, o único no
mercado "gearless", que disponibiliza torque superior para as aplicações e ambientes mais severos.
Ao longo dos anos, este produto evoluiu para projetos ortogonais e paralelos como a série BuddyBox®
de motoredutores. A Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (SHI) posiciona sua divisão de Transmissão de
Potência como uma de suas principais áreas de negócios e tem trabalhado ao longo dos anos para
melhorar suas capacidades no mercado de redutores industriais. Por 20 anos, iniciando em 1973,
a SHI teve um acordo de licença a Hansen Transmissions. Atráves deste histórico de colaboração,
parceria, integração de conhecimentos e domínio do mercado industrial, a Sumitomo Redutores foi
capaz de expandir suas ofertas globais em soluções de engenharia e pacotes completos de redutores.

Redutores e Motoredutores de Alta Qualidade

Fábrica no Brasil
A Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil Ltda, está localizada em Itu, na principal região
industrial do estado de São Paulo, considerado um polo para a fabricação de máquinas e
equipamentos.

para a Indústria

Estamos instalados em uma área de 447.000 m². Nossas operações iniciaram-se em
novembro de 2011, com foco na fabricação da tradicional linha de redutores Paramax,
montagem da linha Cyclo e assistência técnica local. Nossa unidade fabril possui
instalações e equipamentos de última geração, além de contar com profissionais altamente
capacitados, treinados e motivados, afim de garantir o padrão de excelência e qualidade
que os produtos Sumitomo conquistaram nas últimas décadas ao redor do mundo.

Indústrias Atendidas
Automotiva
Esteiras de Bagagem

HANSEN
A Hansen Industrial Transmissions, NV (HIT) tem um histórico, que remonta à década de 1950, quando
David Hansen revolucionou o design e a fabricação de redutores padronizados. A HIT é experiente
no fornecimento de soluções completas de engenharia para os seus clientes fornecendo pacotes que
incluem redutores, acoplamentos, motores, freios e base para o conjunto de acionamentos. As linhas
de produtos HIT são customizáveis para necessidades especifícas do mercado, tornando-os a escolha
perfeita em aplicações da indústria pesada. A Sumitomo Heavy Industries, Ltd. adquiriu a HIT em
2011 a fim de expandir o portfólio de Redutores Industriais de grande porte.

Fabricação de Produtos Químicos
Máquinas de Construção
Pontes e Talhas
Produtos Florestais
Equipamentos Industriais
Manuseio de Materiais
Processamento de Metais

SEISA
Contando com quase um século de experiência na fabricação de redutores customizados de alta
velocidade, redutores para compressores e turbinas, para moagem de cimento e carvão, além de
acoplamentos. Os projetos Seisa são cuidadosamente pensados e estão presentes nas aplicações
mais exigentes do mundo. Em 2006, a Seisa tornou-se uma subsidiária da Sumitomo Heavy
Industries, Ltd.

Sede Global,
Tokyo, Japão

Alimentos e Bebidas

Minérios e Cimento

FABRICAÇÃO
MONTAGENS E SERVIÇOS
ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE VENDAS

Extração de Minérios
Geração de Energia
Transportes e Logística
Tratamento de Água

Para instalações localizadas nas Américas, visite: www.sumitomodrive.com/worldwide

www.sumitomodrive.com

Para locais em todo o mundo, visite: www.sumitomodrive.com/representative

Tel./Fax (55) 11- 4403-9292 - Vendas e Suporte Técnico
shib-vendas@shi-g.com
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