
Sprawdzone napędy
dla branży cukrowniczej

Napędy do cukrownictwa i nie tylko
- napędy w ponad 1000 urządzeń dla cukrownictwa

- referencje wszystkich spółek cukrowych

- napędzamy przenośniki taśmowe, kubełkowe i ślimakowe,

  a także skipy, suszarki, warniki, pompy

- największy zakład montażowy w Polsce

- sprawdzone w najtrudniejszych warunkach

- skuteczny szybki serwis



Rozwiązania chłodzenia dla aplikacji o wysokich mocach.

Ekonomiczny system modułowy.
Wszystkie rozwiązania napędowe dla Klientów indywidualnych są planowane zgodnie z zasadą 
modułowości. Dzięki dopasowanemu systemowi modularnemu można zapewnić atrakcyjne 
rozwiązania dla branż wrażliwych cenowo. Zapewnia to wszechstronna oferta przetwornic 
częstotliwości, silników i przekładni, jak również systemów sprzęgających i hamulcowych - w każdym 
przypadku dostępny jest szeroki zakres opcji. Płynne działanie zapewniają rozwiązania, takie jak 
sprzęgła hydrokinetyczne dobrane odpowiednio do danej aplikacji czy uszczelnienia Taconite, które 
efektywnie chronią przed pyłem ściernym i korozją pierścienie uszczelniające wał.

Koncept predykcji konserwacji w systemach sieciowych.
NORD oferuje również innowacyjne koncepcje predykcji konserwacji, szczególnie dla ciężkich 
przekładni przemysłowych.  Wykorzystując przetwornicę częstotliwości, sieciowe zespoły napędowe 
NORD przesyłają swoje dane stanu za pomocą systemu sterowania lub bezpośrednio do 
zabezpieczonej Chmury. Dzięki opcjonalnemu monitoringowi wibracji zmiany stanu można wykryć na 
wczesnym etapie i zaplanować konserwację w odpowiednim czasie. Rejestrowanie danych o 
wydajności zapewnia również optymalne dostrojenie systemu, jak również stałe monitorowanie stanu 
technicznego napędów.

Wyjściowy moment obrotowy dla serii MAXXDRIVE® XT zawiera się w przedziale pomiędzy 15 a 75 
kNm przy przełożeniach od 6,3 do 22,4. Przekładnie MAXXDRIVE są dostępne w siedmiu zakresach 
mocy od 50 do 1500 kW. W przeciwieństwie do wcześniejszych konstrukcji seria jest standardowo 
wyposażona w użebrowaną obudowę UNICASE ze zintegrowanym wentylatorem osiowym. Ze 
względu na zwiększoną powierzchnię korpusu oraz zastosowane osłony wentylatora, przepływ 
powietrza chłodzącego jest optymalny oraz osiągnięto bardzo wysoki potencjał termiczny - w wielu 
przypadkach dodatkowe chłodzenie nie jest wymagane. Duże łożyska walcowe oraz ich 
rozmieszczenie w stosunku do środka korpusu zwiększają obciążalność i wydłużają okres 
eksploatacji komponentów.

Seria przekładni przemysłowych MAXXDRIVE 
od dziesięciu lat stanowi część portfolio 
produktów NORD i była w tym czasie stale 
rozwijana. Najnowsza generacja uzupełnia 
d ł u g o  o b e c n ą  n a  r y n k u  s e r i ę  o 
zoptymalizowaną pod kątem wymagających 
aplikacji dwustopniową przekładnię kątową, 
która jest szczególnie odpowiednia dla 
systemów przenośników taśmowych i może 
być łatwo dopasowana do indywidualnych 
wymagań. Zakres mocy i prędkości został 
specjalnie zaprojektowany dla zastosowań, w 
których wymagany jest niski zakres prędkości 
w połączeniu z wysoką mocą - np. w przemyśle 
materiałów sypkich i minerałów. W branżach tych wymagane są solidne rozwiązania odporne na 
zanieczyszczenia i niezawodne podczas działania w surowych warunkach operacyjnych. Z tego 
powodu konieczna jest także specjalna koncepcja uszczelnień, wymagająca minimalnej konserwacji, 
dzięki której system napędowy nie musi być wyposażony w zewnętrzne chłodzenie.

Przekładnie przemysłowe
MAXXDRIVE® XT

®



Charakterystyka / moc
   Przystosowanie do najwyższych obciążeń termicznych

   Maksymalna wielkość wentylatora osiowego
 i zoptymalizowana cyrkulacja powietrza do chłodzenia

   Zwiększona powierzchnia korpusu zapewnia wzrost             
 efektywności wymiany ciepła

   Brak konieczności stosowania zewnętrznego chłodzenia

   Blokada ruchu wstecznego zabudowana na zewnątrz na   
 przedłużonym wale - łatwy demontaż oraz konserwacja

   Różne możliwości montażu / konstrukcja tworząca odbicie   
 lustrzane

  Uniwersalna, symetryczna obudowa

Dostępne wielkości i przełożenia

Najwyższa termiczna moc graniczna 
W celu osiągnięcia maksymalnej obciążalności termicznej opracowano 

przy pomocy analityków z CFD idealny kontur korpusu reduktora i zopty

malizowano cyrkulację powietrza przez wbudowany wentylator osiowy pod 

kątem jak największej efektywności chłodzenia.
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Typ Przełożenie
Wyjściowy      

moment obrotowy

Termiczna moc

graniczna
Wał drążony Wał pełny

[–] [Nm] [kW] ∗ d [mm] d [mm]

SK 5217 6,3  –  22,4 15.000 maks. 347 105 120

SK 6217 6,3  –  22,4 20.000 maks. 439 105 120

SK 7217 6,3  –  18,0 25.000 maks. 493 125 140

SK 8217 6,3  –  20,0 30.000 maks. 574 125 140

SK 9217 6,3  –  18,0 40.000 maks. 541 160 160

SK 10217 6,3  –  18,0 50.000 maks. 829 160 160

SK 11217 7,1  –  22,4 75.000 maks. 877 170 170

                               

MAXXDRIVE® XT 
MAXXDRIVE®

Wyjściowy moment obrotowy [kNm]
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Opcje do produktu MAXXDRIVE® XT
   Wbudowany wentylator osiowy z osłoną na wale napędowym

  Wersja z łapami (pełny wał wyjściowy)

  Wersja do montażu na kołnierzu (kołnierz wyjściowy)

  Wersja do bezpośredniego zawieszenia na wale (wał wyjściowy drążony z wpustem lub pierścieniem zaciskowym)

  Element mocujący, pierścień zaciskowy, osłona, drążek reakcyjny

  Blokada ruchu wstecznego zabudowana na zewnątrz na przedłużonym wale - łatwy demontaż oraz konserwacja

  Czujniki monitorujące (temperatura, drgania, prędkość obrotowa, poziom oleju itp.)

  Napęd pomocniczy (motoreduktor)

  Adapter IEC/NEMA

  Nagrzewnica oleju



Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

Seria MAXXDRIVE® to niezawodny członek rodziny produktów NORD dla wysokich

momentów obrotowych. Dzięki bogatej ofercie modułowych produktów firma NORD 

oferuje liczne i zindywidualizowane rozwiązania napędowe, które są zoptymalizowane

pod względem technicznym i komercyjnym. W obszarze stosowania systemów 

napędowych mieszadeł mogą być oferowane zoptymalizowane rozwiązania dostosowane 

do specjalnych wymagań dzięki kombinacji różnych standardowych wariantów i opcji.

NORD DRIVESYSTEMS  
Asortyment produktów

   Kompleksowe systemy napędowe

 z modułowych  komponentów

   Wysoka głębokość przetwarzania

   Duża dostępność

   Globalna sieć produkcyjna

   Krótkie terminy dostaw znajdujących

  się w magazynie  komponentów                      

  i części zamiennych

   Najwyższa jakość produkcji

 we wszystkich zakładach

   Dostępne również w wersji ATEX  

   Portal dla klientów myNORD

 do konfiguracji online, wyceny,  

 określania czasu dostawy

 i zamawiania

   Niezawodny partner w kwestiach

 projektowania, produkcji 

 montażu i serwisu z dostępem 24/7  

 Główna siedziba i centrum technologiczne 
w Bargteheide pod Hamburgiem.

 Innowacyjne rozwiązania napędowe dla  
ponad 100 gałęzi przemysłu.

 7 wiodących technologicznie zakładów 
produkcyjnych wytwarza reduktory, silniki 
i elektronikę napędową dla kompletnych 
systemów napędowych.

 NORD posiada 51 własnych oddziałów w 
36 krajach i partnerów dystrybucyjnych w ponad 
50 krajach. Oferują lokalne zaopatrzenie, centra 
montażowe, wsparcie techniczne i obsługę 
klientów.

 Ponad 4.000 pracowników na całym świecie 
tworzy rozwiązania dostosowane do wymagań 
klientów.

Grupa NORD DRIVESYSTEMS

Nowa Sól - Produkcja i montaż Wiechlice - montaż silnikówGłówna siedziba w Bargteheide
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