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Motoreductoare şi reductoare 

 
 
Motoreductoare şi reductoare melcate :  
Motoreductoarele şi reductoarele mecanice melcate au carcasă de aluminiu sau fontă în funcţie de 
gabarit, factor de reducţie în intervalul i = 7.5 ÷ 100 şi puteri ale motorului electric între 0.06 ÷ 3kW. 
Reductoarele pot fi prevăzute cu flanşe pentru prindere, braţ de reacţiune şi capace de protecţie 
pentru axul melcului. Motoreductoarele se caracterizează printr-o rezistenţă mecanică foarte bună, 
diverse modalităţi de prindere respectiv montaj şi greutate redusă. 
 
Motoreductoare şi reductoare dublu melcate : 
Motoreductoarele şi reductoarele mecanice dublu melcate au carcasă de aluminiu sau fontă în funcţie 
de gabarit, factor de reducţie în intervalul i = 100 ÷ 1000 şi puteri ale motorului electric între 0.06 ÷ 
1.5kW. reductoarele dublu melcate sunt compuse din doua structuri de reductoare melcate simple 
pentru obţinerea unui factor de reducţie foarte mare egal cu produsul factorilor de reducţie al celor două 
reductoare melcate simple în parte. Se utilizează pentru viteze de rotaţie foarte mici.      
 
Motoreductoare şi reductoare cilindrice :  
Motoreductoarele şi reductoarele mecanice cilindrice au carcasă de aluminiu sau fontă în funcţie de 
gabarit, factor de reducţie în intervalul i = 5 ÷ 250 şi puteri ale motorului electric de la 0.09kW. 
Acestea sunt proiectate pentru a opera în condiţii grele de lucru în cazul sarcinilor grele.  
 
Motoreductoare şi reductoare pendulare :  
Motoreductoarele şi reductoarele mecance pendulare sunt utilizate pentru sarcini grele şi puteri ale 
motorului  electric între 0.5 ÷ 80kW iar ca modalitate de cuplare pentru reductoare pot fi cuplate prin 
flanşă sau cu ax de intrare.  
 
Motoreductoare şi reductoare conice : 
Motoreductoarele şi reductoarele mecanice conice sunt din carcasă de aluminiu sau fontă în funcţie de 
gabarit, au factor de reducţie în intervalul i = 1÷10, puteri ale motorului între 0.75 ÷ 80kW, iar 
reductoarele pot avea ax de intrare sau cuplaj pentru motorul electric.   
 
Reductoare cu axe paralele : 
Reductoarele cu axe paralele au factor de reducţie în intervalul i = 5 ÷ 530, puteri ale motorului între 
0.06 ÷ 44kw şi sunt utilizate în aplicaţii cu sarcini grele. Ca modalitate de montaj sunt prevăzute cu 
flanşă de cuplare sau ax de intrare.   
 
Cod de comandă : 

• Pentru comandă sunt necesare următoarele date: pentru motoreductoare se specifică puterea, factorul de 
reducţie (i),modalitatea de montaj, iar pentru reductoare se specifică puterea, factorul de reducţie, motorul 
corespondent (putere, prindere, ax) şi modalitatea de montaj. 
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Societatea noastră vă poate oferi motoare electrice trifazate cu diverse configuraţii 


