Por que escolher um redutor da Rexnord?

Por que escolher a Rexnord?
Quando se trata de fornecer
produtos de engenharia de
alto padrão, que melhoram
a produtividade e a eficiência de
aplicações industriais em todo
o mundo, a Rexnord é a mais
confiável do setor. Nosso
compromisso com a satisfação
do cliente e com um nível
superior se estende a todas
as áreas de nossos negócios.
O menor custo total
de propriedade.
Produtos da mais alta qualidade
são desenvolvidos para
ajudar a evitar a paralisação
de equipamentos, aumentar
a produtividade e gerar
operações confiáveis.
Conhecimento especializado
avançado.
Uma ampla linha de produtos
é acompanhada por equipes
globais de especialistas em
vendas, atendimento ao cliente
e suporte de manutenção,
disponíveis a qualquer
momento.
Soluções para aumentar
a facilidade de fazer negócios.
O nosso compromisso com
a excelência operacional
significa que você recebe
os produtos certos, no lugar
certo e na hora certa.

Por que escolher os
redutores A-Plus?
Componentes resistentes e duráveis
As exclusivas vedações Magnum para serviços pesados e com purga de graxa são
o padrão para manter o óleo no interior do componente e sujeiras e umidade fora,
o que resulta em uma vida mais longa do rolamento e em um maior tempo de
disponibilidade do seu equipamento. As engrenagens retificadas e cementadas
geram uma operação excepcionalmente suave e silenciosa, com alta resistência
e, consequentemente, alta durabilidade. As carcaças de aço totalmente soldadas
e de alta resistência proporcionam rigidez para manter o alinhamento preciso da
engrenagem e ter mais resistência a choques do que o ferro fundido.

Carcaça bipartida
Uma carcaça bipartida permite acesso mais fácil a componentes internos para
manutenção, sem a necessidade de remover o redutor.

Pacotes pré-projetados
Economize tempo e dinheiro com pacotes pré-projetados, como os redutores de
eixo oco de transportadores, que podem economizar 20% em relação à montagem
convencional e evitar problemas de desalinhamento.

Garantia completa de 3 anos
A primeira garantia de 3 anos do setor fornece proteção completa "eixo-a-eixo"
para todos os componentes Falk®, incluindo rolamentos e vedações.

Folha de dados do produto: Redutor

Redutores A-Plus
• 17 tamanhos de unidades, até 5,5 M lb.pol (620 kN.m)
• Reduções de 1,8:1 a 438:1
• Design versátil, com configurações do tipo montagem em
eixo, paralela, em ângulo reto e vertical
• Carcaça de aço inoxidável bipartida com design compacto
• Engrenagem retificada e cementada
• Versáteis acessórios de resfriamento, incluindo ventiladores
radiais, ventiladores elétricos, tubos de refrigeração e trocadores de calor
• Redutor de transportador que não requer alinhamento disponível como pacote padrão
• Classificações de serviço contínuo (AGMA)
• Garantia completa de 3 anos

Produtos para o controle de
processos e movimentação
para a sua empresa
Rolamentos
Acoplamentos
Redutores
Correntes industriais
Equipamentos de transporte
FlatTop
Serviços

Setores
atendidos

Vedações Magnum
"sem vazamentos"

Respiro de ar
para filtro Airmax
disponível

Carcaça bipartida
simetricamente

Mineração
Produtos de base florestal
Agregados
Alimentício e grãos
Cimento
Metais primários
Geração de energia
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Conveniente tampa de
inspeção

Rolamentos de
vida útil longa
Carcaça totalmente
soldada
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