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Добрі новини для 
тих, хто поспішає
Незалежно від того, працюєте Ви в проектуванні, у відділі постачання 
чи займаєтесь технічним обслуговуванням, зараз ми маємо 
можливість постачати Вам наші індустріальні редуктори ще швидше. 
Наш комплекс заходів щодо зменшення термінів постачання 
робить це можливим. 

 

Програма ATO5 - збирання на замовлення: індустріальні 
редуктори готові до відвантаження за 5 робочих днів!

За програмою АТО5 можуть бути зібрані циліндричні та конічно-
циліндричні редуктори стандартного покоління X.e  до 175 кНм, у 
той час, як стандартні планетарні редуктори серії P доступні до 360 
кНм - майже з усіма опціями. 

За програмою АТО5 усі наші індустріальні редуктори із перевіреної 
модульної системи SEW-EURODRIVE відвантажуються з нашого 
заводу великих редукторів у Німеччині через 5 робочих днів після 
Вашого замовлення, без додаткових витрат.

Що може бути швидше за це? Винятком може бути аварійна 
ситуація, що спричинена простоєм машини. В цьому випадку 
запасний редуктор може бути зібраний для Вас лише за один 
робочий день. Це надзвичайна гнучкість та зручність для тих, хто 
поспішає. 

Програма ETO 15 - збирання на замовлення: модифіковані 
індустріальні редуктори готові до відвантаження за 15 робочих днів!

У багатьох клієнтів є потреба в редукторах спеціальних модифікацій, таких 
як: спеціальні вихідні вали, переробка корпусу та підготовка до 
використання при низьких температурах або спеціальні типи під'єднання.

Крім того, багато інших варіантів, таких як: системи охолодження мастила, 
відкидний корпус або ATEX можуть бути зібрані за процедурою ETO 15.

З ETO 15 наші модифіковані індустріальні редуктори серії X.e та P можуть 
бути зібрані на нашому заводі для великих редукторів у Німеччині за 15 
робочих днів з моменту вашого замовлення. 

ETO 15ATO 5
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Чому  
to go?
Надійна та постійна підтримка і допомога
ATO5 та ETO15 є частиною нашої філософії 
обслуговування та наших переваг для клієнтів. Крім 
функціональних переваг виробництва, ми пропонуємо 
нашим клієнтам тісні партнерські відносини та постійну 
підтримку протягом усього життєвого циклу нашої 
продукції - від початку до кінця. Наша програма to go є 
ще однією ілюстрацією цього. 

Ми знаємо Ваш ринок, Вашу галузь, Ваше обладнання  
та Ваші вимоги, саме тому ми цілком розуміємо 
важливість швидкості, гнучкості та експлуатаційної 
надійності для Вашої компанії та для Вас як інженера 
чи техніка. 

Наші інженери постійно шукають нові шляхи 
вдосконалення наших технологій приводу та нашої 
логістики на Вашу користь, передбачаючи Ваші конкретні 
потреби та пропонуючи інноваційні індивідуальні рішення. 

Знаходитися поруч з Вами, у кожній країні - ось що нами 
рухає. 

Технології приводу від SEW-EURODRIVE

Ви дизайнер-конструктор?

- З ATO5 та ETO15 Ви маєте більше часу для
планування.
- Ви можете сконфігурувати свою систему за власним
зразком за допомогою наших редукторів, а потім зробити
замовлення.
- Ви також можете покластися на нас стосовно
спецвиконання, Ви отримаєте їх через 15 робочих днів. 
- Ви можете зосередитися на ключових аспектах
дизайну.
- Ви можете реалізовувати проекти швидше, завдяки
визначеним параметрам.

Ви покупець?

- Ви можете замовити редуктори після закінчення
проектування, усуваючи цим звичні сьогодні зміни та
пов’язані з цим додаткові витрати.
- Ви отримуєте більшу гнучкість завдяки швидкому
постачанню.
- При замовленні Ви маєте можливість першочергово
зосередитися на обладнанні з тривалим терміном
виготовлення, а редуктор замовити наприкінці.

Ви інженер з технічного обслуговування?

– Ви можете бути спокійні за Ваш техпроцес,
оскільки наші індустріальні редуктори за
програмою ATO5 можуть бути відвантажені з
нашого заводу вже через день після вашого
замовлення.

–  Вам більше немає потреби тримати склад
запасних деталей та обладнання.

– Ви зменшуєте свої витрати на утримання складу
запасних частин. Короткий термін постачання
означає, що ми і є Ваш склад.

– З нашими можливостями Вам легше планувати
профілактичне обслуговування Вашого
технологічного обладнання.

– Ви можете замовити окремо вал редуктора, і ми
поставимо його протягом 15 робочих днів.

Яка перевага наших індустріальних редукторів?
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Наші індустріальні 
редуктори  t o go 

Варіанти Спец. виконання

Додаткові опції Індивідуальні рішення
ATO 5 ETO 15

ATO 5 Стандарт

ETO 15 Спец. виконання

→ Готові до відвантаження з заводу через 5 робочих днів

→ Готові до відвантаження з заводу через 15 робочих днів
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– циліндричні та конічно-циліндричні редуктори від 
6,8 до 175 кНм;

– передатні числа від 7 до 350;
– цілісний вал з/без шпонки;
– порожнистий вал із шпонкою або зі стяжною

муфтою.

– планетарні мотор-редуктори, від 25 до 360 кНм;
– передатні числа від 100 до 4000;
– цілісний вал з/без шпонки;
– порожнистий вал зі стяжною муфтою.

X.e... редуктори P... редуктори

Наші індустріальні
редуктори  to go 

Більше про індустріальні редуктори to go: 
www.sew-eurodrive.de/en/togo

X.e... мотор-редуктори P... мотор-редуктори

Програма ATO 5 – Всі компоненти ущільнення
– Розширювальний бачок для масла системи

охолодження
– Моментний важіль
– Блокіратор зворотнього ходу
– Двигун, або адаптер двигуна IEC
– Вентилятор

– Всі компоненти ущільнення
– Розширювальний бачок для масла

системи охолодження
– Моментний важіль
– Первинний мотор-редуктор

Програма ETO 15  Додаткові опції
– Низькі температури до -40 °C
– Змащення під тиском за допомогою SEP або

зовнішнього насосу, в тому числі разом із
вентилятором

– Різні монтажні позиції
– Датчики рівня масла, датчики температури

масла, ніпелі SPM
– Масляні та повітряні системи охолодження
– ATEX виконання
– Відкидний корпус
– Редуктори для елеваторних норій, двигуни, що

описані нижче
Варіанти цільного валу (S/R)
– Модифікації по довжині, діаметру, допуску
– 2 шпонки

Варіанти порожністого валу (A/H)
– Модифікації по діаметру

Варіанти корпусу
– Додаткові отвори або різьби в корпусі
– Перероблені корпуси
– Спеціальне положення для датчиків і зливних клапанів

Додаткові опції

– Низькі температури до -40 °C
– Різні монтажні позиції
– Датчики рівня та температури
масла
– Масляні та повітряні системи
охолодження
– ATEX виконання
Варіанти цільного валу (P/PR)
– Коротший, менший від
стандартного діаметру, різні допуски
– 2 шпонки
Модифікація порожнистого валу 
зі стяжним диском (PH)
– Модифікації по діаметру

Двигуни по ATO 5 – Типорозміри 80 – 280, живлення 230/400 В або 400/690 В
– Гальма для двигунів

Двигуни по ETO 15 – Типорозмір 315 

Технічні характеристики
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http://www.sew-eurodrive.de/en/ato5
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