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 I. ĐỘNG CƠ ABB

Là dòng động cơ cao cấp tiêu chuẩn hiệu suất cao từ IE2, IE3, IE4.
Công suất từ 0.37 Kw - 1000 Kw. Chia làm 2 loại vỏ gang và nhôm.
Điện áp cấp vào: 3 pha 220V/ 380V - 690V - 50hz
Tiêu chuẩn: IE2, IE3, IE4, cấp bảo vệ IP55, class F
Kiểu lắp đa dạng chân đế, mặt bích….
Là dòng chuyên dùng cho các ứng dụng đặt biệt, tải nặng, hiệu suất cao.

1. DÒNG ĐỘNG CƠ M2QA

3. ĐỘNG CƠ BALDOR

2. DÒNG ĐỘNG CƠ M2BA

4. DÒNG ĐỘNG CƠ M3BP

Đây là dòng sản xuất theo tiêu chuẩn tiết kiệm năng lương, 
hiệu suất cao IE2
Có 2 loại vỏ gang và nhôm :
Vỏ gang: 0.25 Kw - 355 Kw
Vỏ nhôm: 0.06 Kw - 55 Kw
Điện áp cấp vào: 3 pha 220V/ 380V - 690V - 50hz
Tiêu chuẩn IE2, class F, IP55
Kiểu lắp đa dạng: chân đế, mặt bích…
Là loại động cơ được dùng nhiều nhất trong các dây chuyền 
sản xuất tại châu âu.

Sản xuất tại USA theo tiêu chuẩn Nema
Chuyên dùng cho các ngành như khai thác và chế biến Dầu khí, 
khai thác mỏ, hóa chất
Chuyển dùng cho các môi trường chống cháy nổ, ăn mòn. 

Dòng động cơ dùng phổ biến sản xuất theo tiêu chuẩn 
châu âu IEC 60034-2-2007
Công suất từ 0.25 Kw - 315 Kw, 
số vòng quay tương ứng số cực 2, 4, 6, 8.
Điện áp cấp vào: 3 pha 220V/ 380V - 690V - 50hz
Vỏ gang, tiêu chuẩn IEC, IE1, cấp bảo vệ IP 55, class F
Kiểu lắp đa dạng: chân đế, mặt bích….
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II. ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC

1. ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC HIỆU MCN - TAIWAN

2. ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC NORD - GERMANY

3. HỘP GIẢM TỐC RỜI 

Ưu điểm: nhỏ gọn, momen xoắn lớn 
Có 2 loại cơ bản: Đồng trục và mặt bích

4. ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC KIỂU CYCLO 

Sản xuất theo tiêu chuẩn châu âu, có thương hiệu trên thị trường Việt Nam. 
Công suất từ 0.18 Kw - 160 Kw, tỉ số truyền từ 8-13000,
Momen tải từ 10 - 242 000 Nm
Các loại giảm tốc : 
- Động cơ giảm tốc bánh vít trục vít
- Động cơ giảm tốc bánh răng côn
- Động cơ giảm tốc đồng trục / trục thẳng
- Động cơ giảm tốc kiểu song song
- Động cơ điều tốc cho phép thay đổi tốc độ trong giới hạn đặt sẵn
Các kiểu lắp bao gồm: chân đế, mặt bích, trục rỗng, trục đặc…

Các loại động cơ giảm tốc: Kiểu đồng trục, bánh vít trục vít, loại song song và 
loại bánh răng côn
Công suất từ 0.25 Kw - 15 Kw.  Tỉ số truyền từ I: 5 - 1200, là dòng tiêu chuẩn 
công suất nhỏ.
Tùy theo từng loại sẽ có kiều lắp khác nhau: mặt bích, chân đế, trục rỗng…
Ưu điểm: thông dụng, giá thành cạnh tranh và tồn kho.

Kiểu bánh răng côn, kiểu song song, kiểu trục thẳng, 
kiểu bánh vít, trục vít.
Có thể lắp trực tiếp vào động cơ hoặc lắp qua Coupling.
Tỉ số truyền từ 5 - 20 000.
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Để được tư vấn kỹ thuật và giá cả vui lòng liên hệ:
Trần Đức Nghĩa

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT TƯƠNG LAI
HP: 0973 386 761

Email: nghiatd.watt@gmail.com
Website: www.dongcogiamtoc.org

III THIẾT BỊ ĐIỆN 

Gồm các thiết bị: Khởi động mềm, MCCB, Contactor, 
Soft starter, CB, Relay….
Sản xuất tại Thụy Điển. Là thương hiệu lớn trên thị trường.

* Hàng có sẵn

Công suất từ 0.37 Kw- 560 Kw
Ứng dụng: Động cơ bơm , quạt, cầu trục, máy nén, băng tải công nghiệp…
Các dòng : FR-A700, FR A800, FR D700, FR E700, FR700

1. THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ABB

3. BIẾN TẦN  MITSUBISHI & PHỤ KIỆN

2. THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT SCHNEIDER

Gồm các thiết bị : khởi động mềm, CB, MCCB, contactor, 
Soft starter, Relay..
Sản xuất bởi theo tiêu chuẩn châu âu. Giá thành cạnh tranh. 

* Hàng có sẵn


