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SEALLESS ADAPTER FOR MIXERS (SAFOMI)

Redutores industriais MAXXDRIVE® 
SAFOMI-IEC para agitadores

NORD DRIVESYSTEMS

 Maior segurança operacional

 Montagem compacta e simples

 Redução do gasto com manutenção

A combinação compacta entre redutores industriais MAXXDRIVE® e o adaptador 
SAFOMI-IEC é ideal para agitadores. Pode haver redução das peças de desgaste e 
peças aplicadas, pois o adaptador SAFOMI/IEC disponibiliza um volume equalizador 
de óleo integrado. Isso resulta em maior segurança operacional e menor gasto com 
manutenção.

Menos peças de desgaste

 Não é necessário um retentor entre o redutor e o cilindro IEC*

Menos peças aplicadas

 Nível de óleo reduzido, não requer reservatório de óleo adicional

 Menor espaço, graças à redução de peças aplicadas

* Em combinação com o adaptador SAFOMI/IEC é necessária a aplicação de um motor à prova de óleo.
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Adaptador SAFOMI/IEC

 Volume equalizador de óleo 
integrado

 Sem retentor*

Tubulação de respiro

Nível de óleo

Comparação das versões aplicadas Etapas de conversão em resumo

1  Drenar o óleo

2  Desmontar o motor, 
adaptador IEC, mangueiras 
e tanque

3  Desmontar tubulação 
e tampa do mancal

4  Montar o adaptador  
SAFOMI-IEC

5  Montar a tubulação do 
respiro

6  Montar a vareta de nível

Adaptador IEC padrão  
e retentor

Nível de óleo

Reservatório de 
óleo e 
mangueiras

* Em combinação ao adaptador SAFOMI/IEC é necessária a aplicação de um motor 
à prova de óleo.
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