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Economia de energia | Maior rendimento
Design Inovador | Evolução tecnológica

Optimizado para as indústrias 24/7h
Elevado desempenho
Eficácia garantida

Investimos na eficiência energética, na segurança e na 
tecnologia. A NORD fornece uma vasta gama de accionamentos 
de design Inovador, de tecnologia avançada, com soluções 
extremamente dinâmicas e fiáveis, desenvolvidas para reduzir 
os custos energéticos e cumprir os requisitos das Indústrias.
Tenha uma atitude ambiental.
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 Tamanhos 5

 kW 0,12 – 9,2

 Nm 90 – 660

 i 3,58:1 – 70:1

Todos os modelos estão disponíveis em versão aberta ou
fechada com tratamento nsd tupH e superfície washdown.
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Sealed Surface Conversion System

humidade

antibacteriano

agente 
Prata-ião bactéria 
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A mais recente tecnologia na 
protecção anti-corrosiva

Elevada eficiência energética
Contribuição ecológica com 
produtos NORD.
Rentabilize o seu negócio

Características:

n Carcaça anti-corrosiva em alumínio anodizado,
 opcionalmente com nsd tupH

n Design optimizado - norma Clean Chamber
 (mais higiene)

n Maior protecção com duplo retentor 
 (opcional)

n Rolamentos de grandes dimensões 
 (maiores cargas radiais e cargas axiais)

n Utiliza motores standard ligados por 
 acoplamento

Vantagens:

n 98% Rendimento (redução de custos)

n Resistente em ambientes agressivos

n Mais leve

n Ecológico (quantidade reduzida de lubrificante)

n Fácil de limpar devido à sua superfície
 (Washdown)

Principais aplicações:

n Cerâmica e vidro

n Indústria farmacêutica

n Indústria química

n Indústria alimentar e bebidas

n Ambiente

Accionamentos Inteligentes, assistência global

Revestimento antimicrobiano
Sistema de revestimento que se destaca pelo efeito
antimicrobiano evitando a proliferação de bactérias.


