
Rozšíření rozsahů 
výkonů do 22 kW
NORDAC PRO SK500P
Rozvaděčové měniče řady NORDAC PRO SK500P jsou založeny 
na nejnovější technologii a jsou perfektně vybaveny pro každou 
aplikaci pohonu. Již brzdy přijde na trh výkonové rozšíření této 
vlajkové lodi NORD. 
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občasník firmy NORD Poháněcí technika, s.r.o.     

 www.nord.com

Hlavní inovací pěti velikostí přístro-
jů této rodiny frekvenčních měničů 
jsou krom jiného integrovaná multi-
-protokolová ethernetová rozhraní, 
rozhraní pro víceosý provoz s růz-
nými snímači otáček, USB rozhraní 
pro parametrování bez zapnutého 
napájení a vylepšené řízení motorů.

Rozvaděčový měnič nejnovější ge-
nerace NORDAC PRO SK500P je 
nyní rok a  půl na trhu. Pro NORD 
DRIVESYSTEMS je tato nová řada 
mimořádným úspěchem. Obzvláště 
ceněná jsou multi-sériová rozhraní 
a  jejich funkce. Rozličné provede-

ní přístroje pak optimálně uspokojí 
požadavky všech různorodých apli-
kací. Maximální flexibilita je daná 
zásuvnými ovládacími, bezpeč-
nostními a rozšiřitelnými jednotka-
mi. Kompaktní provedení formátu 
knihy pak umožní šetřit místo v roz-
vaděči. S  řadou přístrojů NORDAC 
PRO 500P profitují zákazníci vzhle-
dem k univerzální výbavě měniče, 
která si zakládá na vysoce hodnot-
ném připojení a  funkčním vlast-
nostem, jako je nabídka CANopen  
rozhraní, brzdný chopper, čtyři sady 
parametrů, PLC funkce a polohova-
cí řízení POSICON.

0,25 – 0,75kW

1,1 – 2,2kW

NOVINKA
7,5 – 11kW

NOVINKA
15 – 22kW

3 – 5,5kW



NORDAC PRO SK 500P
Všechny přednosti  
přehledně:

Charakteristika
  Proudově – vektorová regulace
  Vysoká přetížitelnost, až 200%
  4 on-line přepínatelné parametrové sady
  Certifikace CE, cUL, EAC
  Funkční bezpečnost STO
  Konektorové svorkovnice
  Galvanicky oddělený vstup PTC 
  Integrovaný síťový filtr
  Integrovaný brzdný chopper
  Velmi kompaktní provedení
  Výkony od 0,25kW do 22kW
  1 x 230V do 2,2kW
  Zpětně kompatibilní k SK500E

NORDAC PRO – univerzální měnič určený pro rozmanité pohonné úlohy

NORDAC PRO SK 500P
Vysvětlení předností  
na modelu:

NORDAC PRO SK 500P 
s NORDAC ACCESS BT 
parametrování a diagnostika 
s Bluetooth:

NORDCON APP 

  Dostupné funkce vycházejí z  bezplatné aplikace 
NORDCON APP vystavěné na SW nástroji NORDCON

  Funkce osciloskopu a analýzy pohonu
  Parametrování s pomocnými funkcemi a rychlý pří-

stup k parametrům
  Vizualizace v aplikaci na displeji telefonu 
  Funkce záloha a obnovení

Přednosti
  Integrované multi-enkodérové rozhraní
  On-board PLC
  CANopen Systembus
  USB-C rozhraní
  MicroSD
  Multi-enkodérové rozhraní
  Bluetooth komunikace s NORDCON APP
  Asynchronní a synchronní motory

Videa k tématu



Společnost Prefa Technology spo-
lupracuje s  firmou NORD-Poháněcí 
technika již od roku 2005. Za tuto 
dobu bylo aplikováno až několik sto-
vek pohonů a  frekvenčních měničů, 
které pohánějí výrobní linky nejen 
v  Česku a  na Slovensku, ale také 
v západní Evropě.

Vzhledem k  současným trendům ve 
stavebnictví, kdy ceny nemovitostí 
rostou, se snaží developeři snížit ceny 
na výstavbu. Jednou z možností sní-
žení ceny na výstavbu je prefabrikace. 
Proto požadavky výrobců prefabriko-
vaných betonových dílců směřují pře-
devším k automatizaci a tím i k úspo-
ře lidské práce, říká Ing. Aleš Křivský, 
výkonný ředitel a  prokurista akciové 
společnosti Prefa Technology.

Každá výrobní linka je originální, ale 
principy zůstávají stejné. Na začátku 
každého výrobního procesu je trans-
port čerstvé betonové směsi od mícha-
cího centra do místa určení, betonáže. 

Transport betonové směsi je zpra-
vidla zajišťován systémem podvěs-
né dopravy, která je umístěna nad 
pracovním prostorem výrobní haly. 
Vozy podvěsné dopravy jsou pohá-
něny asynchronním elektromotorem 
s převodovkou řízeným decentrálním 
frekvenčním měničem. Díky imple-
mentaci inkrementálního snímače 
přímo do frekvenčního měniče je do-
saženo přesného řízení i při nízkých 
otáčkách. Plně naložené vozy se tak 
pohybují rychlostmi 4–160 m/min. 

Provoz vozů podvěsné dopravy po 
dráze je zcela automatický. Po obdr-
žení signálu o naplnění nádoby beto-
novou směsí vůz zahajuje autonomní 
pohyb po dráze. Při detekci násypky 

vytvářecího stroje se automaticky za-
hájí proces vyprazdňování. Vyprazd-
ňování probíhá za stálého pohybu 
vytvářecího stroje.

Navazujícím krokem je zpracování 
betonové směsi pomocí vytvářecích  

strojů tzv. rozprostíračů. Rozpro-
stírače jsou ovládány pomocí rádi-
ově dálkového ovládání obsluhou 
pracoviště. Zde je kladen důraz 
na přesnost pohybů stroje. Násyp-
ka stroje se pohybuje v  podélném 
i  příčném směru, umožnuje rotaci  

Prefa Technology 
Prefa Technology a.s. je českou společností, která nabízí stroje a zařízení do výrobních provozů 
pro technologické operace spojené s výrobou dílců ze železobetonu, od transportu betonové směsi 
a manipulace s břemeny, až po automatizaci výroby. Společně s firmou NORD-Poháněcí technika, 
s.r.o. tak nabízí svým zákazníkům spolehlivá řešení na míru. 



a  zdvih. Pohyby jsou zajištěny elek-
tropřevodovkami, kterou jsou řízeny 
pomocí frekvenčních měničů.

Hotové betonové výrobky se společ-
ně s formopodložkami (ocelová pod-
ložka, na které probíhá výroba) po-
hybují po rolnové dráze. Uskladnění 
a následná expedice výrobků probíhá 
pomocí automatických zakladačů 
a manipulátorů.

Výrobní linky jsou navrženy v  tzv. 
karuselovém systému. Zpravidla 
jde o automatizaci výroby plošných 
dílců ze železobetonu, kde jsou 
jednotlivé technologické operace 
prováděny na navazujících stanovi-
štích. Cílem je zajištění optimálního 
toku materiálu (vystrojení formo-
podložky, plnění betonovou směsí, 
dokončení povrchu, uskladnění).



NORD DRIVESYSTEMS 
MAXXDRIVE XD
Nová řada „MAXXDRIVE XD“ završuje osvědčenou MAXXDRIVE® NORD 
koncepci průmyslových převodovek z pohledu zdvihacích aplikací.

Designové vlastnosti:
  Tuhý jednodílný odlitek UNICASE 

(GJL)
  Kontrolní kryt na horní stěně skříně
  Únosnost odlitku optimalizovaná 

pomocí FEA pro přídavné síly (ze-
jména síly tíhové od břemene)

  Výpočet a  návrh všech součástí 
v  souladu s  nejnovějšími meziná-
rodními standardy

  Stabilní jmenovité momenty v rám-
ci celkového rozsahu převodových 
poměrů

Výhody a přednosti:
  Osová vzdálenost vzrostla o  35% 

ve srovnání s  naší kompaktní řa-
dou G1050

        Maximální prostor pro U-konfi-
guraci motoru a lanového bub-
nu na stejné straně převodovky

  Předimenzované převodovky z dů-
vodu geometrických omezení jsou 
minulostí:

        Nová řada MAXXDRIVE XD 
umožňuje redukci hmotnosti 
pohonu až o 60%

  Přesné dimenzování pohonu je 
předpokladem pro nákladově opti-
malizovanou konstrukci jeřábu:

        Redukce pohybujících se hmot 
(nižší spotřeba energie)

        Úspora materiálu v  ocelové 
konstrukci

  Design založen na FEM / DIN EN 
13001

  Shodné rozměry skříně a  osové 
vzdálenosti pro 3st. a  4st. převo-
dové skříně.

        Standardizace & redukce vari-
ant řešení zdvihu jeřábu

  Řešení pohonů s krátkými dodací-
mi termíny je přizpůsobeno poža-
davkům zákazníka.

  Dlouhá životnost – nízké náklady 
na údržbu.

  NORD DRIVESYSTEMS nyní pokrývá 
veškerou pohonnou techniku zdvi-
hacích a manipulačních zařízení.

Typ převodovky Převod M2 max
[Nm]

Osová vzdále-
nost [mm]

SK 5321 28 – 315 15.000 509
SK7321/SK7421 28 – 355 25.000 592
SK9321/SK9421 28 – 355 43.000 718
SK11321/SK11421 22,4 – 355 77.300 858
SK12321/SK12421 22,4 – 355 112.000 963



Výroba motorů ve Wiechlicích probí-
há na moderních výrobních strojích 
založených na nejnovější výrobní 
technologii. Výrobní závody skupiny  

NORD Drivesystems spolu úzce spo-
lupracují a  za pomoci svých výrob-
ních kapacit optimálně vytěžují in-
stalovaný strojový park. Výsledkem 

je eliminace prostojů a optimalizace 
výrobní činnosti.

Motorárna se skládá ze čtyř úseků: 
Úsek vinutí. Pro zajištění vysoké kva-
lity výrobku se vinutí elektromotoru 
vkládá do statoru manuálně, stej-
ně jako ve výrobním závodu v Číně. 
Precizní práce kvalifikovaného per-
sonálu je tak v  tomto úseku velmi 
důležitá. 

Úsek strojního zpracování. Tento úsek 
odpovídá za výrobu základních prv-
ků elektromotoru, jakými jsou stator 
a rotor.

Úsek montáže. Tento úsek se zabývá 
montáží jednofázových a třífázových 
elektromotorů NORD. Motory jsou 
vyráběny na základě výrobních za-
kázek a zpravidla jde o  individuálně 
přizpůsobené motory požadavkům 
zákazníka. Každý elektromotor je se-
staven a testován pomocí nejmoder-
nějších nástrojů a testerů. Pro výrobu 
se používají komponenty jako jsou 

Nová motorárna skupiny Getriebebau 
NORD v Polských Wiechlicích
Továrna na elektromotory skupiny NORD Drivesystems je postavena na pozemku o rozloze 6 ha  
u Polské obce Wiechlice, v průmyslové zóně Szprotawa. Tovární hala zabírá plochu 11 294 m2.  
Továrna ve Wiechlicích je třetím výrobním závodem skupiny tohoto typu na světě, další dvě továrny  
na elektromotory se nacházejí v Itálii a v Číně. 



vinutí a  rotory, vyrobené na místě 
našimi kvalifikovanými pracovníky, 
ale i od našich externích dodavatelů. 
Motory vyráběné ve výrobním závo-
dě ve Wiechlicích oslovují širokou 
skupinu zákazníků z  celého světa, 
v  kombinaci s  převodovkami NORD 
nebo jako samostatné jednotky.

Úsek logistiky. Tento úsek se stará 
o  přejímku dodávek, expedici hoto-
vého zboží a  skladování materiálu. 
Jeho hlavním úkolem je řídit a opti-
malizovat tok materiálu do výrobního 
úseku s  cílem maximalizovat pro-
vozní a  skladovou efektivitu uvnitř 
i vně závodu.

Data o motorárně: 
  V současné době závod zaměst-

nává téměř 200 lidí. 
  V prvním čtvrtletí roku 2022 bylo 

vyrobeno 81 176 ks motorů. 
  V průměru opustí jeden sestave-

ný elektromotor každé 3 minuty 
montážní linku. 

  Aktuálně je v provozu šest mon-
tážních linek, finalizuje se spuš-
tění dalších dvou. 



Nový sklad malých dílů zkracuje dodací 
termíny – možnost až 900 zaskladnění 
nebo vyskladnění za hodinu

NORD v České Republice
www.nord.com

Montážní závod
Bečovská 1398/11
104 00 Praha 10 – Uhříněves
Tel.: 222 287 222
Email: cz@ nord.com

Obchodní kancelář
U Koruny 1742/16
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 580 310 – 311
Email: hradec@nord.com

Obchodní kancelář
Terezy Novákové 51
621 00 Brno – Řečkovice
Tel.: 541 229 741
Email: brno@nord.com

Obchodní kancelář
Technologická 372/2 
708 00 Ostrava
Tel.: 597 306 116
Email: ostrava@nord.com

Automatický sklad malých dílů se 
prostírá na 6.600 m2 a dosahuje 44 
podlaží. Inteligentní řešení bylo vy-
vinuto firmou KNAPP AG z Rakous-
ka: 44 vozíků o velikosti 60x40 cm 
převáží až 50 kg obsahu a  můžou 
realizovat až 900 naskladnění nebo 
vyskladnění za hodinu. Vedle auto-
matického skladu se v hale nachá-
zí také skladový regálový systém 
s  4.400 paletovými místy a  úzkým 
obslužným prostorem a také prostor 
pro příjem a výdej materiálu. Balení 
dílů je zde zakomponováno také. Při 
slavnostním otevření automatické-
ho skladu děkoval ředitel NORD pan 
Ulrich Küchenmeister všem zúčast-
něným za jejich vysoké nasazení 
v souvislosti s tím, že díky nim moh-
lo být plánované dokončení včas 
uskutečněno. „Ani Corona Pandemie 
a menší výkyv počasí s  lokální zá-
plavou na tom nemohly nic změnit.“ 
Na plánování skladu malých dílů se 

podíleli spolupracovníci různých od-
dělení NORD, od logistiky přes IT až 
po vedení správy budov. Slavnostní 
otevření se uskutečnilo v  menším 
okruhu osob, a  to i  přes existující 
pandemii. Za pomoci nových skladů 
malých dílů může NORD své zákaz-
níky a  dceřiné společnosti rychleji 
obsloužit. Díky vysoké dostupnosti 
mnoha komponent se také zkracu-
jí montážní časy v centrální výrobě 
v Bargteheide. 

NORD DRIVESYSTEMS zprovoznil nový automatický sklad malých 
dílů. S více než 70.000 místy se jedná o největší automatický 
skladový systém ve skupině NORD DRIVESYSTEMS. Zákazníci 
a dceřiné firmy tak profitují na nových logistických kapacitách  
díky kratším dodacím a montážním časům.


