O conjunto Máquina de Tração Atlas Schindler é composto
por motor, redutor, freio e polia, além de incluir a troca de
todos os cabos de aço de tração.
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O funcionamento contínuo, durante muitos anos, desgasta
vários componentes da máquina. Os desgates são
monitorados durantes as manutenções preventivas, e quando
recomendável, é sugerida a substituição do conjunto.

SE
Segurança

Responsável pelo movimento do elevador, a máquina
de tração é ligada à cabina do elevador e ao contrapeso
através dos cabos de aço de tração. A cada comando de
subida e descida, a máquina suporta o peso da cabina
e passageiros, além do contrapeso, cabos de aço e
correntes de compensação.
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Máquina antiga

Motivos de desgaste das máquinas antigas
Fadiga na estrutura do eixo, provocando fissuras

Folgas no redutor, ocasionando desgaste na engrenagem e vazamento de óleo

Desgastes nos canais da polia devido ao atrito natural entre os cabos de aço e a polia da máquina de tração

Flexão do eixo de tração, onde é fixada a polia de tração e a engrenagem principal da máquina

Desalinhamento dos mancais devido ao desgaste das buchas do redutor e do mancal externo
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Funcionamento otimizado em conjunto com
controles modernizados
Os novos comandos
microprocessados, acionados
por freqüência variável, otimizam
ainda mais o funcionamento das
novas máquinas. Controlando a
injeção de energia na máquina,
o conjunto comando-máquina
proporciona:
- Menor consumo de energia;
- Maior conforto;
- Menor desgaste das peças
mecânicas.

Entre em contato com seu Consultor Técnico Comercial
para verificar a viabilidade técnica da aplicação.
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Benefícios das máquinas novas
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- Vibrações na cabina;
- Trancos nas viagens;
- Paralisações;
- Alto custo de manutenção.

Concebida com os conceitos atuais de engenharia e preservação do
meio-ambiente, a nova geração de máquinas de tração é produzida
no Brasil com tecnologia global e os mais modernos materiais.
Instaladas também em construções novas e exportadas para várias
partes do mundo, as máquinas novas proporcionam:
- Mais confiabilidade;
- Maior segurança;
- Maior vida útil do equipamento.

003337 V1

O desgaste da máquina pode causar:

Velocidade

Deformação na base de concreto

