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WEG je celosvětově uznávaný dodavatel vysoce kvalitních průmyslových elektrických výrobků. Společnost WEG s více než 27 000 zaměstnanci po 
celém světě a denní produkcí 60 000 motorů se stala předním výrobcem elektromotorů v Jižní a Severní Americe a jedním z největších dodavatelů 
elektrických a elektronických výrobků a systémů na světě. Pobočky společnosti WEG naleznete ve 27 zemích na celém světě, výrobní závody a síť 
distributorů a zástupců se nachází na pěti kontinentech, přičemž společnost vyváží své výrobky do více než 135 zemí světa a její obrat překračuje 
3 miliardy USD ročně. Všichni zákazníci z ocelářského a kovozpracujícího průmyslu udržují se společností WEG dlouholeté vztahy vzhledem 
k nasazení, se kterým se společnost WEG věnuje tomuto programu a podporuje průmyslovou výrobu oceli.

Celosvětová síť umožňuje být v těsném dosahu zákazníků. Více než 32 dceřiných společností sídlících v klíčových zemích je připraveno poskytovat 
technickou a obchodní podporu, výrobní závody strategicky umístěné v oblastech hlavních trhů zajišťují dodávky v krátkých termínech a síť více než 
1 250 autorizovaných servisních zástupců na pěti kontinentech je plně vybavena tak, aby poskytla okamžitou poprodejní podporu a servis.

Stručně o společnosti WEG
• Roční obrat 3,1 mil. USD (v r. 2012)

• Výrobní závody v 9 zemích

• Více než 27 000 zaměstnanců

V ocelářském a kovozpracujícím průmyslu se motory používají při manipulaci s materiály a při jejich zpracovávání. Dále u ventilátorů, kompresorů, 
čerpadel a pro specifické aplikace u speciálních zařízení.

Efektivita při výrobě oceli

www.weg.net

Solutions for Steel & Metal Industry 3

Our global structure allows us to be closer to our steel & metal industry customers. Over 32 subsidiaries 
established in key countries are prepared to provide you with technical and commercial support; our 
manufacturing plants strategically located in the main markets can serve you with short deliveries; and 
our network of over 1,250 Authorized Service Agents located in the five continents are fully equipped to 
give you prompt after sales and service support.
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The WEG Group

WEG at a Glance
g  US$ 3.1 billion yearly turnover (2012)
g  Manufacturing plants in 9 countries
g  Over 27,000 employees

WEG Serves the Steel & Metal Industry Globally

Certifikáty v jednotlivých zemích světa

MOTORY PRO ŽELEZÁRNY A OCELÁRNY

HITCHIN – LYNX – Anglie
4 476 kW, 11 000 V, 12 P, kostra 1000 (MGF)

Povlaky odolné vůči  
vysokým teplotám

GERDAU AMERISTEEL – Kanada
4 x 900 kW, 4 160 V, 8 P, kostra 8010 (MGP)

SIMS METAL – Austrálie
5 888 kW, 11 000 V, 14 P, kostra 1120 (MAW)



Motory pro válcovací stolice jsou určeny k pohonu při činnostech v ocelářském průmyslu. Jsou speciálně zkonstruovány tak, aby vyhověly náročným 
požadavkům z elektrického a mechanického hlediska, kterým jsou motory vystaveny. Vyznačují se mechanicky odolnou a přizpůsobivou konstrukcí a 
vysokým provozním kroutícím momentem, jsou rovněž vhodné i pro provoz s frekvenčním měničem, přičemž zajišťují výkon pro realizaci spolehlivého 
provozu v náročných prostředích a výrobních procesech.

Motory pro válcovací stolice

Nízkonapěťové a vysokonapěťové motory

Free volume filled 
with grease

V’ring seal inner 
labyrinth ring

O’ring seal between 
shaft and labyrinth ring

Labyrinth ring

Vlastnosti výrobků
 ■ Izolační systém WISE III. generace, izolace vinutí třídy H, 200 °C
 ■ Impregnace zakapáváním – polyesterová pryskyřice
 ■ Dokonalejší vyplnění prázdných prostor v drážkách
 ■ Vyšší mechanická pevnost vinutí
 ■ Menší pravděpodobnost mezizávitového zkratu
 ■ 4 x menší výskyt částečných výbojů
 ■ 100 % vhodné pro aplikace s měnitelnou rychlostí pohonu

Dostupná provedení
 ■ Rozsah výkonu: 3 kW – 260 kW
 ■ Napětí: 415 V, 50/60 Hz + VFD
 ■ Točivý moment: 20 – 2 972 Nm
 ■ Počet pólů: 4–12
 ■ Velikost rámu: 132 – 400
 ■ Chlazení: IC410

Větší kapacita je u integrovaných oceláren velmi běžná, a proto jsou pro válcovací stolice k válcování za tepla i za studena a pro výrobní linky na hotové 
výrobky potřebné velmi specializované motory. V takových typech závodů jsou nutné motory se speciální konstrukcí, indukční i synchronní motory, které 
mají větší kapacitu a jsou vhodné pro přesnou regulaci otáček a točivého momentu prostřednictvím pohonů s proměnným kmitočtem. Nízkonapěťové 
motory s pohonem s proměnným kmitočtem se používají pro výrobní linky a dopravníkové pásy.

Univerzální vysokonapěťové motory
Vysokonapěťové tlakové motory

 ■ Výkon: až do 110 000 kW
 ■ Napětí: až do 14 400 V
 ■ Stupeň krytí: IP 23 – IP 56 / IP 65

* provedení dle norem NEMA nebo IEC

Vlastnosti
 ■ Odolnost proti korozi
 ■ Zesílená a mechanicky odolná konstrukce
 ■ Konstrukční pevnost a nízké vibrace
 ■ Zajištění konstantní rychlosti
 ■ Vysoký výkon
 ■ Nenáročná údržba

Univerzální vysokonapěťové motory
Nejiskřicí vysokonapěťové motory
Vysokonapěťové motory se zvýšenou bezpečností
Vysokonapěťové tlakové motory

 ■ Výkon: až do 50 000 kW
 ■ Napětí: až do 14 400 V
 ■ Stupeň krytí: IP 23 – IP 56 / IP 65

* provedení dle norem NEMA nebo IEC

Vlastnosti
 ■ Odolnost proti korozi
 ■ Zesílená a mechanicky odolná konstrukce
 ■ Konstrukční pevnost a nízké vibrace
 ■ Flexibilita
 ■ Soulad s normami NBR, IEC, NEMA

Synchronní motory

Řada Master Line

labyrintový kroužek

těsnicí O-kroužek mezi hřídelí 
a labyrintovým kroužkem

vnitřní těsnicí V-kroužek 
labyrintového těsnění

volný prostor vyplněný 
mazivem



Univerzální nízkonapěťové/vysokonapěťové 
motory

 ■  Výkon: až do 3 150 kW
 ■  Napětí: 690 až 6 600 V
 ■  Stupeň krytí: IP 55 / IP 66

* provedení dle norem NEMA nebo IEC

Vlastnosti
 ■ Kostry z litiny nebo svařované oceli 
s žebrováním

 ■ Nízká hlučnost
 ■ Minimální rozptyl tepla
 ■ Kompaktní rozměry
 ■ Mechanická odolnost
 ■ Eliminace vlivu prostředí (tepla)

Vodou chlazené motory – řada WGM

Řada motorů s vysokým výkonem

 ■ Výkon: až do 3 150 kW
 ■ Napětí: až do 11 000 V
 ■ Stupeň krytí: IP 55 – IP 56 / IP 65 / IP 66

* provedení dle norem NEMA nebo IEC

Vlastnosti
 ■ Litinová kostra s žebrováním
 ■ Konstrukční pevnost a nízké vibrace
 ■ Soulad s normami NBR, IEC, NEMA
 ■ Vysoká účinnost
 ■ Jednoduchá údržba
 ■ Použití – dopravníkové pásy, čerpadla, 
ventilátory a kompresory

Motory HGF

Univerzální vysokonapěťové motory
Vysokonapěťové tlakové motory

 ■ Výkon: až do 10 000 kW
 ■ Napětí: až do 800 V
 ■ Stupeň krytí: IP 23 – IP 56 / IP 65

* provedení dle norem NEMA nebo IEC

Vlastnosti
 ■ Provedení pro pohon s konvertory a tyristory
 ■ Konstantní otáčky při změně zátěže
 ■ Přesná regulace otáček
 ■ Vysoká účinnost
 ■ Nízká hlučnost a nízká úroveň vibrací

Stejnosměrné motory

Univerzální vysokonapěťové motory
Nejiskřicí vysokonapěťové motory
Vysokonapěťové motory se zvýšenou bezpečností
Vysokonapěťové tlakové motory

* provedení dle norem NEMA nebo IEC

Použití
 ■ Konstantní točivý moment – poměr otáček 10:1 
(např. brusky, dopravníky, míchací zařízení atd.)

 ■ Aplikace s vektorovým řízením – poměr otáček 
1000:1 (vhodné pro provoz s konstantním 
točivým momentem)

 ■ Vytlačovací stroje, různé aplikace v rámci 
výrobní linky ve válcovnách

Motory pro aplikace s měničem
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