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Type W : Spiroplan® Gearmotor 

 
คุณสมบัต ิ

ราคาประหยดั (Economical operation) • 

เสียงรบกวนต่ํา (Low noise) • 

สารหลอ่ล่ืนมีอายยุาวนาน (Life-long lubrication) • 

เสือ้เกียร์เป็นอลมูิเนียม นํา้หนกัเบา (Light aluminum housing) • 

รูปแบบเพ่ือรองรับความต้องการของของงานที่หลากหลาย 

แบบขาตัง้ (Foot-mounted) • 

แบบหน้าแปลน (B5 or B14 Flange-mounted) • 

แบบเพลาตนั )เพลาย่ืน ( (Solid Shaft) • 

เพลากลวง (Hollow Shaft); แบบร่องลิม่ (Key way), แบบบีบรัดเพลา )ไม่มีร่องลิม่ ( (Shrink Disk), แบบร่องเฟือง (Spline) หรือ แบบ

บีบรัดเพลา )ไม่มีร่องลิม่(  พร้อมแหวนรัด (Shrink Disk with TorqLOC®) 

• 

  

  

Technical data; ข้อkมูลทางเทคนิค  

Gear unit reduction ratio  )อตัราทดของเกียร์(  [i] 3.20 to 75.00 

Output torque  )แรงบิดเม่ือทดผ่านเกียร์แล้ว(  [Nm] 12 to 180 

Motor power range  )ยา่นของกําลงัของมอเตอร์(  [kW] 0.09 to 3.0 
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SPIROPLAN® gearmotors are robust right-angle gearmotors with 

SPIROPLAN® gearing. They have three main differences from the 

helical-worm gear units: the material combination of the steel-on-steel 

gearing, the special tooth meshing relationships and the aluminum 

housing. These features make SPIROPLAN® gearmotors very quiet, 

wear-free and lightweight. The particularly short design and the 

aluminum housing make for very compact and lightweight drive 

solutions. The wear-free gearing and the life-long lubrication facilitate 

long periods of maintenance-free operation. As the oil fill is 

independent of the mounting position, SPIROPLAN® gearmotors can 

be installed in any mounting position without altering the quantity of oil. 

Identical hole spacing in the foot and face as well as the equal shaft 

height to both provides you with diverse mounting options.  

W series  

Spiroplan ® เป็นเกียร์มอเตอร์แบบเพลาฉากท่ีมีความทนทาน พร้อมกบั

ระบบเฟืองแบบ Spiroplan ® ข้อแตกตา่งสําคญั ระหวา่งรุ่น Helical – 

Worm Gearmotor กบั Sprioplan ® นีคื้อ : วสัดผุสมของเหลก็ท่ีนํามาทํา

เฟือง ระบบการวางเฟือง และเสือ้เกียร์ท่ีทําจากอลมูิเนียม. ข้อแตกตา่งนีทํ้า

ให้ขณะใช้งาน Spiroplan ® เกียร์มอเตอร์ จะเงียบ การสกึหรอต่ํา ด้วยการ

ออกแบบให้มีขนาดกะทดัรัด และเบานี ้กลายเป็นทางเลือกใหม ่ให้กบังานท่ี

มีข้อจํากดัด้านพืน้ท่ี และ นํา้หนกั อีกทัง้ยงัสามารถติดตัง้ได้ทกุๆ ทิศทาง

เพราะระยะความสงูจากเพลาเกียร์ถงึพืน้ของจากด้านหน้า และ ด้านลา่ง

นัน้เทา่กนั สามารถสลบัตําแหน่งการติดตัง้ได้โดยง่าย อีกทัง้ยงัไม่ต้อง

คํานงึถงึปริมาณสารหลอ่ล่ืนภายในห้องเกียร์อีกด้วย 
 

 
ส่วนประกอบภายในของเกียร์ (โดยประมาณ) 
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SPIROPLAN® right-angle gear unit versions ; รูปแบบต่างๆ 
 
 

Version 

 

รูปแบบ 
Size 

ขนาดของเกียร์ 

W.. 

 

Foot-mounted version 

แบบขาตัง้ 

W10-W30 

W37- W47 

WF.. 

 

Flange-mounted version 

แบบหน้าแปลน 

WF10-WF30 

WF37- W47 

WAF.. 

 

Flange-mounted / Hollow shaft 

แบบหน้าแปลน  /เพลาสวมแบบมีร่องลิม่ 

WAF10-WAF30 

WAF37-WAF47 

WA.. 

 

Hollow shaft 

แบบเพลาสวมมีร่องลิม่ 

WA10-WA30 

WA37-WA47 
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Version 

 

รูปแบบ 
Size 

ขนาดของเกียร์ 

WA..B 

 

Foot-mounted / Hollow shaft 

แบบขาตัง้  /เพลาสวมมีร่องลิม่  

WA37B – WA47B 

WH..B 

 

Foot-mounted / Hollow shaft with shrink disk 

แบบขาตัง้  /เพลาสวมแบบบีบรัดเพลา )ไม่มีร่อง

ลิม่(  

WH37B – WH47B 

WHF.. 

 

Flange-mounted / Hollow shaft with shrink 

disk 

แบบหน้าแปลน  /เพลาสวมแบบบีบรัดเพลา )ไม่

มีร่องลิม่(  

WHF37 – WHF47 

WH.. 

 

Hollow shaft with shrink disk 

แบบเพลาสวม บีบรัดเพลา )ไม่มีร่องลิม่(  

WH37 – WH47 

WT.. 

 

Hollow shaft with TorqLOC® hollow shaft 

mounting system 

แบบบีบรัดเพลา )ไมมี่ร่องลิ่ม(  พร้อมแหวนรัด 

 

WT37 – WT47 
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