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1- Inspeção do fornecimento
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1-2) Tipos de redutores 
Nomenclatura: Verifique se o redutor coincide com o seu pedido  

Tabela Sufixo 1 

Eixo Lubrificação Carcaça

Métrico Polegadas Banho Forçada 
Ferro 

Fundido 
Cinzento 

Ferro 
Fundido 
Nodular 

Soldada 

SFC 

Vide tabela 
Sufixo 1 

065 R2 G

Serie 

SFC 

Tama
-nho

Torque 
Saída/ kNm 

045 

055 

060 

065 

070 

075 

10.0 

18.0 

21.7 

27.5 

35.5 

40.0 

Estagios 
N° 

R2 
Angular 
Dupla 

Redução 

Sufixo 1 

RR

Posição 
(Eixos) 

RR 

F 

Acessórios 

14

Redu
-ção

F: Com Ventilador 
   (Standard) 

FB: Com Ventilador 
       e Contra Recuo 

N: Sem Ventilador 

NB: Sem Ventilador 
       e Contra Recuo 

6.3 
7.1 
8 
9 
10 
11.2 
12.5 
14 
16 
18 

S
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2- Armazenamento

3- Transporte
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4- Instalação
4.1- Local da Instalação

4.2- Ângulo de Instalação  
O Ângulo de Instalação deve permanecer abaixo dos limites indicados na Fig. 2 

Fig.2 – Limites para angulo de instalação 

Instale o redutor Paramax para Torre de Resfriamento numa base suficientemente rígida 
Utilize parafusos de fixação correspondentes à classe de resistência JIS 10.9 ou equivalentes. Vide torque de 
aperto em Tabela 1.  

Tamanho de Redutor 
Unidade SFC 050 SFC 055 SFC 060 SF C065 SF C070 SFC 075 

Tam. Parafuso - M24 M30 M36 
N*m 706 1400 2430Torque In*Lbs 6250 12390 21510 

Tabela 1.  Torque de aperto de parafusos 

5- Acoplamento com a máquina acionada
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6- Lubrificação
6.1- Condições de fornecimento 
Paramax para Torres de Resfriamento são fornecidos sem óleo. Abastecê-lo com óleo 
recomendado antes de operação.   

6.2- Métodos de lubrificação  
O método de lubrificação por imersão é utilizado nos redutores Paramax para torres 
de resfriamento 
Em algumas aplicações deve ser utilizada graxa ou lubrificação forcada 

1) Lubrificação por imersão:
Faixa de rotação (Standard) do eixo de entrada 450 a 1800 Rpm

2) Lubrificação forcada:

3) Lubrificação dos rolamentos por graxa:
A lubrificação por graxa dependerá das condições de operação. No caso, a
localização e quantidade de pinos graxeros deverá ser confirmada posteriormente.

Os rolamentos são lubrificados com graxa na ocasião do fornecimento.  
Re-lubrifique os rolamentos de acordo a rotação do eixo de entrada: 
- a cada 1500 horas – quando a  rotação for menor de 750 Rpm
- a cada 1000 horas -  quando a rotação for 750 a 1800 Rpm

5.1- Instalacao do acoplamento 
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6.3- Seleção de óleo 
Temperatura de ambiente 

-20 a 40°C -15 a 40°C 0 a 40°C 
-4 a 104°F 5 a 104°F 32 a 104°F 

Aquecedor de óleo instalado no instalado no instalado 
Lubrificante Óleo mineral Óleo Sintético Óleo mineral 

ISO* 
AGMA 

VG320 
6EP 

VG320 
6S 

VG320 
6EP 

*ISO: Viscosidade cinemática (mm²/s) a 40°C (104°F)

Tabela com recomendação de lubrificante: 
• Óleos Minerais

• Óleos Sintéticos

6.4- Quantidade de óleo 
A tabela 5 mostra a quantidade estimada padrão de óleo. A quantidade constante nesta tabela não é 
exata. Utilize a vareta de nível e ou visor de nível de óleo para garantir o nível de óleo correto.  

• Tabela 5: Quantidade aproximada de óleo

6.5- Abastecimento de óleo 
Encher o óleo na através da entrada existente na parte superior do redutor.  
Verifique se o nível permanecer entre as duas marcações existentes no visor. 
Nível de óleo não atinge a marcação indicada no visor, acrescentar mais óleo.  
Em caso de excesso de óleo a temperatura do redutor aumentará, consequentemente o óleo 
deteriorará aceleradamente.  
Atenção especial quanto a contaminação do óleo com impurezas como também para que não caiam 
corpos estranhos dentro do redutor, por exemplo: ferramentas, parafusos, arruelas, poeira, água, etc.  

6.5- Troca de óleo 
Remova o bujão de dreno de óleo da parte inferior da carcaça do redutor e drene o óleo quando 
ainda estiver quente.  
(Reabastecer com óleo após parar de gatear, mas não imediatamente)  

7- Contra Recuo
A utilização do contra recuo (fornecimento opcional) serve para impedir a rotação reversiva do ventilador.  
O Contra Recuo está localizado internamente e lubrificado pelo próprio óleo do redutor.  

Mar
-ca

Mar
-ca

Tamanho

Quantidade Ltr.
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8- Operação

• Confirme se o nível de óleo no visor está indicando corretamente
• Ao utilizar um motor com duas polaridades para mudança de alta rotação para baixa rotação, controle

a rotação do ventilador para que o torque de frenagem não atue no redutor
• Se o redutor possui freio contra recuo e é colocado fora de operação por longo período, deverá ser

posto em operação mínimo 5 minutos a cada 200 horas
• O redutor aquece muito durante operação, não o toque com as mãos desprotegidas, sob risco de

ocorrências de graves queimaduras
• Se o redutor opera em condições anormais, pare-lo imediatamente, porque pode resultar em acidentes,

choques elétricos ou incêndio
• Não opere o redutor numa maneira que exceda sua capacidade, porque pode resultar em acidentes ou

danos ao equipamento
• Não remova tampas e filtro de óleo durante operação, caso contrario salpico de óleo poderá causar

queimaduras.
• Para inverter o sentido de rotação dos eixos do redutor, certifique se que os mesmos tenham parado

de girar antes de iniciar o giro reverso, caso contrario poderão ocorrer danos no equipamento.

Após instalação confira os seguintes pontos antes de inicio de operação:  
1) O  nível de óleo está correto?
2) O redutor está acoplado corretamente com a máquina?
3) Os parafusos das bases estão torqueados firmemente?
4) O sentido de rotação está conforme especificado e projetado?
Após confirmar os pontos acima o redutor pode ser liberado para operação com carga parcial, para
posteriormente aumentar a operação com carga nominal
Durante este processo deverão ser observados os seguintes itens

Itens a serem conferidos durante o período de operação com carga parcial – possíveis causas 
1) A carcaça está deformada devido a nivelamento irregular da base
2) Ressonâncias são geradas devido a rigidez irregular da base
3) O centro do eixo não esta alinhado corretamente com o motor

Ruído e 
vibração 
anormal 4) A vibração do ventilador é transferida ao redutor.

1) A corrente do motor excedeu o limite da corrente nominal que consta na placa
2) Grandes oscilações de tensão do motor
3) Temperatura de ambiente do redutor muito elevada

A temperatu-
ra do redutor 
encontra-se 
anormal 4) Nível de óleo fora do especificado – Muito alto ou muito baixo

Em caso de presença de irregularidades, pare a operação  
e entre em contato com o representante ou Assistência Técnica da Sumitomo da sua região. 

CUIDADOS
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9- Inspeção diária e manutenção

9.1- Inspeção diária  
Para garantir a operação ideal adequada e contínua, utilize a Tabela 23 para executar inspeções diárias. 
Se qualquer anormalidade for encontrada durante a inspeção, siga os procedimentos indicados na 
seção “Diagnóstico de falhas” da seguinte página. Se não for possível reparar a anormalidade, entre em 
contato com o agente, distribuidor ou representante de vendas Sumitomo da sua região.  

Tabela 23 

9.2- Troca de óleo 
1) Primeira troca de óleo a 500 horas ou 6 (seis) meses após colocação em operação
2) Em caso de temperatura menor de 80°C (176°F), a 8000 horas ou 1 (um) ano, o que ocorrer primeiro
3) Em caso de temperatura maior de 80°C (176°F), a 4000 horas ou 6 (seis) meses, o que ocorrer primeiro

Em caso de alteração rápida da temperatura de ambiente ou atmosfera contaminada com gases corrosivos,  
o óleo deteriorará aceleradamente. Consulte o fabricante do lubrificante neste caso.



  10

10- Diagnóstico de falhas

Identifique e corrija rapidamente as anormalidades observadas durante operação através deste manual de 
manutenção. Não opere antes de eliminar as irregularidades.   

Caso ocorra alguma irregularidade no redutor mencionada na seguinte tabela, devidas providencias deverão 
ser tomadas o mais breve possível. Caso não seja possível elimina-las, contate o distribuidor da sua região ou 
a Sumitomo.  

Descrição de Falhas Causa Correção 
O eixo de entrada gira e o de saída 
não 

Danos nos engrenamentos ou eixos, devido a 
sobrecargas Recuperação numa oficina especializada 

Chaveta encontra-se fora de posição Coloque a chaveta em sua posição  

Rolamento danificado Recuperação numa oficina especializada Porem, trava ao 
aplicar carga 

Ajuste incorreto do dispositivo de proteção Ajuste corretamente o dispositivo de 
proteção 

O eixo de 
saída gira 
sem 
aplicação 
de carga 

Sentido reversível é 
possível Ligação elétrica do motor incorreta Ligar corretamente o motor 

Sobrecarga Reduz a carga para o torque especificado 

Rolamento danificado Recuperação numa oficina especializada 

Temperatura de ambiente muito elevada Providenciar um método de ventilação 
Aumento excessivo de Temperatura 

Danos devido a sobrecargas aplicadas nos 
engrenamentos, rolamentos, etc. Recuperação numa oficina especializada 

Retentor danificado Substituir retentor Vazamento de óleo na 
regia do eixo de saída 
e de entrada  Arranhões ou desgastes na sede do retentor 

do eixo  Recuperação numa oficina especializada Vazamento 
de óleo 

Vazamento na região 
das fases da carcaça Parafusos de fechamento da carcaça soltos Reapertar os parafusos no devido torque 

Eixos, rolamentos ou engrenamento 
danificado Recuperação numa oficina especializada 

A carcaça está deformada devido a 
nivelamento irregular da base 

Corrigir a superfície da base ou utilizar calços 
para nivelamento  

Ressonâncias devido a falta de rigidez da 
base Reforçar a base de instalação 

Alinhamento incorreto com a máquina  Alinhar os centros dos eixos 

Ruído anormal 
Nível de vibração excessivo 

Transferência de vibrações da máquina 
acionada para o redutor 

Operar o redutor dês-acoplado da  máquina 
para descobrir a fonte da vibração 

11- Desmontagem, Montagem e Descarte
11.1- Desmontagem e Montagem 

11.2- Descarte 
Enquadre o redutor e lubrificante na categoria de descartes industriais gerais.  
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12- Desenho de corte

Peca-
N° Descrição 

2501 Eixo de saída 
3601 Engrenagem helicoidal 
3602 Eixo pinhão helicoidal 
3603 Engrenagem cônica 
3604 Eixo pinhão cônico 
4101 Chaveta 
4103 Chaveta 
4110 Chaveta 
4121 Chaveta 
4122 Chaveta 
4124 Chaveta 
4622 Anel de Ajuste 
6001 Rolamento cônico 
6002 Rolamento cônico 
6003 Rolamento cônico 
6004 Rolamento cônico 
6009 Rolamento cônico 
6010 Rolamento Autocompensador 
6502 Retentor 
6509 Retentor 
7404 Contra Recuo 
7609 Anel de vedação O-Ring 

Peca-
N° Descrição 

2501 Eixo de saída 
3601 Engrenagem helicoidal 
3602 Eixo pinhão helicoidal 
3603 Engrenagem cônica 
3604 Eixo pinhão cônico 
4101 Chaveta 
4103 Chaveta 
4110 Chaveta 
4121 Chaveta 
4122 Chaveta 
4124 Chaveta 
4622 Anel de Ajuste 
6001 Rolamento cônico 
6002 Rolamento cônico 
6003 Rolamento Autocompensador 
6004 Rolamento Autocompensador 
6009 Rolamento cônico  
6010 Rolamento Autocompensador 
6502 Retentor 
6509 Retentor 
7404 Contra Recuo 
7609 Anel de vedação O-Ring 
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13- Localização do filtro e dreno de óleo

Fig.9: Localização de acessórios 

Instalação recomendada  

(*) Tubo com caída de aproximadamente 5,0 Graus  

Filtro de óleo

Bujão magnético 
Dreno de óleo

Respiro

Visor de nível de óleo  

Olhal para içamento

Ventilador 

Dreno * 

Visor de nível de óleo  
Vareta de nível de óleo  

Respiro 
Parede da Torre 

Roscas para  conexão  

Tampa de inspeção  
Tubo* 

Tubo* 
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14- Garantia

Nosso escopo de Garantia e limita-se aos produtos de nossa fabricação

Garantia O prazo de garantia de redutores da linha Paramax corresponde a 18 meses após fornecimento ou 
12 meses de operação, o que ocorrer primeiro. 

Condições 
de Garantia 

A Garantia para redutores e moto-redutores Paramax somente será garantida baixo das condições 
de que o os mesmos sejam instalados, acoplados e manuseados conforme este manual. Também 
com as condições de que os mesmos sejam aplicados conforme indicação do presente catálogo.  

Exclusão 
da Garantia 

A Garantia não será concedida: 

1) Quando não foram instalados e acoplados corretamente á máquina, que por
conseqüência tenham ocorridos desvios

2) Devido a, manuseio, inspeção e operação incorreta
3) Devido a, aplicação inadequada ou especificações erradas durante a aquisição do

produto
4) Quando o Paramax tem sido alterado ou modificado pelo cliente/ usuário
5) Quando for constatada a quebra do redutor devido aplicação inadequada do redutor,

causada pelo cliente / usuário
6) Quando o redutor for montado com pecas danificadas ou comprometidas, fornecidas ou

providenciadas pelo próprio usuário e sob orientação da montagem do mesmo.
7) Quando da quebra do Paramax devido a terremoto, incêndio, inundação, etc.
8) Quando da quebra do redutor decorrentes de outros motivos que não constam nos

pontos acima e que não sejam de responsabilidade da Sumitomo
9) Em caso de limite de vida útil, perda da qualidade e desgastes de componentes,

exemplo: elementos de vedação e rolamentos.
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