
 

 

 

WEG utökar vridmomentsomfånget för växellådor 

 

Den ledande tillverkaren av elektrisk och mekanisk utrustning WEG har utökat 

vridmomentsomfånget för sin WG20-serie med kugghjulsmotorer för att täcka 

vridmoment mellan 50 och 18 000 Nm. WG20 består av skruvhjulsdrev, 

parallellaxeldrev och koniska drev och är det första kugghjulsmotorsortimentet 

som har utvecklats helt i WEGs regi.  

 

Tidigare erbjöd serien ett blygsamt vridmomentsintervall på 50 till 1 550 Nm. Efter 

utvecklingsarbetet som bedrivits av växelexperterna på WEG har företaget utökat WG20-

familjens sortiment så att den här kostnadseffektiva växellådan kan användas i många 

olika branscher och användningsområden. WEGs nyligen utsedda växelspecialister 

utökar företagets arbetsstyrka på 30 000.  

 

WG20-växeln har konstruerats med standardindustriformat och kan enkelt eftermonteras 

utan justering av kringutrustning. Den nya lanseringen erbjuder versioner med 

skruvhjulsdrev, parallellaxeldrev och koniskt drev, vilket gör det möjligt att ändra hastighet 

och vridmoment för alla motorer. 

 

https://www.weg.net/catalog/weg/US/en/Gearboxes-and-Geared-Motors/WG20/WG20---Geared-Motors/c/GLOBAL_GEARBOXES_WG20_GEAREDMOTORS?utm_source=StoneJunction_WEG007&utm_medium=PR


Även om WEG är känt för sin omfattande elmotorportfölj har stora investeringar i WG20-

tillverkningen återigen bekräftat att WEG är en heltäckande automationsleverantör av all 

slags fabriksutrustning.  

 

”Det var viktigt för oss att själva montera WG20”, förklarar Marek Lukaszczyk, 

Europamarknadschef på WEG. ”Det innebär att vi kan tillverka våra WG20-växellådor 

med högsta kvalitet och till ett konkurrenskraftigt pris, samtidigt som vi säkerställer kortare 

ledtider.”  

 

”Utökningen av vridmomentsintervallet för WG20 har verkligen gett nya möjligheter för 

underhållsingenjörer som behöver växellådor för alla tillämpningar. Det här sortimentet är 

perfekt för nya tillverkningslinjer, men eftersom det har skapats med branschens 

standardstorlek för växellådor passar det också utmärkt för snabb uppgradering av 

felaktiga eller gamla växellådor, även om den installerade växellådan inte ursprungligen 

kommer från WEG.”  

 
För ytterligare information kontaktar du: Marek Lukaszczyk 
Broad Ground Road, Lakeside, Redditch, Worcestershire B98 8YP 
www: www.weg.net  
e-post: info-uk@weg.net 
 
Pressförfrågningar: Carla Mateus eller Laura England – Stone Junction Ltd 
1 St Mary's Gate, St Mary's Grove, Stafford, Staffordshire, ST16 2AW 
Telefon: +44 (0) 1785 225416 
e-post: carla@stonejunction.co.uk eller laura@stonejunction.co.uk  
www: www.stonejunction.co.uk   
Blogg: www.stone-junction.blogspot.com  
Twitter: www.twitter.com/StoneJunctionPR 
Facebook: http://www.facebook.com/technicalPR 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stone-junction-ltd 
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Om WEG: Företaget grundades 1961 och är en global tillverkare av elektrisk och 
mekanisk utrustning för industrisektorer på alla kontinenter. Med tillverkningsenheter i 12 
länder och närvaro i mer än 135 länder har företaget över 31 000 anställda i hela världen 
och uppvisade en nettointäkt på över 11,9 miljarder real för 2018.  

Genom att erbjuda energieffektiva lösningar i alla sektorer, bland annat vatten, stål, 
massa och papper, olja och gas samt gruvdrift utvecklar WEG ständigt lösningar för att 
möta de stora trenderna inom energieffektivitet, förnybar energi, hållbarhet och elektrisk 
rörlighet.  För mer information, besök www.weg.net 
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