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VARIADORES DE VELOCIDADE 
tipo planetário 
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VS - Variadores  

 

Descrição  

Os variadores da série VS são construídos com carcaça e tampas em alumínio fundido até o tamanho VS080 e em ferro 
fundido para tamanhos maiores. 

Os binários indicados nas tabelas de seleção são binários de saída relacionados ao tamanho considerado e as potências 
são referidas a 1440 rpm. 

Os variadores são enviados já preenchidos com lubrificante até o tamanho 80 e com lubrificante fornecido em apoio para 
os tamanhos maiores, nas quantidades para as posições  indicadas na página 6. 

Os valores das tabelas de seleção são destinados ao fator de serviço FS1.0, ou seja, com operação de 8-10 horas por dia, 
com carga uniforme, paragens inferior a 6 por hora e temperatura ambiente entre 15 e 35 ° C. 

 
Velocidade 
Os variadores VR são fabricados como padrão sem redução fixa e são equipados para acoplamento aos vários tipos de 
redutores Varvel. 

A incorporação de redutores de engrenagem com 2 ou 3 pares de engrenagens, eixos paralelos, ortogonais (em linha ou 
ângulo reto) e roda de coroa sem-fim é feita com um flange de entrada padrão IEC, oferecendo uma ampla variedade de 
velocidades. 

Os valores reais são baseados em função da redução real, do tamanho e carga do motor, das condições da rede de ali-
mentação. 
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 ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Gamme 
Gama 

6 tamanhos  
VS 63, 71, 80, 90, 100, 112 

Redutores RD 
7 tamanhos 
28 relações de redução 
2300Nm max. binário  

Redutores RN 
6 tamanhos 
42 relações de redução 
3400Nm max. binário  

Redutores RO/RV 
6 tamanhos 
33 relações de redução 
3400Nm max. binário  

Redutores RS/RT 

RS - 9 tamanhos  
RT - 7 tamanhos  
55 relações de redução 
3020Nm max. binário  

Caixas 
Tampas 

Alumínio fundido até VS080. 
Ferro fundido cinzento no VS090. 

Peças dentadas 
Engrenagens cilíndricas de aço cmt. tmp., retificadas ou raspadas. 
Parafusos sem fim de aço cmt. tmp. com perfil ZI retificado. 
Rodas de bronze no cubo de ferro fundido. 

Eixos 
Chavetas 

Aço C43 
Eixos h7 - Furos E8 
Chavetas segundo DIN6885 B1 

Rolamentos de bola ou de rolos de acordo com os tamanhos e especificações técnicas 

Retentores 
Tipo NB - nitril-butadieno 
com 2° lábio antipó de acordo com  
DIN 3760 

Lubrificante Fluido ATF para transmissões automáticas 

Pintura 
em spray ou epóxi em pó 
RAL9006 

Descrição  
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Funcionamento  

Operação de acionamento 
A velocidade é regulada por um volante operado manualmente e localizado na parte superior da unidade. 

O volante pode ser montado em ambos os lados do eixo de acionamento. 

Normalmente, o volante é montado no lado esquerdo olhando para o ventilador do motor. 

A posição do volante pode ser facilmente alterada usando a segunda extremidade do eixo de acionamento. 

Princípio de funcionamento 
O trilho fixo interno (08) encaixado no eixo do motor e o trilho (10) pressionado pelas molas Belville (09) transmitem a 
rotação para os satélites (07) que, traduzindo nos dois trilhos externos (05) e (06), gire a porta satélites (12) (integral com 
o eixo de saída) ao qual eles estão conectados através das buchas deslizantes (11). 

Rodando o volante de controlo, o trilho (05) é rodado com um deslocamento axial relativo do mesmo; este deslocamento 
é devido à ação das esferas (03) nos trilhos dos dois cames opostos (02) e (05) e atua nos lados cônicos dos satélites, 
que se movem radialmente dentro dos trilhos (08) e (10), ganhando a reação das molas (09). 

Desta forma, como a posição do contato muda nas laterais dos satélites, a variação da velocidade da porta satélites é 
determinada e, portanto, do eixo de saída. 

As referências às partes internas usadas na descrição do princípio de funcionamento estão listadas na página 10. 
 
 
 
Atenção! 
O ajuste de velocidade nunca deve ser executado com o variador parado. 
 
 

 
Velocidade mínima Velocidade máxima 
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Formas de construção  

Formas de construção 
Duas construções são possíveis para todos os tamanhos e para todas as formas construtivas: 

MVS 

variador motorizado com motor elétrico 

FVS 

variador para acoplamento ao motor elétrico IEC-B5 

A menos que especificado de outra forma no pedido, os variadores são fabricados para operação horizontal e com mon-
tagem de flange B5 para acoplamento a redutores de engrenagem ou coroa de roda sim fim. 

 

 Sx (padrão) Dx (opcional) 
 Lado esquerdo Lado direito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 12 13 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 22 23 24 
  

Posição do volante de comando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista do lado do ventilador motor 
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Fatores de serviço, Pesos, Óleo  

O fator de serviço FS1.0 destina-se a ser representativo de um funcionamento de 8 a 10 horas por dia, com carga e para-
gens uniformes inferiores a 6 por hora e temperatura ambiente entre 15 e 35 °C. 

A relação entre o binário máximo de saída M2 do grupo e o binário requerido pela aplicação M(app) determina o Fator de 
Utilização do grupo que deve ser igual ou maior do que o Fator de Serviço SF. 

Para temperatura ambiente máxima superior a 40 °C ou inferior a 0 °C, entre em contato com o Serviço pré-venda. 

Para outras condições de serviço, os fatores apropriados das duas tabelas devem ser multiplicados. 

Pesos (kg) 
Óleo (litros)  

VS kg l (B5) l (V1) l (V3) 

063 3.4 0.13 0.3 0.2 

071 4.7 0.15 0.4 0.25 

080 7.8 0.33 0.8 0.45 

090 31 0.8 1.4 1.0 

100 55 1.2 2.1 1.2 

112 57 1.2 2.1 1.2 

Lubrificantes recomendados 

AGIP B P CASTROL CHEVRON ESSO FINA I P MOBIL SHELL 

ATF Autran TQ ATF ATF ATF Dexron ATF Donax 

Dexron Dx Dexron II Dexron Dexron Dexron Fluid II 200 Red TG 

ATF - Automatic Transmission Fluid 

 Fator de Serviço SF  

 Tipo de carga 

 SF = SF1 x SF2   

Paragens / Hora 

horas 
uniforme 

SF1 

variável 
SF1 

com choques 
SF1 

número SF2 

8 0.8 1.1 1.4 6 1.0 

16 1.0 1.3 1.5 60 1.2 

24 1.2 1.4 1.6 120 1.3 
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Tabla de seleção  

Moteur 
Motor 
[kW] 

Type 
Tipo 

Entrée IEC 
Entrada IEC 

Vitesse de sortie 
Velocidade de saída 
Velocidad de salida 

[rpm]  
min ÷ max 

Couple de sortie 
Binário de saída 

Par de salida 
[Nm] 

min ÷ max 

Poids 
Peso 
MVS 
[kg] 

Poids 
Peso 
FVS 
[kg] 

0.18 

MVS063    63 B5  170 ÷ 880  

3 ÷ 1.5 7.7 3.4 

0.25 3 ÷ 2 9.2 3.4 

0.37 

MVS071  71 B5  190 ÷ 1000  

6 ÷ 3 10.9 4.7 

0.55 6 ÷ 4.5 13.2 4.7 

0.75 MVS080  80 B5 190 ÷ 1000  12 ÷ 6 17.6 7.8 

1.1 

MVS090    93 B5  190 ÷ 1000   

18 ÷ 9 43 31 

1.5 24 ÷ 12 44.5 31 

2.2 

MVS100  100 B5  

36 ÷ 18 74 55 

190 ÷ 1000     

3.0 48 ÷ 24 76 55 

4.0 MVS112 100 B5 190 ÷ 1000  64 ÷ 32 84 57 

Potências motor: 4-polos  
Dimensões e pesos não contratuais  
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Dimensões  

VS 063 071 080 090 100 112 

B 23 30 40 50 60 60 

D ( h7 ) 11 14 19 24 28 28 

D1 M6 M8 M8 --- --- --- 

E 50 40 58 ---- --- --- 

G 111.5 108 143.5 174 222 222 

G3 64 71.5 87.5 106.5 131 131 

H 70 80 100 111 136 136 

I 72 90 98 230 265 265 

K 46 51.5 62 --- --- --- 

M 115 130 165 165 215 215 

M1 60 77 84 --- --- --- 

N 95 110 130 130 180 180 

O 9 9 11 11 15 15 

P 140 160 200 200 250 250 

T 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 

VC 75 75 82.5 108.5 131 131 

VF 113 125 142 148 181 181 

VL 78 91 107 127 158 158 

VR 113 113 120 140 150 150 

VR1 113 113 120 140 150 150 

VS 70 70 85 85 120 120 

b  4  5  6  8  8  8 

f  M5  M6  M6  M8  M10  M10 

t  12.5  16  21.5  27  33  33 

Dimensões X e Y segundo marca motor 
Dimensões e pesos não contratuais  
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Dimensões  

Dimensões e pesos não contratuais  

VS 063 071 080 

A 120 125 150 

B 145 149 190 

C 105 104 125 

C1 50 40 58 

D 110 120 160 

D1 60 77 84 

E 9 9 11 

E1 (4x) M6 M8 M8 

H 80 93 113 
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Lista de peças  

01 Arbre de sortie 

02 Chemin de réglage 

03 Anneau porta billes 

04 Boîte de commande 

05 Chemin mobile externe 

06 Chemin fixe externe 

07 Satellite 

08 Chemin fixe interne 

09 Ressort Belville 

10 Chemin mobile interne 

11 Douille glissante 

12 Porte satellites 
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Acoplamento aos redutores  

Solicite o catálogo apropriado dos redutores 

 - de engrenagens RD,  

- eixos paralelos RN,  

- ortogonais direitos RO e RO-2,  

- ortogonais em ângulo reto RV, 

- roda de coroa sim fim RS, 

- roda de coroa sim fim RT  

para selecionar a relação de redução e binário das diferentes combinações possíveis dos seguintes motor-variador-
redutores:  

 MVS / FRD 

 MVS / FRS 

 MVS / FRT 

 MVS / FRN 

 MVS / FRO 

MVS / FRO-2 

 MVS / FRV 
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D00-VS-STD-PT-ED01-REV01 

Extrato das INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO  
(ver em www.varvel.com) 
 
De acordo com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE e suas Recomendações, os redutores e variadores de velocidade vari-
ável são considerados como "componentes separados de máquinas que não possuem uma aplicação específica e que 
se destinam a ser incorporadas na máquina. A máquina completa, equipada com esses componentes, deve atender a 
todos os requisitos de proteção de segurança e saúde "da citada Diretiva.. 

Instalação 
Assegurar que o redutor é devidamente selecionado para a execução pretendida, e que a posição de montagem é coe-
rente com a aplicação. 

Funcionamento 
O redutor pode trabalhar no sentido horário ou anti-horário.  
O redutor deve ser desligado no caso de se verificar algum ruído anormal, ou qualquer outra anomalia, testado e se 
não se conseguir solução, deve ser enviado a fábrica para revisão.  
Se o defeito não for detectado e reparado a tempo, prejudica os restantes componentes, dificultando o funcionamento 
do redutor, tornando mas difícil detectar a causa inicial. 

Manutenção 
Apesar dos redutores serem testados em carga na fábrica, recomenda-se que nas primeiras 20/30 horas de funciona-
mento não devem trabalhar na carga máxima que suportam, até os componentes se adaptarem reciprocamente.  

Movimentação 
Atenção, a correta posição e estabilidade quando manuseados são essenciais para evitar avarias na unidade em ope-
ração. 
No caso de ser necessário levar o redutor para qualquer lugar a aplicar, este deve ser levado pelo corpo, patas, flange 
e nunca pelos componentes móveis (eixo sem fim, roda de coroa). 

Pintura 
Quando for necessário repintar o redutor, é conveniente isolar os retentores, eixos de entrada e de saída. 

Conservação prolongada em armazém 
Se os redutores estiverem em stock por mais de 3 meses, é conveniente utilizar um antioxidante nos eixos de entrada 
e de saída e aplicar massa protetora nos lábios dos retentores.  
Armazenagens superiores a um ano reduzem a vida do lubrificante do rolamento. 

Gestão ambiental do produto 
Em conformidade com a certificação ambiental ISO14001, recomendamos seguir as seguintes indicações para o des-
carte de nossos produtos. 
- Os componentes metálicos deverão ser recolhidos por empresas especializadas na reciclagem destes itens. 
- Óleos e lubrificantes deverão ser recolhidos por empresas especializadas no descarte de produtos químicos. 
- Embalagens (papéis, cartões, plásticos, etc.) deverão ser retirados por empresas especializadas na reciclagem des-

tes materiais.   

http://www.varvel.com/

