
Permanent Magneet servomotoren 

in volledige RVS uitvoering  
 
ABI b.v., gevestigd in Haarlem (Holland), ontwikkelt en produceert al sinds 1955 elektromotoren en 
vertragingskasten. In 2002 is daar, naar aanleiding van vragen uit de markt, een range van 
elektromotoren en motorreductoren in RVS bijgekomen. In de afgelopen jaren is deze range verder 
uitgebreid en is recent een volledig RVS servomotoren serie aan het programma toegevoegd.  
 
Het programma kenmerkt zich door de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Jarenlange ervaring, 
feedback uit de markt en optimalisatie van het ontwerp zorgen ervoor dat onze motoren ook in de 
zwaarste omstandigheden blijven voldoen aan al uw eisen. 
 

IP69K  
 
De servomotoren beschikken over een 
volledig gladde RVS316L behuizing. De 
beschermingsklasse is IP69K, wat inhoudt dat 
de motoren hogedrukreinigerdicht zijn tot een 
waterdruk van 100bar en een 
watertemperatuur van 80˚C. Het onder hoge 
druk reinigen is derhalve geen enkel 
probleem. Vaak gaan (RVS) motoren defect 
door vocht (condensvorming) dat na verloop 
van tijd in de motor binnendringt. Dit wordt 
dan veroorzaakt door een combinatie van 
temperatuurwisselingen, afspuiten op 
verschillende temperaturen en een hoge 
omgeving vochtigheidsgraad. Door speciaal 
ontwikkelde afdichtingen en drukvaste 
compartimenten in de ABI motoren wordt 
condensvorming in de motor voorkomen. 
 

Typische toepassingen voor deze motoren zijn 

de omgevingen die moeten voldoen aan de 

hoogste hygiënestandaarden, maar ook 

situaties waar extreem hoge 

vochtigheidsgraden en reinigingscycli aan de 

orde van de dag zijn. Voorbeelden hiervan 

zijn: zuivelfabrieken, slachterijen, vis- en 

vleesverwerkende bedrijven, de 

farmaceutische industrie e.d. 

 

TCO en machinestilstand  
 
Door te kiezen voor een RVS servo aandrijving 
van ABI kiest u niet alleen voor een motor met 
hoog rendement, maar ook voor een 
aandrijving die uiteindelijk een forse 
kostenbesparing kan opleveren.  
Hierbij is de ‘Total Cost of Ownership’ 
belangrijk en niet puur de netto aanschafprijs 
van een installatie. In zware omstandigheden, 
waar corrosie of slijtage door vochtvorming 
plaats kan vinden, is aangetoond dat een 
volledige IP69K motor (onze ABI kwaliteit) vele 
malen langer mee gaat dan een motor van 
mindere kwaliteit.  
 
Naast een forse besparing door veel minder 
machine- en productiestilstand, betekent dit 
ook minder vervangingskosten van de 
aandrijving zelf.  
De RVS aandrijvingen van ABI dragen vanwege 

hun hoge efficiency en lange levensduur bij 

aan een lagere TCO.  

 

  



Programma 
ABI levert het volgende programma 
 

 
 
 
 

RVS PM servomotoren 

 
Een hoogwaardig kwaliteitsproduct kun je de 
ABI PM RVS servomotoren zeker noemen.  
 
Passend voor de meest extreme 
omstandigheden in bijvoorbeeld de voedsel 
verwerkende industrie. Door de strakke 
vormgeving is vuilophoping uitgesloten en 
daarmee voldoet de RVS316L (1.4404)  
permanent magneet SMRS-serie volledig aan 
de uitermate strenge EHEDG normering. 
 

 
 
 
Een speciale ontworpen keerring systeem 
rondom de RVS uitgaande as zorgt voor een 
IP69K afdichting, waardoor een lange 
levensduur is gegarandeerd. Alleen FDA 
goedgekeurde materialen en smeermiddelen 
worden gebruikt.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

• 4 bouwgroottes 70, 85, 100 en 140 

• Nominaal koppel tot 17Nm 

• Maximaal koppel tot 111Nm 

• Toerental 3000 rpm 

• Gelaserde typeplaat 

• RVS316L (1.4404) behuizing 

• Temperatuur sensor KTY84-130 

• Bouwvorm B5 

• Conform EHEDG 

• cUL-Listed 
 
  

RVS AC-motoren 0,18 – 4kW, in 2, 4, 6 en 8 polige 
uitvoering. Leverbaar in B14 en B5 en B3 bouwvorm, 
zowel ongekoeld TENV als watergekoeld TELC 
 
RVS wormwiel reductoren in 2 groottes, tot een 
maximaal koppel van ca. 80Nm, in de meest gangbare 
overbrengverhoudingen van 3,6:1 t/m 75:1 
 
RVS planetaire reductoren 2 types tot 130 Nm en 

260Nm. Deze volledig gesloten IP69K RVS planetaire 

reductoren zijn aan te bouwen aan IEC motoren 

RVS kegelwiel reductoren in 1 bouwgrootte tot 310 Nm 

met overbrengverhouding van 6,6 t/m 319 : 1. Volledig 

gesloten IP69K voor aanbouw IEC71 t/m IEC112 

RVS borstel-/ borstelloze DC/EC in 2 en 4 polige 

uitvoering met een vermogen tot 200W geschikt  

voor 24 … 48Vdc 

RVS PM servomotoren in 4 bouwgroottes 70 t/m 140. 

Koppel oplopend tot 17Nm en 3000rpm 



SMRS070 

 

 

 

 

 

 

 

 



SMRS070 

 

 

  



SMRS085 

 

 

 

 

  



SMRS085 

 

 

 

 

 

  



SMRS100 

  



SMRS100 

 

 

 

 

 

  



SMRS140 

  



SMRS140 

 

 

 

  



Typesleutel 
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