


A Empresa

®Tec Tor  - Tambores Auto acionadoS

Histórico

®Criada em setembro de 1986, a Tec Tor  vem ao longo de sua existência desenvolvendo 
projetos no ramo de equipamentos voltados à transmissão de torque. Buscando, na essência dos 
serviços por ela prestados , o atendimento das necessidades dos clientes com alto valor de 
desenvolvimento técnico, qualidade e eficiência.

Para tanto, a  empresa conta com uma equipe formada por engenheiros, projetistas, 
vendedores e demais colaboradores, altamente qualificados, que utilizam em seu trabalho a melhor 
tecnologia disponível no mercado, tanto para confecção dos projetos, quanto para os itens 
integrantes dos mesmos

®Mostrando efetividade, rapidez e qualidade em seus fornecimentos, a Tec Tor  vem 
absorvendo espaço no mercado nacional, conquistando clientes e colocando seu nome em grandes 
projetos e obras que ajudam no crescimento e desenvolvimento do nosso país. 

Missão

Oferecer soluções em transmissão e controle de torque, com eficácia e eficiência. Buscando a 
®efetiva satisfação das necessidades de seus clientes, consolidando portanto, a marca Tec Tor  como 

sinônimo de qualidade e confiança em elementos mecânicos de transmissão e controle de força.   

Visão

Certa da qualidade de seus colaboradores e ciente de sua imagem perante ao mercado, a     
®Tec Tor  almeja tornar-se ícone em geração de tecnologia em seu ramo de atuação, criando 

subsídios para o alcance da liderança do mercado e proporcionando aos seus clientes produtos com 
qualidade, confiabilidade e de custo acessível. Colaborando portanto, no desenvolvimento técnico 
industrial do nosso país.

Valores

       - Integridade
       - Responsabilidade Técnica 
       - Inovação Constante
       - Valorização humana

Política de Qualidade

®A  Tec Tor  tem o compromisso de fornecer soluções industrias padronizadas ou customizadas, 
com qualidade, precisão e segurança, tendo como premissas:

- Atender os mais rigorosos padrões industriais, com a busca da melhor tecnologia, para superar as 
necessidades e expectativas dos clientes;
- Capacitação, integração  e valorização humana;
- Prática da melhoria contínua em seus processos e  comprometimento com os requisitos do Sistema 
de Gestão da Qualidade.



Um novo conceito, com raízes profundas

As constantes buscas por eficiência, reduções de custo de instalação, operação e 

manutenção, além da incessante necessidade de criação de soluções que ofereçam 

menor nível de agressão ao meio ambiente fizeram com que ao longo dos anos os 

sistemas de acionamento apresentassem intenso desenvolvimento de seus 

componentes. É chegado o momento de um novo ciclo de evolução. 

®A Tec Tor , vislumbrando um novo conceito dos sistemas motrizes de Transportadores de 

Correia, apresenta ao mercado sua solução integrada de Sistema Motriz, a qual alia em 

um único produto todos  os elementos vitais aos acionamentos de Transportadores de 

Correia. 

Agregando motor e redutor na câmara interna dos tambores motrizes, os TAS – Tambores 

Auto acionadoS, estão aptos ao trabalho com até 97% de rendimento mecânico. Os TAS 

eliminam a necessidade de componentes de montagem como mancais e 

acoplamentos, permitindo significativa redução de peso, custos de montagem e 

necessidade de manutenção, garantindo à operação um elevado índice de 

segurança e confiabilidade. 

Sua aplicação é indicada para ambientes como mineradoras, cimenteiras, indústrias de 

papel e celulose, frigoríficos, indústrias salíneiras, indústrias texteis, construção, carga e 

descarga, carvão, reciclagem, madeira dentre outras.

                                            TAS, a evolução do acionamento.

Aplicação
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Objetivo

Sistema Integrado

Economia de espaço

Segurança

Baixo custo de aquisição e instalação

 
Tambores Auto acionadoS - TAS, foram projetados para utilização nos sistemas motrizes de 
Transportadores de Correia. 

 
O motor, redutor de velocidade e rolamentos  são totalmente incorporados no interior do tambor, 
tornando improvável não conformidades geradas por condições de trabalho em meios 
agressivos sujeitos a ações de água, partículas em suspensão,  produtos químicos, entre outros. 

 

Considerando a montagem dos elementos de transmissão e controle de potência no interior do 
Tambor, há significativa economia de espaço de montagem em relação aos sistemas de 
acionamentos convencionais.
 

 

O TAS é a mais segura unidade de transmissão de potência disponível no mercado. O sistema 
motriz está localizado inteiramente no interior do Tambor e as partes dos eixos são fixas,  
mantendo o operador afastado das partes móveis. 

 

O TAS oferece significativa relação custo benefício quando comparado a aquisição de 
acionamentos convencionais. Ressalta-se ainda que a diminuição de componentes como 
mancais, acoplamentos, entre outros, permite a instalação total do acionamento em até ¼ do 
tempo dos acionamentos convencionais, reduzindo drasticamente custo de montagem e tempo 
de alinhamento.

Potências de 0,32 cv até 340 cv 
Potências até 680 cv (Tanden)
Diâmetros de 138 mm até 1000 mm
Opções em Aço Inoxidável acima do ø 400 mm: 
AISI 303/304 alternativamente 316
Tensão Disponível: 220 / 380 / 440 V (trifásico)
Classe de Isolamento: F (alternativa Classe H)
Controle de Parada e Retrocesso: Freios ou Contra Recuos
Opera em temperaturas ambientes: -25°C até +55°C
Revestimentos do Tambor – Borracha, Cerâmica ou Misto
Áreas classificadas - ATEX 95 - Zona 22

Características

®Tec Tor  - Tambores Auto acionadoS



Especificações

O usuário também se beneficia com o TAS, uma vez que não há necessidade de troca de óleo ou 
qualquer verificação de componentes durante as primeiras 10.000 horas de utilização. A 
substituição de retentores é prevista em intervalos de 30.000 horas. Em outras palavras, 
considerando um regime de trabalho de 8 horas/dia, o sistema oferece autonomia de 5 anos sem 
necessidade de manutenção.

Em função do seu sistema integrado o TAS oferece rendimento mecânico de até 97%, 
proporcionando menor desgaste dos demais componentes do sistema e redução do custo total de 
operação.

O sistema é hermeticamente fechado, não causando riscos de vazamentos e consequente 
contaminação de óleo, atendendo aos mais rigorosos critérios de preservação ambiental (ISO 
14000) e isenção de contaminação dos elementos transportados. 

Devido ao seu tamanho compacto e de linhas suaves, muitas vezes o TAS permanece fora da visão, 
porque ele está instalado e ocultado na estrutura do transportador.

Todos os equipamentos são protegidos com  protetor térmico. 
Estes protetores, sensíveis à temperatura, estão localizados nas bobinas do motor para protegê-lo 
contra superaquecimento. 
Os protetores térmicos podem ser conectados a um circuito normal.

O TAS é mais leve do que os sistemas motrizes convencionais e frequentemente, é possível reduzir o 
custo da estrutura do transportador porque o peso é uniformemente distribuído dentro da estrutura 
do transportador.

Todos os TAS com alimentação trifásica podem ser facilmente controlados por inversor de 
freqüência, permitindo partidas suaves e variações de velocidades.

Os acionamentos convencionais exigem a compra de diversos componentes ( Motor-Redutor-
Acoplamentos-Mancais-Tambor), os quais usualmente são comprados de fornecedores diferentes. 
O TAS agrega todos os componentes em um único produto.

O total isolamento e seu sistema diferenciado de engrenagens permite que o TAS funcione quase 

como um sussurro, um fator muito importante nas condições de trabalho de hoje. O TAS é o 

acionamento ideal para transportadores de correia.

  Baixo custo de manutenção

  Eficiência e Rendimento 

  Limpeza

Estética

Proteção térmica

Distribuição Uniforme e Redução de Peso

Inversor de Frequência

Redução de Componentes

Baixo nível de ruído 
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(L) LIGHT – Baixo grau de severidade da aplicação
(M) MEDIUM - Médio grau de severidade da aplicação
(H) HEAVY- Alto grau de severidade
(HD) HEAVY DUTY - Extremo grau de severidade
da aplicação.

Dimensionamento
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O Grau de severidade é indicado pela tensão T1+T2 da correia.
Elementos de segurança

Sem elementos de segurança

Backstop - Livre sentido horário

Backstop - Livre sentido anti-horário

Aplicação de Freio

BSA

BSH 

FR

X



O TAS pode ser solicitado com frequência de 50 ou 60Hz conforme a aplicação do cliente

Dimensionamento

*Interpretação de siglas Revestimentos vide página 9 **Interpretação de siglas Elementos de Segurança vide página 6

Como Encomendar:
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A dimensão W é a distância entre o centro de fixação e suporte da caixa externa

* RL - Conforme solicitação do cliente
TS9/11 - Pintura especial anticorrosão, labirintos com selo
de graxa.

* RL - Conforme solicitação do cliente

TAS - 220M - 500M

TAS - 500M - 1000 HD
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De acordo com a aplicação e agressividade do material transportado o usuário poderá 
escolher diferentes tipos de revestimentos.

Revestimento de Borracha – Superfície Segmentada

Revestimento de Borracha – Superfície Completa

Tipos de borracha padrão fornecida para o revestimento com dureza 60 ou 70 Shore 
A, na cor preta antiabrasiva.

R - Revestimento com borracha lisa
RR - Revestimento com borracha em forma de losangos
RA - Revestimento com borracha em espinha de peixe no sentido anti-horário
RO - Revestimento com borracha em espinha de peixe no sentido horário.
XX - Sem Revestimento

É possível fornecer dureza e tipos diversos de acordo com a aplicação do cliente.

O revestimento de Borracha sintética, apresenta espessura padrão de ¼” e dureza de +/- 
5 shore ( Shore hardness A). Seu sistema de colagem a frio garante alta aderência do 
revestimento ao tambor.
O revestimento em borracha apresente excelente performance de fricção em 
ambientes secos e úmidos, atuando em ambientes abertos ou expostos ao tempo em 
transportadores de sentido único ou reversíveis.

Confeccionados com espessura de 3/8” os revestimentos de superfícies segmentados 
são indicado para casos especiais, onde a potência e a velocidade de transporte 
exigem uma maior troca de calor do TAS com ambiente. Logo, a construção destes 
tambores contempla uma faixa metálica que aumenta a eficiência de transmissão de 
calor gerada pelo acionamento. 
Também estão disponíveis diferentes espessuras e diferenciados sistema de colagem.

Revestimentos

Revestimento Cerâmico

Tipos de Revestimentos
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Suportes

*Modelo AL com chaveta/Modelo ALO sem chaveta.
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Selecionamento
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Av. Novo Horizonte - n° 406

 Santo André - SP - CEP 09060-820 - Brasil

Tel.: +55 (11) 4428-2888 - Fax.: +55 (11) 4421-9338

 

Contra Recuos Catracas

Freios Industriais - Limitadores de Torque  

Grampos de Ancoragem - Inversores de Frequência

 - Eixos Compensadores

Embreagens Industriais - Auto Alinhadores

 - Backstops - Rodas Livres - 

Tambores Auto acionadoS


