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HLAE - HYGIENIC DESIGN
REDUTOR PLANETÁRIO

O unico redutor planetário com design higiênico certificado –  
ideal para processos seguros e higiênicos nas indústrias  
farmacêutica, de alimentos e bebidas.



HLAE

O requisito mais fundamental para as máquinas  
e componentes nas indústrias farmacêutica e  
de alimentos é que não deixem margem para a  
contaminação. Acumulações de sujeira ou biofilmes 
de germes e bactérias podem se formar nas bordas, 
bem como em cantos e espaços mortos. O design 
higiênico do redutor HLAE não tem espaços mortos. 
Os cantos e bordas são especialmente arredonda-
dos para evitar acumulações. A superfície de aço 
inoxidável eletropolido e as vedações especiais 
também permitem uma limpeza regular inclusive 
com substâncias de limpeza agressivas.

No HLAE, a sujeira não tem vez! E tem uma carac-
terística única: é o primeiro redutor planetário do 
mundo com um design higiênico certificado –  
flexível, sem parafusos radiais e potente, mas ao 
mesmo tempo de limpeza fácil e rápida.

Nosso redutor HLAE não é simplesmente um  
redutor de aço inoxidável. A série HLAE é a resposta 
consistente aos requisitos de higiene das indústrias 
farmacêutica e de processamento de alimentos. 

Não só os materiais utilizados são decisivos,  
mas também sua geometria e design.

As conexões roscadas clássicas têm 
espaços mortos nos quais podem 
surgir acumulações de sujeira,

além de cantos e bordas aos quais  
pode aderir-se um biofilme de germes  
e bactérias.

As conexões roscadas do design 
higiênico são arredondadas e evitam 
espaços mortos, impossibilitando a 
acumulação de sujeira.

Os arredondamentos evitam a aderência 
de biofilmes, uma vez que estes são 
facilmente removidos durante a limpeza.

Design clássico Hygienic Design

Hygienic Design

Hygienic Design Redutor planetário
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Indústria de processamento 
de alimentos
Funcionalidade perfeita e limpeza sem resíduos de seu 
sistema de alimentos ou bebidas - independentemente 
se você realiza operações de processamento, dosagem, 
corte, posicionamento ou embalagem.

A série HLAE mantem seus processos rodando e pode 
ser limpada e desinfetada rapidamente após a conclusão 
do trabalho.

Aplicações típicas:
 Sistemas de engarrafamento e dosagem
 Fatiadores
 Modeladores e enchedores
 Esteiras mecânicas
 Misturadores e agitadores
… e todas as aplicações nas quais se utilize o processo 
de limpeza no local (CIP).

Indústria 
farmacêutica

As mais altas exigências de rugosidade de superfície 
aliadas à tecnologia mais confiável - é o que a série 
HLAE, elaborada com aço higiênico, representa. 

O equipamento pode ser utilizado com segurança para 
porcionamento, dosagem, prensagem ou centrifugação 
nas indústrias farmacêutica e cosmética, pois nem 
mesmo o pó mais fino consegue aderir-se à superfície 
eletropolida com um valor médio de rugosidade Ra de 
<0,8 µm. 

Aplicações típicas:
 Máquinas misturadoras / misturadoras cônicas
 Sistemas de enchimento de cápsulas
 Centrifugadoras
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Tudo é uma questão de detalhes,

Sem parafusos radiais

Nos redutores convencionais, existe um orifício no 
adaptador do motor, através do qual o sistema de 
fixação é apertado e o eixo do motor é fixado no  
redutor. 

O design do HLAE dispensa este orifício. A superfície 
permanece completamente redonda, mesmo na área 
do adaptador do motor, de modo que nenhum biofilme 
possa aderir-se.

Superfície eletropolida

O invólucro externo do HLAE é elaborado 
com aço inoxidável 1.4404 da mais alta 
qualidade, cuja superfície é eletropolida, 
garantindo uma superfície particular-
mente lisa (valor médio de rugosidade 
Ra <0,8 µm), reduzindo a aderência de 
sujeira e melhorando a facilidade de 
limpeza do redutor.

Classe de proteção IP69K

Maior grau de proteção 
para limpeza sem restrições 
de acordo com o processo 
CIP.

Eixo de saída

Eixo de saída com  
chaveta ou liso.

Anel de centragem longo

Assim, é possível fazer a 
centralização de forma fácil 
e higiênica para diferentes 
espessuras de parede.

Vedação de eixo rotativo  
sem espaço morto

Radialwellendichtring aus PTFE –  
zertifiziert nach FDA.
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inclusive na parte interna

Classe de proteção IP69K
Lubrificação de grau alimentício

Com o registro NSF-H1. 
Halal e koscher.

Anel de vedação em conformidade com a aprovação da FDA

EPDM (padrão)
Faixa de temperatura: -50 °C a +140 °C
A área de aplicação típica são os casos em que se 
necessita alta resistência à água quente e vapor das 
vedações utilizadas. O EPDM também apresenta 
ótima resistência ao envelhecimento e ao ozônio. A 
resistência química a agentes oxidantes é muito boa.

FFKM (opcional)
Faixa de temperatura: -15 °C a +325 °C
As vedações FFKM ampliam a faixa de temperatura 
e têm resistência química muito boa. O FFKM é  
utilizado em áreas nas quais outros materiais elast-
oméricos atingem seus limites.

Engrenagens retas e 
suporte planetário em 
design de discos

Os dentes retos garantem alta precisão 
com folga de até 7 arcmin e alta densidade 
de potência. 

Com este design de suporte planetário,  
a inércia da massa do redutor é reduzida,  
o que aumenta claramente a dinâmica.



T DF

Kit de vedação (lado da saída)
Para a série 

de redutores HLAE070 HLAE090 HLAE110  

Número do 
artigo 63911 63858 64130
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Kit de vedação opcional
O kit de vedação do HLAE está disponível opcionalmente para 
garantir um design higiênico consistente à aplicação,

sendo de posicionamento livre e universalmente adequado 
para diferentes espessuras de parede, oferecendo, assim,  
o mais alto nível de proteção higiênica. 

Este kit de vedação garante, através das vedações utilizadas, 
que se evitem espaços mortos. Tanto os materiais quanto o 
redutor planetário HLAE  são elaborados em aço inoxidável e 
podem ser limpos adequadamente, permitindo flexibilidade 
máxima de acesso à aplicação, ao mesmo tempo em que 
cumpre os mais altos requisitos de higiene.

Duas opções de montagem ao lado do motor 
disponíveis:

Flange do motor B5

O motor é aparafusado diretamente ao redutor através 
de orifícios no flange do motor. Um grande número  
de diferentes adaptadores de motor está disponível  
ao lado do redutor, o que permite uma adaptação 
higiênica e simples a diferentes motores. 

Flange do motor B14

Um adaptador adicional, aparafusado ao motor,  
cria a conexão higiênica com o redutor. 

Configure a combinação motor-redutor adequada para você em apenas alguns cliques, 
com nosso Tec Data Finder (TDF), no site: www.neugart.com
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Certificações

 HLAE é o primeiro redutor planetário com design 
higiênico do mundo certificado em conformidade  
com a norma 3-A RPSCQC.

Os materiais dos componentes do HLAE, como 
vedações radiais do eixo e anéis de vedação, são 
certificados pela FDA. 

Os produtos nas máquinas de processamento de alimen-
tos estão sujeitos às mais severas condições ambientais. 
O HLAE foi projetado de modo a cumprir o mais alto grau 
de proteção possível IP69K e, portanto, é adequado para 
limpeza no local (CIP).

Também no interior do  HLAE utilizam-se materiais certi-
ficados. O lubrificante utilizado é certificado conforme a 
NSF H1, garantindo que o produto possa ser utilizado na 
indústria de alimentos sem riscos à saúde. Além disso, 
também tem aprovação halal e kosher.

    Lubrificante NSF H13-A RPSCQC

FDA IP69K

KOSHER



Code Caracteristicas do Redutor HLAE070 HLAE090 HLAE110 p(1)

Vida útil (L10h) tL h 30.000

Eficiência com carga máxima(2) η %
98 1
97 2

Temperatura de operação mínima Tmin °C
-25

Temperatura de operação máxima Tmax 90
Grau de proteção IP69K

F Lubrificação para área alimentícia Graxa (lubrificação permanente)
Posição de instalação qualquer

S Folga padrão jt arcmin
< 10 < 7 < 7 1
< 12 < 9 < 9 2

Rigidez de torção(2) cg
Nm /

arcmin
2,3 - 3,1 6,6 - 8,7 14,7 - 19,5 1
2,2 - 3,2 6,6 - 9,0 13,5 - 20,5 2

Peso do Redutor (2) mG kg
2,1 3,8 7,3 - 7,4 1

2,4 - 2,5 4,3 - 4,5 8,7 - 9,0 2
S Superficie padrão Carcaça: Aço inoxidável 1.4404 – Eletropolimento (Ra < 0,8 µm)

Ruído de funcionamento(3) Qg dB(A) 58 60 65
Momento de torção máx. em relação ao flange 
de acionamento do Redutor(4) Mb Nm 8 16 40

Carga do eixo de saída HLAE070 HLAE090 HLAE110 p(1)

Força radial para 20.000 h(5)(6) Fr 20.000 h

N

450 900 1450
Força axial para 20.000 h(5)(6) Fa 20.000 h 550 1500 2500
Força radial para 30.000 h(5)(6) Fr 30.000 h 400 600 1250
Força axial para 30.000 h(5)(6) Fa 30.000 h 500 1000 2000
Força radial máxima(6)(7) Fr Stat 1000 1250 5000
Força axial máxima(6)(7) Fa Stat 1200 1600 3800
Torque de inclinação para 20.000 h(5)(7) MK 20.000 h Nm

22 49 109
Torque de inclinação para 30.000 h(5)(7) MK 30.000 h 19 33 94

Momento de inercia HLAE070 HLAE090 HLAE110 p(1)

Momento de inercia(2) J kgcm2
0,065 - 0,135 0,753 - 0,866 1,579 - 2,630 1
0,064 - 0,131 0,740 - 0,983 1,569 - 2,620 2

(1) Numero de estágios
(2) Os valores que dependem da transmissão podem ser consultados no Tec Data Finder em www.neugart.com
(3) Nível de ruído acústico na distância de 1m; medido numa rotação de acionamento de n1=3000 min-1 sem 

carga; i=5
(4) Peso máx. do motor* em kg = 0.2 x Mb / Comprimento do motor em m 

* com distribuição simétrica do peso do motor 
* com posição de montagem horizontal e estacionária

(5) As indicações referem-se à rotação do eixo de saída de n2=100 min-1

(6) Referente ao centro do eixo de saída
(7) Valores divergentes (parcialmente superiores) nas alterações de T2N, Fr, Fa, assim como, ciclo e vida útil do 

rolamento. Disposição específica de aplicação com NCP – www.neugart.com
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Torques de saída HLAE070 HLAE090 HLAE110 i(1) p(2)

Torque nominal de saída(3)(4) T2N Nm

28 85 115 3

1

33 87 155 4
30 82 171 5
25 65 135 7
18 50 120 8
15 38 95 10
33 87 157 9

2

33 80 171 12
33 82 171 15
33 87 171 16
33 87 171 20
30 82 171 25
33 87 171 32
30 82 171 40
18 50 120 64
15 38 95 100

Torque de saída máx.(4)(5) T2max Nm

45 136 184 3

1

53 140 248 4
48 131 274 5
40 104 216 7
29 80 192 8
24 61 152 10
53 140 251 9

2

53 140 274 12
53 131 274 15
53 140 274 16
53 140 274 20
48 131 274 25
53 140 274 32
48 131 274 40
29 80 192 64
24 61 152 100

(1) Redução (i=n1/n2)
(2) Numero de estágios
(3) Disposição específica de aplicação com NCP – www.neugart.com
(4) Valores para chaveta (código “A”): para carga limiar

HLAE Hygienic Design Redutor planetário
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Rotações de acionamento HLAE070 HLAE090 HLAE110 i(1) p(2)

Rotação de acionamento térmico média em T2N e S1(4) n1N min-1

4000(5) 2700(5) 2000(5) 3

1

4000(5) 3000(5) 2000(5) 4
4000 3400(5) 2150(5) 5
4000 3500(5) 2600(5) 7
4000 3500 2800(5) 8
4000 3500 3000(5) 10
4000 3500(5) 2400(5) 9

2

4000 3500(5) 2450(5) 12
4000 3500 2550(5) 15
4000 3500 2650(5) 16
4000 3500 2850(5) 20
4000 3500 2950(5) 25
4000 3500 3000(5) 32
4000 3500 3000 40
4000 3500 3000 64
4000 3500 3000 100

Rotação máxima de acionemento(4) n1Limit min-1 13000 7000 6500

Torques de saída HLAE070 HLAE090 HLAE110 i(1) p(2)

Torque de parada de emergência(3) T2Stop Nm

56 170 230 3

1

66 174 310 4
60 164 342 5
50 130 270 7
36 100 240 8
30 76 190 10
66 174 314 9

2

66 174 342 12
66 164 342 15
66 174 342 16
66 174 342 20
60 164 342 25
66 174 342 32
60 164 342 40
36 100 240 64
30 76 190 100

(1) Redução (i=n1/n2)
(2) Numero de estágios
(3) 1000 vezes permitido
(4) Disposição específica de aplicação das rotações com NCP – www.neugart.com
(5) Rotação de acionamento térmico média em 50% T2N e S1
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(2) As medidas em mm
(3) Numero de estágios

Desenho(2) HLAE070 HLAE090 HLAE110 p(3) Code
Diâmetro da furação de fixação D1 56 75 90
Diâmetro do eixo saída D3 h7 14 20 25
Base do eixo de saída D4 20 25 35
Diâmetro de centragem de saída D5 h7 40 58 65
Diâmetro da carcaça D6 69 88 109
Rosca x Profundidade de montagem G1 4x M5x11 M6x12 M8x20

Comprimento total minimo L1
123,5 146 191 1
135,5 166 219 2

Comprimento da carcaça L2
52,8 68,0 89,0 1
64,8 88,0 117,0 2

Comprimento do eixo saída L3 41,7 50 66,5
Profundidade de centragem saída L7 10 13 14

Diâmetro do eixo do motor j6/k6 D20
As dimensões do flange de acionamento específicas 
do motor podem ser consultadas no Tec Data Finder 

para cada motor em específico em www.neugart.com

Diâmetro do eixo de entrada D26 11/14 19 24
Eixo de saída com chaveta (DIN 6885-1) A 5x5x20 A 6x6x25 A 8x7x35

A

Chaveta (DIN 6885-1) B1 5 6 8
Altura do eixo incluindo a chaveta (DIN 6885-1) H1 16 22,5 28
Comprimento do eixo até o corpo L4 26 32 45
Comprimento da chaveta L5 20 25 35
Distância do fim do eixo L6 2 2,5 5
Furo de centragem (DIN 332, Forma DR) C M5x12,5 M6x16 M10x22
Eixo de saída liso

B
Comprimento do eixo até o corpo L4 26 32 45

Representação corresponde a um HLAE070 / de 1 estágio / Flange de saída com chaveta / 11 mm Acoplamento / Flange de adaptação – Flange único / B5 Tipo de flange motor 

(1) As dimensões variam de acordo com o flange do motor/redutor. As dimensões do flange de acionamento específicas do motor podem ser consultadas no Tec Data Finder para cada motor  
 em específico em www.neugart.com
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Dimensões
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Você tem alguma dúvida ou precisa de mais informações?
Estamos à sua disposição para aconselhá-lo sobre todas as questões  
relacionadas à tecnologia de acionamento.

Você pode encontrar sua pessoa de contato no site: www.neugart.com

Neugart Planetary Gearboxes (Shenyang) Co., Ltd.
No.152, 22nd road 
E&T Development Zone Shenyang, PC 110143
China 
Phone: +86 24 2537 -4959
Fax: +86 24 2537 -2552 
Email: sales@neugart.net.cn
Web: www.neugart.net.cn

Neugart GmbH
Keltenstraße 16  
77971 Kippenheim
Alemanha 
Phone: +49 7825 847 -0 
Fax: +49 7825 847 -2999 
Email: sales@neugart.com
Web: www.neugart.com

Neugart USA Corp.
14325 South Lakes Drive
Charlotte, NC 28273
EUA 
Phone: +1 980 299-9800
Fax: +1 980 299-9799
Email: sales@neugartusa.com
Web: www.neugart.com/en-us

Neugart do Brasil Equipamentos Industriais Ltda
Acesso José Sartorelli, km 2,1 - Prédio 1 Ala B,
Parque das Árvores, SP CEP 18555-225 Boituva
Brasil
Phone: +55 15 3363 9910
Fax: +55 15 3363 9911 
Email: comercial@neugart.com.br
Web: www.neugart.com/pt-br


