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Ïakujeme za prejavený záujem o našu firmu 

a dovo¾te, aby sme Vás v krátkosti oboznámili 

s históriou našej firmy. Sídlo firmy sa nachádza 

v malom meste Sereï, blízko Trnavy. Založenie 

firmy datujeme v roku 1992 a tento rok budeme 

oslavova� 20 roèné pôsobenie na slovenskom trhu 

v servisnej oblasti. Sme mladí, dynamickí kolektív 

otvorený novým trendom v oblasti elektro-

technického priemyslu, automatizácie a moder-

nizácie. Disponujeme s viac ako tridsa�pä� roènou 

praxou v servisnej èinnosti zameranej na 

prevíjanie elektromotorov, opravy èerpacej 

techniky, ruèného náradia . Našimi partnermi sa 

postupne stali i renomované firmy svetových 

výrobcov, èo je naším dobrým osvedèením kvality a odbornosti. 

Zakladate¾ firmy pán Krivosudský rád podporuje talentovanú mládež 

v oblasti športu a kultúry. Preto naša firma patrí medzi hlavných sponzorov 

rôznych medzinárodných podujatí v športe a kultúre. 

O nás
About us

PhDr. ¼ubomír Krivosudský ml.
sales manager



Ü2,4 a 6  pólové elektromotory v osových výškach 056 až 132 sú dostupné 
v prevedeniach B3, B5 a B14. Okrem toho, elektromotory od osovej výšky 
160 a vyššie sú dostupné v prevedení B3 a B5.

ÜVšetky elektromotory od výkonov 0,75kW a vyššie sú dodávané 
v úèinnostnej triede IE2 pod¾a normy IEC60034-30. Úèinnos� bola meraná 
pod¾a IEC60031-2-1.

ÜElektromotory v osových výškach 056 až 132 majú hliníkovú kostru. 
Od osovej výšky 160 a vyššie sú elektromotory vyhotovené
v liatinovej kostre. Štandardne majú integrované tepelné èidlá, ktoré 
umožòujú sledovanie teploty motora a sú v teplotnej triede F (155°C) .

Senzory sú inštalované nasledovne :
- Motory v osovej výške 056 až 132 v prevedení B3, B5 a B14 : 1xPTC
- Motory v osovej výške 160 až 225 v prevedení B3 a B5 : 3xPTC

ÜElektromotory majú štandardne inštalované gulièkové ložiská 
vysokej kvality. Sú možnosti inštalácie valèekových ložísk, axiálnych ložísk 
a izolovaných ložísk pod¾a aplikácie.

Ü Stupeò krytia IP55 spåòajú všetky elektromotory pod¾a noriem.

Ü Montážne rozmery súhlasia so štandardami IEC60072-1 a DIN EN 50347.

Dôležité dátumy:
ÜOd 16. júla 2011 - musí by� plnená norma triedy úèinnosti IE2.

ÜOd 01. januára 2015- motory od výkonu 7,5kW do 375kW musia spåòa� triedu úèinnosti 
IE3, alebo motory triedy úèinnosti IE2 s frekvenèným menièom.

ÜOd 01. januára 2017 - všetky motory od výkonu 0,75kW do 375kW musia spåòa� triedu 
úèin nosti IE3, alebo motory triedy úèinnosti IE2 s frekvenèným menièom.

Elektromotory Lenze
Electric motors Lenze

Všeobecné informácie



Elektromotory Lenze MD/MH/MF
Electric motors Lenze MD/MH/MF

Base Line MD/MH            0,06 - 45 kW               IE2        

ÜOptimálne pre jednoduché priemyselné aplikácie, modernizácie 
výrobných liniek,  použitie na výrobu nových premyslených strojov  atï.

ÜVhodné pre všetky pohony, kde sa nevyžaduje inštalácia prídavných prv- 
kov na elektromotor (Brzdných komponentov, cudzích ventilátorov atï.)

V prípade havárie v priemyselnom podniku a rýchlej dodávky elektro motora 
s prídavnými prvka mi, alebo so špeciálnymi ložiskami ako štandardné, firma 
¼ubomír Krivosudský - elektroservis vie poskytnú� dodatoènú montáž cudzích 
ventilátor a inštaláciu izolovaných ložísk, valèekových ložísk , ložísk do vyšších 
teplôt atï.

State Line MD               0,12 - 22 kW               IE1        
State Line MH               0,75 - 45 kW               IE2

Ü Univerzálne použitie v oblasti  vyrábania strojov a inžinierskych 
systémov.  Vhodné pri modernizácií výrobných liniek.

ÜOptimálne využitie elektromotora s použitím frekvenèných menièov 
rôznych typových rád. Lenze. Elektromotory s pomocou frekvenèných 
menièov možno naladi� na frekvenciu 120 Hz.

Ü Elektromotory sa vyrábajú len v 4 póloch

Ü       Konštrukèné možnosti montáže prídavných komponentov :
- cudzie chladenia
- spätná väzba
- brzdy
- možnosti pripojenia : svorkovnice, konektor HAN, konektor ICN
- možnos� inštalácie frekvenèných menièov 8400 motec
- možnosti inštalácie vyšších a špeciálnych ložísk
- ochranné nátery na rôzne média

Ü Elektromotory spåòajú  IEC 60072-1,  DIN EN 50347, cURus, GOST-R,
 CCC  a  UkrSepro



Elektromotory Lenze MD/MH/MF
Electric motors Lenze MD/MH/MF

Base Line MF               0,55 - 22 kW               IE2        

ÜOptimálne pre jednoduché priemyselné aplikácie, modernizácie pre 
systémy, ktoré vyžadujú ve¾ký rozsah nastavení v stiesnených  
montážnych priestoroch

ÜOptimálne využitie elektromotora s použitím frekvenèných menièov 
rôznych typových rád Lenze.

Ü   Pri tejto typovej rade elektromotorov je využitá technológia 87Hz.

Ü Elektromotory sa vyrábajú len v 4 póloch

Ü Konštrukèné možnosti montáže prídavných komponentov :

- cudzie chladenia
- spätná väzba
- brzdy
- možnosti pripojenia : svorkovnice, konektor HAN, konektor ICN
- možnos� inštalácie frekvenèných menièov 8400 motec
- možnosti inštalácie vyšších a špeciálnych ložísk
- ochranné nátery na rôzne média

ÜElektromotory spåòajú  IEC 60072-1,  DIN EN 50347, cURus, GOST-R, 
CCC a UkrSepro



Servomotory Lenze 
Servo motors Lenze 

High Line - servomotory

Asynchrónne - SDSGA / MCA / MQA

Synchrónne - SDSGS / MDXKS / MCS

ÜSDSGA: 0,075 - 0,6 kW / MCA: 0,8 - 53,8kW / MQA: 9,6 - 95kW

ÜSDSGA: 0,27 - 1,9 Nm / MCA: 2 - 75 Nm / MQA: 75 - 480 Nm

ÜSDSGA - vhodný pre zvýšené hygienické požiadavky / MCA - vhodný 
pre malé montážne priestory, kde sa vyžaduje spo¾ahlivos� 
/ MQA - vhodný pre aplikácie s vysokým za�ažením motora

ÜVybavenie servomotora :
- spätná väzba
- konektory
- možnos� k doplnkovej inštalácie k¾udovej brzdy
- možnos� inštalácie cudzích chladení

ÜSDSGS: 0,14 - 0,75 kW / MDXKS: 1,1 -  5,9kW / MCS: 0,25 - 15,8kW

ÜSDSGS: 0,45 - 2,2 Nm / MCA: 0,6 - 16,2 Nm / MQA: 0,5 - 72 Nm

ÜSDSGS - vhodný pre zvýšené hygienické požiadavky / MDXKS - vhodné 
pre aplikácie vyžadujúce vysokú dynamiku / MQA - vhodný pre aplikácie 
vyžadujúce vysokú dynamiku, presnos� a malý montážny objem

ÜHlavné výhody: vysoká pretažite¾nos�, ve¾ké uhlové zrýchlenie, 
použité kvalitné magnetické materiály, energetická úèinnos�

ÜVybavenie servomotora :
- spätná väzba
- konektory
- možnos� k doplnkovej inštalácie k¾udovej brzdy
- možnos� inštalácie cudzích chladení



ÜVhodné pre �ažký priemysel , nároèné prostredia a pre  výrobne linky,
 ktoré vyžadujú maxi- málne využitie pohonu a odolnos�.

Ü 2,4,6 a 8 pólové elektromotory v osových výškach 056 až 132 sú dostupné 
v prevedeniach B3, B5 a B14. Okrem toho, elektromotory od osovej výšky 
160 a vyššie sú dostupné v prevedení B3 a B5.

ÜVšetky elektromotory od výkonov 0,75kW a vyššie sú dodávané v 
úèinnostnej triede IE2 pod¾a normy IEC60034-30. Úèinnos� bola meraná 
pod¾a IEC60031-2-1.

ÜElektromotory v osových výškach 056 až 112 majú hliníkovú kostru. 
Od osovej výšky 132 a vyššie sú elektromotory vyhotovené v liatinovej 
kostre.

ÜŠtandardne majú integrované tepelné èidlá, ktoré umožòujú sledovanie 
teploty motora a sú v teplotnej triede F (155°C) .

ÜElektromotory majú štandardne inštalované gulièkové ložiská vysokej 
kvality. Štandardne od osovej výšky 132 zosilnené ložiská.  Sú možnosti 
inštalácie valèekových ložísk, axiálnych ložísk a izolovaných ložísk  atï. 
pod¾a aplikácie.

Ü Stupeò krytia IP55 spåòajú všetky elektromotory pod¾a noriem.

Ü Montážne rozmery súhlasia so štandardami IEC60072-1 a DIN EN 50347.

ÜMožnosti dodávky špeciálnych na zákazku objednaných elektromotorov, 
ktoré vyrobila spo- loènos� WEG

Dôležité dátumy:
ÜOd 16. júla 2011 - musí by� plnená norma triedy úèinnosti IE2.

ÜOd 01. januára 2015- motory od výkonu 7,5kW do 375kW musia spåòa� triedu úèinnosti 
IE3, alebo motory triedy úèinnosti IE2 s frekvenèným menièom.

ÜOd 01. januára 2017 - všetky motory od výkonu 0,75kW do 375kW musia spåòa� triedu 
úèin nosti IE3, alebo motory triedy úèinnosti IE2 s frekvenèným menièom.

Elektromotory WEG W22
Electric motors WEG W22

Všeobecné informácie

 

 

 

 

 



ÜVe¾ké možnosti  využitia v premyslenom odvetví , vo výrobe nových 
premyslených a úžit kových strojov, pri modernizácií výrobných liniek atï.

ÜVhodné využitie pri aplikáciách vyžadujúcich maximálne využitie toèivého 
momentu a konštantných otáèok prevodovky.

ÜKonštrukèné prevedenia ponúkajú širokú škálu možností, aby uspokojili 
požiadavky klienta :

- možnosti inštalácie výstupných hriade¾ov rôznych priemerov, pod¾a typu 
prevodovky

- možnosti inštalácie výstupných prírub v rôznych priemerov, pod¾a typu 
prevodovky

- možnosti dodania z rôznymi mazacími médiami
- možnosti inštalácie brzdných komponentov  a externých ventilátorov
- možnosti inštalácie frekvenèných menièov Motec
- možnosti inštalácie servomotorov
- rôzne typy ochranných náterov

ÜŠiroká škála prevodových pomerov  dáva univerzálne  možnosti využitia 
prevodoviek pre rôzne typy aplikácií

ÜKvalitné spracovanie komponentov ako ozubené kolá s nízkou vô¾ou, 
prevodovkových skríò a kvalitné elektromotory sú zárukou vysokej kvality 
a spo¾ahlivosti

ÜPrevodovky spåòajú rôzne typy aprobácií CE, CCC, GOST, UkrSepro

Elektroprevodovky Lenze
Gearboxes Lenze

Všeobecné informácie



Elektroprevodovky Lenze
Gearboxes Lenze

State Line - GSS, GKR, GST, GKS, GFL

ÜMaximálny prevodový pomer i=80
Ü Rôzne možnosti konštrukèných prevedení

GSS - èelno-šneková prevodovka

GKR - kuže¾ové prevodovky

GST - èelné prevodovky

Ü Výkon : 0,12 - 15kW

Ü Maximálny prevodový pomer i=1847

Ü Maximálny toèivý moment 1250 Nm

Ü Vysoká úèinnos�

Ü Výkon : 0,06 - 7,5kW

Ü Maximálny prevodový pomer i=76

Ü Maximálny toèivý moment 450Nm

Ü Vysoká úèinnos�

Ü Výkon : 0,06 - 45kW

Ü Maximálny prevodový pomer i=435

Ü Maximálny toèivý moment 5920Nm

Ü Vysoká úèinnos�

Basic Line - šnekové prevodovky



Elektroprevodovky Lenze
Gearboxes Lenze

GKS - kuželoèelné prevodovky

GFL - ploché prevodovky

Ü Výkon : 0,12 - 45kW

Ü Maximálny prevodový pomer i=1510

Ü  Maximálny toèivý moment 11790 Nm

Ü Vysoká úèinnos�

Ü Výkon : 0,12 - 45kW

Ü Maximálny prevodový pomer i=856

Ü Maximálny toèivý moment 11600 Nm

Ü Vysoká úèinnos�

ÜVýkon : 0,25– 20,3kW

ÜMaximálny prevodový pomer i=100

Ü Maximálny toèivý moment 1000 Nm

Ü Vysoká úèinnos�

High Line - planétové prevodovky



Frekveèné menièe Lenze
frequency inverters Lenze

ÜPokrytie širokého výberu frekvenèných menièov pre aplikácie vyžadujúce 
požiadavky regulácie otáèok cez polohovanie až k servo aplikáciám

ÜRôzne možnosti zberníc

Ü Montáž do rozvádzacích skríò alebo decentralizované frekvenèné menièe

ÜDostupné v krytí IP20, IP31, IP65

ÜSpåòajú normy CE, cUL, GOST, UL, RoHS

Všeobecné informácie



Frekveèné menièe Lenze
frequency inverters Lenze

SMD

8400 BaseLine

Ü Výkon od  0,25 - 2,2kW (230V)

Ü Výkon od 0,37 - 22kW (400V)

Ü IP20

Ü V/f riadenie

Ü Analógové vstupy / výstupy

ÜDigitálne vstupy / výstupy

ÜRelé výstup

ÜEncoder výstup

ÜVýkon od  0,25 - 2,2kW (230V)

ÜVýkon od 0,37 - 3kW (400V)

ÜIP20

ÜV/f riadenie, Vektorové riadenie

ÜAnalógové vstupy

ÜDigitálne vstupy / výstupy

ÜRelé výstup

Basic Line - SMD, 8400 BaseLine



Frekveèné menièe Lenze
frequency inverters Lenze

SMV IP31

8400 StateLine

8400 HighLine

ÜSMV IP31

ÜVýkon od  0,25 - 2,2kW (230V)

ÜVýkon od 0,37 - 45kW (400V)

ÜIP31

ÜV/f riadenie, vektorové riadenie

Ü Výkon od  0,25 - 2,2kW (230V)

Ü Výkon od 0,37 - 45kW (400V)

ÜIP20

ÜV/f riadenie, Vektorové  
riadenie, VFC eco

ÜAnalógové vstupy / výstupy

ÜDigitálne vstupy / výstupy

ÜVýkon od  0,25 - 2,2kW (230V)

ÜVýkon od 0,37 - 45kW (400V)

ÜIP20

ÜV/f riadenie, Vektorové 
riadenie, VFC eco

ÜAnalógové vstupy / výstupy

ÜDigitálne vstupy / výstupy

ÜEncoder výstup

ÜAnalógové vstupy / výstupy

ÜDigitálne vstupy / výstupy

ÜRelé výstup

Ü Relé výstup

ÜNapojenie PTC

Ü Relé výstup

ÜNapojenie PTC

StateLine - SMV IP31, 8400 StateLine, 8400 HihgLine



Frekveèné menièe Lenze
frequency inverters Lenze

HighLine - i700, ECS, 8400 Topline, 9400 HighLine

i700

ECS

8400 TopLine

ÜServomeniè

ÜVýkon od 0,75 - 15kW (400V)

ÜIP20

ÜV/f riadenie, Vektorové riadenie

ÜDigitálne vstupy

ÜServomeniè

Ü   Výkon od 1,1 - 13,8kW (400V)

Ü   IP20

Ü Vektorové riadenie

ÜAnalógový vstup

ÜVýkon od  0,55 - 2,2kW (230V)

ÜVýkon od 0,37 - 45kW (400V)

ÜIP20

ÜV/f riadenie, Vektorové 
riadenie, VFC eco

ÜAnalógové vstupy / výstupy

ÜDigitálne vstupy / výstupy

ÜRelé výstup

ÜSpätná väzba

Ü    Pripojenie PTC / KTY

Ü Digitálne vstupy / výstupy

Ü    Spätná väzba

Ü Encoder výstup

Ü Pripojenie PTC / KTY

ÜSpätná väzba

ÜEncoder výstup

ÜPripojenie PTC / KTY



Frekveèné menièe Lenze
Frequency inverters Lenze

HighLine - i700, ECS, 8400 Topline, 9400 HighLine

9400 HighLine

ÜServomeniè

ÜVýkon od 0,37 - 370kW (400V)

ÜIP20

ÜV/f riadenie, Vektorové riadenie

ÜAnalgové vstupy / výstupy

ÜSpätná väzba

ÜEncoder výstup

Ü    Pripojenie PTC / KTY

ÜDigitálne vstupy / výstupy

ÜRelé výstup

Ü Analógové vstupy / výstupy

ÜDigitálne vstupy / výstupy

Ü    Relé výstup

Ü Pripojenie PTC / KTY

ÜAnalógový vstup

ÜDigitálne vstupy / výstupy

Ü    Pripojenie PTC 

SMV IP65

8400 Motec

8400 Protec

ÜVýkon od 0,37 - 2,2kW (230V)

ÜVýkon od 0,37 - 22kW (400V)

ÜIP65

ÜV/f riadenie, Vektorové riadenie

ÜVýkon od 0,37 - 7,5kW (400V)

Ü   IP65

Ü V/f riadenie, Vektorové 
riadenie, VFC eco

ÜVýkon od  0,75 - 4kW (400V)

ÜIP65

ÜV/f riadenie, Vektorové 
riadenie, VFC eco

Decentralizované frekvenèné menièe 



Opravy a servis elektromotorov
Repair and maintenance of electric motors

ÜPrevádzame generálne a stredné opravy elektromotorov : asynchrónnych
 s rotorom na krátko, krúžkových  a jednosmerných elektromotorov

ÜPonúkame opravy èerpadiel - Sigma, Wilo, Grundfos, Ebara

ÜVýkonový rozsah opráv elektromotorov do 630kW

ÜMateriály použité na opravu a previnutie elektromotora spåòajú izolaènú
 triedu F.

ÜŠtandardne každý opravený elektromotor je vyskúšaný pod elektrickým
 napätím a je vystavený  skúšobný protokol. Prípade opravy hriade¾a rotora
 je vystavený vyvažovací list.

ÜDisponujeme potrebným technickým zázemím pre vykonanie technologic-
 kých  postupov pri oprave a prevíjaní elektromotorov.

ÜDisponujeme možnos�ami úpravy elektromotora pre rýchle dodanie. Úpravy 
sa týkajú výmeny ložísk za špeciálne ložiská, domontovanie cudzích chladení 
a úprave hriadelí.

ÜDisponujeme vlastným skladom elektromotorov a frekvenèných menièov. 
Sklad držíme z dôvodu rýchlej dodávky do výrobnej linky v prípade havárie, 
alebo oprava je nerentabilná.

ÜOdvoz a dovoz zabezpeèujeme vlastnou dopravou. Samozrejme, možnos� 
 vlastného dovozu a odvozu.



Poznámky
Notes



Poznámky
Notes



F. Krá¾a 1320/14

926 01 Sereï

Tel.: 031-789 5492

Mobil: 0903 425 887

elektros@elektroservis-krivosudsky.sk

www.elektro-motory.sk
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