
Rengøringsvenlige og energibesparende 
løsninger til levnedsmiddelindustrien

Effekt 0,06 - 2,2 kW

Beskyttelse IP 67 og IP69K

Maling Aseptisk syre og alkali resistent maling (pH2 - pH12) 

Isolationsklasse
Leveres som standard med termistorer og isola-

tionsklasse F 

Egnet til frekvensomformerdrift.

Tilslutning Præfabrikeret 6 leder kabel, 3 m langt

Certificeret CCC certificeret

IP67 gearmotorer til din produktion - fordele:

• Specialcoating, som er modstandsdygtig over for vand og aggressive rengøringsmidler.

• Ingen ventilatorvinge, ingen skruehoveder og ingen køleribber hvor skidt og snavs kan sætte sig. 

• Leveres i farven hvid så enheden nemt kan kontrolleres for urenheder.

Effekt 25W - flangemål 83x83 mm

40W - flangemål 91,5x91,5 mm

60W og 90W  - flangemål 106,5x106,5 mm

Gearudvekslinger 11 gearudvekslinger fra 3:1 til 150:1 

Moment Op til 30 Nm.

Volt
1-faset 230V og 110-115V samt 3x200V til 

frekvensomformerdrift.

Tilslutning 2 m vandtæt kabel

Option Samleboks og forlængerkabel

Godkendelse CE og UL

El-motorer 
og gear



Kravene til hygiejne/afrensning og modstand over for fugt og korrosi-
ve miljøer, som er udsat for hyppige afvaskninger, bliver kontinuerligt 
højere.

Standarderne der gælder for alle fødevare-, kemiske- og farmaceu-
tiske sektorer, forudsætter strenge vaske- og afrensningsproces-
ser. For ikke at påvirke virkningen af rense- og afrensningsmidler, 
skal coatingen af maskinerne være så jævn som mulig og sikre 
maksimal rengøringsmulighed med vandstråler. 

Oriental Motor og Bauer Gearmotor tilbyder gearmotorer specielt 
designet og fremstillet til anvendelse i levnedsmiddelindustrien.  

For at opfylde levnedsmiddelindustriens skrappe krav er gearmoto-
ren totalt indkapslet i glat udførelse, dvs. ingen ventilatorvinge, ingen 
skruehoveder og ingen køleribber hvor skidt og snavs kan sætte sig. 

Korrosionsbeskyttelse
Korrosionsbeskyttelse af gearmotoren udføres først efter slutmonta-
gen, der er altså ingen samlinger, hvor snavs og bakterier kan samle 
sig.  
 
Der anvendes en specialcoating, som er modstandsdygtig over for 
vand og aggressive rengøringsmidler. Gearets akseltap er i rustfrit 
materiale og med notgang. Gearmotorerne leveres i farven hvid så 
enheden nemt kan kontrolleres for urenheder.

Applikationer
Perfekt til alle applikationer f.eks. transportbånd, håndteringsmaski-
ner, opskærere, fyldemaskiner, omrørere, doseringsudstyr og pak-
kemaskiner indenfor levnedsmiddel- og medicinalindustrien.
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Kort om Eegholm

Eegholm er grundlagt i 1924, og har med sine dybe, sønderjyske rødder skabt sig en solid position som udbyder 

af elektromekaniske handelsvarer og industritekniske eltavle løsninger til den danske industri.  

Vores kompetente og dygtige medarbejdere arbejder i pagt med tidens udvikling, hvilket er en af årsagerne til, 

at vi efter 87 år stadig står som en stabil, moderne og livskraftig virksomhed. 

Kundetilpassede løsninger er kernen i vores forretning, og vi gør os umage med at gøre de ting, vi siger, vi gør. 

Derfor er troværdig og ansvarlig adfærd centrale værdier, som vi ikke går på kompromis med.  

Se mere om Eegholm a/s på  www.eegholm.dk eller på Facebook

  

El-komponenter 
og kapslinger

El-motorer 
og gear

Tavler og 
processtyring

HW/SW
udvikling

Industriteknisk
service

Eegholm
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Grundtvigs Allé 165-169
6400 Sønderborg
Tel  73 12 12 12
www.eegholm.dk

Hygiejne i levnedsmiddelindustrien!
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