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Em m quinas el tricas, motor el trico ou atuador el trico qualquer dispositivo que transforma energia el trica
em mec nica. o mais usado de todos os tipos de motores, pois combina as vantagens da energia el trica - baixo

custo, facilidade de transporte, limpeza e simplicidade de comando - com sua constru o simples, custo
reduzido, grande versatilidade de adapta o s cargas dos mais diversos tipos e melhores rendimentos. A tarefa
reversa, aquela de converter o movimento mec nico na energia el trica, realizada por um gerador ou por um d
namo. Em muitos casos os dois dispositivos diferem somente em sua aplica o e detalhes menores de constru
o. Os motores de tra o usados em locomotivas executam frequentemente ambas as tarefas se a locomotiva for

equipada com os freios din micos. Normalmente tamb m esta aplica o se d a caminh es fora de estrada,
chamados eletrodiesel.

Os motores elétricos são muito usados em diversos equipamentos em nosso diaadia. Juntese à Castro
Electrónica para adquirir os nossos produtos comodamente e com condições imbatíveis receber ofertas
especiais e aprender sobre os nossos produtos e acessórios. GME Motores Elétricos. 10 de desconto em

CARTÃO portes grátis.

Motores

Na cadeira de Portfólio MEEC tivemos oportunidade de construir um motor de corrente contínua.
header.link.backto Mi Cuenta. Acompanhe em Quatro Rodas as últimas e principais notícias sobre motores
elétricos. WEG MOTORES. LAEL Motores Elétricos. Trifásico de 2CV 2 Polos 0V. www.weg.net. Também
nesta seção também colocamos à sua disposição um recurso muito interessante através do qual você pode

saber que tipo de flange montou seu motor elétrico para que você. Disjuntor Motor Linha Eficiente Disjuntor
Motor Linha Avançada Disjuntor Motor Acessórios Relés de Sobrecarga e Acessórios Proteção Inteligente

para Motores.
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