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Technische handleiding1 Belangrijke aanwijzingen
Veiligheidsaan-
wijzingen en 
waarschuwingen

Let altijd op de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen die in deze handlei-
ding zijn opgenomen!

Alleen als de instructies in deze technische handleiding worden nageleefd:
� is een storingsvrije werking mogelijk;
� worden garantieaanspraken gehonoreerd. 
Leest u daarom eerst de technische handleiding, voor u met de aandrijving gaat werken!
In de technische handleiding staan belangrijke aanwijzingen voor de service. Bewaar de
technische handleiding daarom in de buurt van de aandrijving.

Verwijdering Motoren moeten worden afgedankt al naargelang de aard van het afval en overeenkom-
stig de geldende voorschriften, bijvoorbeeld als:
� ijzer
� aluminium
� koper
� kunststof
� elektronische onderdelen

Dreigend gevaar door stroom.
Mogelijke gevolgen: dood of zeer zware verwondingen.

Dreigend gevaar. 
Mogelijke gevolgen: dood of zeer zware verwondingen.

Gevaarlijke situatie.
Mogelijke gevolgen: lichte verwondingen.

Schadelijke situatie.
Mogelijke gevolgen: beschadiging van de aandrijving en van de omge-
ving.

Gebruikstips en nuttige informatie.
B
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2 Veiligheidsaanwijzingen
Opmerkingen 
vooraf

De volgende veiligheidsaanwijzingen zijn van groot belang bij de toepassing van moto-
ren. Let bij de toepassing van motorreductoren ook op de veiligheidsaanwijzingen voor
reductoren in de desbetreffende technische handleiding.
Houd ook rekening met de aanvullende veiligheidsaanwijzingen in de verschillen-
de hoofdstukken van deze technische handleiding.

Algemeen Terwijl de motoren en motorreductoren in bedrijf zijn en daarna, kunnen onderdelen on-
der spanning staan of bewegen en kunnen oppervlakken heet zijn.
Alle werkzaamheden ten behoeve van transport, opslag, opstelling/montage, aan-
sluiting, inbedrijfstelling en onderhoud mogen alleen door gekwalificeerd, vak-
kundig personeel worden verricht met onvoorwaardelijke inachtneming van
� de bijbehorende uitvoerige technische handleidingen en schema�s;
� de waarschuwings- en veiligheidsstickers op de motor/motorreductor;
� de voor de installatie specifieke bepalingen en eisen;
� de nationale/regionale voorschriften voor veiligheid en ongevallenpreventie.
Ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kunnen ontstaan door
� ondeskundig gebruik;
� onjuiste installatie of bediening; 
� ontoelaatbaar verwijderen van de vereiste beschermkappen of van de behuizing.

Correcte 
toepassing

Deze elektromotoren zijn voor industriële installaties bedoeld. Zij voldoen aan de gel-
dende normen en voorschriften:
� laagspanningsrichtlijn 73/23/EG.
Technische gegevens en informatie over de toegestane waarden vindt u op het type-
plaatje en in de documentatie.
Deze gegevens moeten altijd in acht worden genomen!

Transport Controleer de levering direct na ontvangst op mogelijke transportschade. Stel de
transportonderneming hiervan direct op de hoogte. De inbedrijfstelling moet
eventueel worden opgeschort.
Draai ingeschroefde hijsogen goed vast. Deze zijn alleen berekend voor het gewicht van
de motor/motorreductor; er mogen geen extra lasten worden aangebracht. 
De ingebouwde hijsogen voldoen aan DIN 580. De in deze norm genoemde lasten
en voorschriften moeten altijd in acht worden genomen. Als er op de motorreduc-
tor twee hijsogen of oogbouten zijn aangebracht, dan moet tijdens het transport
ook aan beide hijsogen worden gehesen. De trekrichting van de hijsinrichting
mag dan volgens DIN 580 niet meer dan 45° afwijken. 
Gebruik, indien nodig, geschikte en voldoende bemeten transportmiddelen. Verwijder
eventueel aanwezige transportbeveiligingen vóór de inbedrijfstelling.

Opstelling/
montage

Let op de aanwijzingen in het hoofdstuk "Mechanische installatie"!

Inspectie/
onderhoud 

Let op de aanwijzingen in het hoofdstuk "Inspectie/onderhoud"!
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3 Constructie van de motor

3.1 Basisconstructie draaistroommotor

De onderstaande afbeelding moet als basis worden gezien. Deze afbeelding dient
slechts als hulpmiddel bij de onderdelenlijsten. Afwijkingen al naargelang motorgrootte
en uitvoering zijn mogelijk!
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[1] rotor, compleet [31] spie [107] slingerschijf [131] afdichtring
[2] borgring [32] borgring [111] afdichting [132] klemmenkastdeksel
[3] spie [35] ventilatorkap [112] onderste deel klemmenkast [134] afsluitschroef
[7] flenslagerschild [36] ventilator [113] cilinderbout [135] afdichtring
[9] afsluitschroef [37] V-ring [115] klemmenbord

[10] borgring [41] vulring [116] klembeugels
[11] groefkogellager [42] B-lagerschild [117] zeskantbout
[12] borgring [44] groefkogellager [118] veerring
[13] zeskantbout (trekstang) [100] zeskantmoer [119] cilinderbout
[16] stator, compleet [101] veerring [123] zeskantbout
[20] Nilos-ring [103] tapeind [129] afsluitschroef
[22] zeskantbout [106] askeerring [130] afdichtring
B
C
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Constructie van de motor
3.2 Typeplaatje, typeaanduiding
Typeplaatje
Voorbeeld: remmotor DFV 160 M4 /BM

Typeaanduiding
Voorbeeld: draaistroom(rem)motoren DR / DT / DV / DTE / DVE

Voorbeeld: fabrieksnummer

03214BXX

DFV 132M2 / BM /TF / AMA1 / EV1T

Motoroptie incrementele encoder 5 V 
TTL

Motoroptie steker AMB1

Motoroptie temperatuurvoeler TF

Motoroptie rem

Bouwgrootte 132M en 2-polig

Flensmotor

01. 3009818304. 0002. 99

Twee laatste cijfers van het bouwjaar

Volgnummer motor (4 cijfers)

Ordernummer (10 cijfers)

Verkooporganisatie
Technische handleiding � Draaistroommotoren DR/DV/DT/DTE/DVE/ asynchrone servomotoren CT/CV 
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onstructie van de motor
Typeplaatje

Voorbeeld: servoremmotor CT90L4 / BMG / TF / ES1S

Typeaanduiding
Voorbeelden: servo(rem)motoren CT / CV

Voorbeeld: fabrieksnummer

51358BXX

CT90L4 BMG  TF / ES1S 

01.3410069302.0001.00 

30.5 

3000 10.5 

103 345 7.9 

B5 28 54 F 

230~ 20 BGE 1.5 

CFV 132M4 / BM / TF / EV1S

Motoroptie incrementele encoder sinus/consinus

Motoroptie temperatuurvoeler TF

Motoroptie rem

Bouwgrootte 132M en 4-polig

Flensmotor

01. 3009818304. 0002. 99

Twee laatste cijfers van het bouwjaar

Volgnummer motor (4 cijfers)

Ordernummer (10 cijfers)

Verkooporganisatie
T
C
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4 Mechanische installatie

4.1 Voordat u begint
De aandrijving 
mag alleen 
worden 
gemonteerd als

� de specificaties op het typeplaatje van de aandrijving of de uitgangsspanning van de
frequentieregelaar overeenstemmen met die van het elektriciteitsnet;

� de aandrijving onbeschadigd is (geen schade door transport of opslag);
� het zeker is dat er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

� omgevingstemperatuur tussen -20°C en +40°C; 1)

� geen oliën, zuren, gassen, dampen, stralingen, enz.;
� plaatsingshoogte max. 1000 m boven zeeniveau;
� er is rekening gehouden met beperkingen voor encoders;
� speciale uitvoeringen: aandrijving is aangepast aan omgeving.

4.2 Voorbereiding
Motoraseinden moeten grondig worden gereinigd om corrosiewerende middelen, ver-
ontreinigingen e.d. te verwijderen (in de handel verkrijgbaar oplosmiddel gebruiken).
Het oplosmiddel mag niet de lagers of afdichtingsringen binnendringen. Dit kan leiden
tot beschadiging van het materiaal!

Langdurige 
opslag motoren

� Let op de kortere vetgebruiksduur van de kogellagers na opslagtijden van meer dan
een jaar.

� Controleer of de motor door de langere opslagtijd vocht heeft opgenomen. Daartoe
moet de isolatieweerstand worden gemeten (meetspanning 500 V).

De isolatieweerstand (→ onderstaande afbeelding) is sterk afhankelijk van de tempe-
ratuur! Als de isolatieweerstand niet voldoende is, moet de motor worden gedroogd.

Let bij het installeren altijd op de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2!

1) Minimale temperatuur bij motoren met terugloopblokkering: -15 °C. Houd er rekening mee dat ook het
temperatuurbereik van de reductor beperkt kan zijn (→ technische handleiding reductoren).
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echanische installatie
Motor drogen Motor verwarmen
� met warme lucht of 
� met een scheidingstransformator:

� wikkelingen in serie schakelen (→ onderstaande afbeelding);
� hulpwisselspanning max. 10% van de ontwerpspanning met max. 20% van de

ontwerpstroom.

Beëindig de droogprocedure als de minimale isolatieweerstand wordt overschreden.
Controleer de klemmenkast om vast te stellen of
� de binnenkant droog en schoon is;
� de aansluit- en bevestigingsonderdelen vrij van corrosie zijn;
� de voegafdichting in orde is;
� de kabelwartels dicht zijn (reinig of vervang ze, indien nodig).

4.3 Motor opstellen
De motor of de motorreductor mag alleen in de opgegeven bouwvorm op een vlakke,
trillingsvrije en torsiestijve fundering worden opgesteld/gemonteerd.
Lijn de motor en de machine zorgvuldig uit om te voorkomen dat de motorassen te
zwaar worden belast (let op de toelaatbare radiale en axiale krachten!).
Vermijd stoten en slagen op het aseinde.
Bescherm verticale uitvoeringen met een afdekking tegen het binnendringen van
voorwerpen of vloeistoffen (regendak C).
Zorg ervoor dat de koellucht ongehinderd kan worden toegevoerd. Warme lucht van an-
dere aggregaten mag niet opnieuw worden aangezogen.
Balanceer achteraf op de as te monteren onderdelen met een halve spie (uitgaande as-
sen worden met een halve spie gebalanceerd).
Eventueel aanwezige boringen voor condenswater zijn met kunststofstoppen af-
gesloten en mogen alleen als dit nodig is worden geopend. Open boringen voor
condenswater zijn niet toegestaan, omdat anders de hogere beschermingsgraden
worden tenietgedaan.
Schroef bij remmotoren met een handlichter een hendel (bij terugspringende handlich-
ter) of een draadstift (bij vaste handlichter) in de motor.
Let bij het aanbouwen van de encoder op het volgende:
De voetmotoren CT/DT71, CT/DT90, CV/DV132M en CV/DV160L moeten verhoogd
worden opgesteld, omdat de radius van de kap groter is dan de ashoogte.
Bij voet(rem)motoren met de uitvoering DTE90L en DVE132M komt de ashoogte over-
een met die van de eerstvolgende grotere IEC-normmotor (100 mm of 160 mm). De
voetmaten van de motoren DTE90, DVE180 en DVE225 wijken af van de IEC-afmetin-
gen (zie hoofdstuk "Aanwijzingen voor de maatschetsen" in de catalogus van de motor-
reductoren).

01730ANL

Transfor-
mator
M
M
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Mechanische installatie
Opstellen in 
vochtige ruimten 
of in de buiten-
lucht

Plaats de klemmenkast, indien mogelijk, zo dat de kabelopeningen naar beneden ge-
richt zijn.
Smeer de schroefdraad van de wartels en de blinde stoppen in met een afdichtingsmid-
del en draai deze goed vast. Smeer de schroefdraad daarna nogmaals in.
Dicht de kabelopening goed af.
Reinig de afdichtingsvlakken van de klemmenkast en het bijbehorende deksel vóór de
hermontage grondig. Afdichtingen moeten aan één zijde worden ingelijmd. Vervang af-
dichtingen die broos zijn geworden!
Werk de corrosiewerende lak eventueel bij.
Controleer de beschermingsgraad.

4.4 Toleranties bij montagewerkzaamheden

Aseinde Flenzen

Diametertolerantie volgens DIN 748:
� ISO k6 bij Ø ≤ 50 mm
� ISO m6 bij Ø > 50 mm
� centreerboring volgens DIN 332, Form DR..

Centreerrandtolerantie volgens DIN 42948
� ISO j6 bij Ø ≤ 230 mm
� ISO h6 bij Ø > 230 mm
Technische handleiding � Draaistroommotoren DR/DV/DT/DTE/DVE/ asynchrone servomotoren CT/CV 
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5 Elektrische installatie
Let bij het installeren altijd op de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2!
Pas voor het schakelen van de motor en de rem contacten van de gebruikscate-
gorie AC-3 volgens EN 60947-4-1 toe.

Aansluitschema�s 
gebruiken

De motor mag uitsluitend worden aangesloten volgens het aansluitschema dat bij de
motor is gevoegd. Ontbreekt dit aansluitschema, dan mag de motor niet worden
aangesloten en in bedrijf worden gesteld. Het juiste aansluitschema kunt u gratis bij
SEW-EURODRIVE verkrijgen.

5.1 Aanwijzingen voor de bedrading
Let bij het installeren op de veiligheidsaanwijzingen.

Remaansturin-
gen beveiligen 
tegen storingen

De leidingen van de rem mogen niet samen met leidingen met geschakelde spanning in
één kabel worden aangebracht. Dit om EMC-beïnvloeding van de remaansturingen te
voorkomen.
Kabels met geschakelde spanning zijn vooral:
� kabels aan de uitgang van frequentie- en servoregelaars, stroomregelaars, softstar-

ters en remapparatuur;
� kabels voor remweerstanden e.d.

Motorbeveili-
gingsapparatuur 
beveiligen tegen 
storingen

SEW-motorbeveiligingsapparatuur (temperatuurvoelers TF, wikkelingsthermostaten
TH) kan als volgt tegen EMC-beïnvloeding worden beveiligd:
� separaat afgeschermde voedingsleidingen mogen samen met leidingen met gescha-

kelde spanning in één kabel worden aangebracht;
� niet-afgeschermde voedingsleidingen mogen niet samen met leidingen met gescha-

kelde spanning in één kabel worden aangebracht.

5.2 Bijzonderheden bij bedrijf met frequentieregelaar
Bij motoren die op een frequentieregelaar zijn aangesloten, moeten de aansluitvoor-
schriften van de regelaarfabrikant worden aangehouden. Volg altijd de instructies in de
technische handleiding van de frequentieregelaar op.

5.3 Bijzonderheden bij eenfasemotoren
Houd er rekening mee dat SEW-eenfasemotoren (behalve ET56L4 → hoofdstuk "Een-
fase-uitvoering ET56") zonder extra voorzieningen zoals bijv. condensatoren, startrelais
of centrifugaalschakelaars worden geleverd. Benodigde onderdelen moeten bij de vak-
handel worden aangeschaft en volgens de bijbehorende handleidingen en schema�s
worden aangesloten.
A
E

Technische handleiding � Draaistroommotoren DR/DV/DT/DTE/DVE/ asynchrone servomotoren CT/CV



5Verbetering van de aarding (EMC)
Elektrische installatie
5.4 Verbetering van de aarding (EMC)
Wij bevelen bij de draaistroommotoren DR/DT/DV/DTE/DVE de volgende aansluitingen
aan voor een verbeterde laagimpedante aarding bij hoge frequenties:
� Bouwgrootte DT71 ... DV 132S: [1] zelftappende bout M5x10 en 2 waaierschijven

volgens DIN 6798 in de statorbehuizing.

� Bouwgrootte DV112M ... DV280: bout en 2 waaierschijven in de boring van de oog-
bout.
Draadgrootte van de oogbout:
� DV112 / 132S: M8
� DV132M ... 180L: M12
� DV200 ... 280: M16

5.5 Bijzonderheden bij stilstandsmotoren en motoren met hoog pooltal
Afhankelijk van de uitvoering kunnen bij het uitschakelen van stilstandsmotoren en mo-
toren met hoog pooltal zeer hoge inductiespanningen optreden. SEW-EURODRIVE ad-
viseert daarom de hieronder afgebeelde varistorschakeling als beveiliging. De grootte
van de varistoren is o.a. afhankelijk van de schakelfrequentie. Houd hier rekening mee
bij de configuratie!

[1]

01732CXX

U
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U U

V1 W1
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5.6 Bijzonderheden bij het schakelen van motoren
Bij het schakelen van de motoren moeten mogelijke storingen in het schakelmateriaal
door passende schakelingen worden uitgesloten. Richtlijn EN 60204 (Elektrische uitrus-
ting van machines) stelt dat de motorwikkeling moet worden ontstoord ter beveiliging
van numerieke of plc-besturingen. Vector Aandrijftechniek adviseert de ontstoringsmo-
dule bij het schakelmateriaal aan te brengen, omdat schakelverrichtingen in eerste in-
stantie tot storingen leiden.

5.7 Omgevingsomstandigheden tijdens werking
Omgevingstem-
peratuur

Als op het typeplaatje niets anders wordt vermeld, moet ervoor worden gezorgd dat een
temperatuurbereik van -20°C tot +40°C wordt aangehouden. Bij motoren die geschikt
zijn voor hogere of lagere omgevingstemperaturen worden speciale specificaties op het
typeplaatje vermeld.

Opstellings-
hoogte

De maximale opstellingshoogte van 1000 m boven zeeniveau mag niet worden over-
schreden. Anders treedt er een derating op zoals te zien is in onderstaand diagram.

Schadelijke 
straling

De motoren mogen niet aan schadelijke straling worden onderworpen. Overleg even-
tueel met Vector Aandrijftechniek.

1000 2000 3000 4000 m

0.7

0.8

0.9

1.0

fH
B
E
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5.8 Motor aansluiten

Motor aansluiten 
via de klemmen-
kast

� Volg het bijgevoegde schema.
� Controleer de kabeldoorsnede.
� Monteer de doorverbindingsstrips correct.
� Schroef de aansluitingen en de aardleiding goed vast.
� In de klemmenkast: controleer de aansluitingen van de wikkelingen en draai ze even-

tueel vast.

Aansluitmateriaal Let op: bij motoren met de uitvoering DR63-DV132S wordt het aansluitmateriaal (aan-
sluitmoeren voor de voedingskabels, doorverbindingsstrips, veerring en vlakke sluitring)
in een zakje meegeleverd. Monteer de onderdelen al naargelang de uitvoering van het
klemmenbord volgens de onderstaande afbeelding. Bij de in de volgende afbeelding
rechts weergegeven manier van aansluiten worden de tweede bevestigingsmoer, de
veerring en de vlakke sluitring niet gebruikt. De externe aansluiting [6] kan direct of als
kabelschoen [4] onder de aansluitschijf [5] worden gemonteerd. Het aanhaalmoment
van de zeskantmoer in de rechterafbeelding is:
� 1,6 Nm ± 20% bij M4
� 2 Nm ± 20% bij M5

Als er met elektronische regelapparatuur wordt gewerkt, is het van belang dat u de des-
betreffende inbedrijfstellingsvoorschriften/schema�s aanhoudt!

50926AXX

1
2
3
4
5
6
7
8

aansluitbout
veerring
aansluitschijf
wikkelinguitloper
bovenste moer
vlakke sluitring
externe aansluiting
onderste moer

1
2
3
4
5
6

aansluitbout
zeskantmoer met flens
doorverbindingsstrip
motoraansluiting met Stocko-aansluitklem
aansluitschijf
externe aansluiting

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

8

De asynchrone servomotoren van de serie CT/CV worden geleverd met gemonteerde
doorverbindingsstrippen volgens het typeplaatje.
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oorbereiding van motoren met uitvoering 56 en 63 � knock-out
lektrische installatie
5.9 Voorbereiding van motoren met uitvoering 56 en 63 � knock-out

Let op: gebruik een veiligheidsbril, gevaar door uitbrekend materiaal!
� Plaats de klemmenkastdeksel en schroef deze vast.
� Bepaal welke kabelopeningen moeten worden aangebracht.
� Breng de kabelopeningen aan 

� met een beitel of een vergelijkbaar stuk gereedschap (schuin aanzetten);
� door een lichte tik met een hamer.

Voorzichtig: niet doorslaan tot in het inwendige van de klemmenkast!
� Open de klemmenkast en verwijder eventueel uitgebroken materiaal.
� Borg de kabelwartels met de meegeleverde contramoeren.

5.10 Motor DT56...+/BMG aansluiten
De motor heeft een vast in de wikkelkop aangebracht sterpunt met drie aansluitingen.
De voedingskabels (L1, L2, L3) worden in de klemmenkast [1] aangesloten op een klem-
menblok met veerdrukklemmen [2]. De rem BMG02 wordt via de remgelijkrichter BG1.2
[3] aangestuurd. De rem kan bij wijze van alternatief ook worden aangestuurd vanuit de
schakelkast met de gelijkrichters uit de BM-serie.

01733AXX

04861AXX

V WUTF TF

1

2

3

V
E
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5Eenfase-uitvoering ET56
Elektrische installatie
5.11 Eenfase-uitvoering ET56
De eenfasemotor ET56 wordt geleverd met gemonteerde en aangesloten bedrijfscon-
densator:
1~230 V, 50 Hz CB = 4 µF
1~230 V, 60 Hz CB = 4 µF
1~110 V, 60 Hz CB = 20 µF

5.12 Motor aansluiten met steker IS

Het onderste deel van de IS-connector is in de fabriek al compleet bedraad, inclusief de
extra voorzieningen zoals de remgelijkrichter. Het bovenste deel van de IS-connector
maakt deel uit van de levering en moet volgens het schema worden aangesloten.
De IS-steker is door de CSA tot 600 V toegelaten. Aanwijzing voor toepassing volgens
CSA-voorschriften: haal de schroeven M3 van de klemmen met een moment van
0,5 Nm aan! Houd kabeldoorsneden aan volgens American Wire Gauge (AWG) (zie on-
derstaande tabel)!

Kabeldoorsnede Controleer of het kabeltype aan de geldende voorschriften voldoet. De ontwerpstromen
worden aangegeven op het typeplaatje van de motor. De te gebruiken kabeldoorsneden
worden in de onderstaande tabel vermeld.

Met alleen de bedrijfscondensator is aanlopen met volle belasting niet mogelijk!
De eenfasemotor kan niet worden gecombineerd met TF.

03075AXX

Zonder wisselbrug Met wisselbrug Draadbrug Dubbele klembezetting
(motor en rem/SR)

0,25 - 4,0 mm2 0,25 - 2,5 mm2 max, 1,5 mm2 max. 1 x 2,5 en 1 x 1,5 mm2

23 - 12 # AWG 23 - 14 # AWG max. 16 # AWG max. 1 x 14 # en 1 x 16 # AWG
Technische handleiding � Draaistroommotoren DR/DV/DT/DTE/DVE/ asynchrone servomotoren CT/CV 
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otor aansluiten met steker IS
lektrische installatie
Bovenste deel 
van de connector 
aansluiten

� Draai de bouten van het deksel los.
� Verwijder het deksel van de behuizing.

� Draai de bouten van het bovenste deel van de connector los.
� Haal het bovenste deel van de connector uit het deksel.

� Verwijder de buitenmantel van de aansluitkabel.
� Strip de voedingskabels ca. 9 mm af.

� Voer de kabel door de kabelwartel.

Aansluiten 
volgens 
aansluitschema 
DT82, DT83

� Sluit de kabels aan volgens het aansluitschema.
� Draai de klemschroeven voorzichtig vast!

� Monteer de steker (→ paragraaf "Steker monteren").

Aansluiten 
volgens 
aansluitschema 
DT81

Voor opstarten met � / �:
� Sluit aan met zes aders.

� Draai de klemschroeven voorzichtig vast!
� Breng de magneetschakelaars aan in de schakelkast.

� Monteer de steker (→ paragraaf "Steker monteren").

Voor werking met � of �:
� Aansluiten volgens aansluitschema
� Monteer de wisselbrug afhankelijk van het gewenste motorbedrijf (� of �) zoals in

de volgende afbeeldingen wordt weergegeven. 
� Monteer de steker (→ paragraaf "Steker monteren").

01734AXX 01735AXX
M
E
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5Motor aansluiten met steker IS
Elektrische installatie
Remaansturing 
BSR, wisselbrug 
aanpassen

Voor �-bedrijf:
Knip aan de �-zijde van de wisselbrug volgens onderstaande afbeelding alleen het
blanke metalen deel van de gemarkeerde tand horizontaal af (beveiliging tegen aanra-
ken)!

Voor �-bedrijf:
Knip aan de �-zijde van de wisselbrug volgens onderstaande afbeelding de twee ge-
markeerde tanden horizontaal helemaal af.

Aansluiten vol-
gens aansluit-
schema DT81 voor 
�- of �-bedrijf bij 
dubbele klembe-
zetting

� Bij de klem met dubbele bezetting:
� kabelbrug aansluiten.

� Afhankelijk van het gewenste bedrijf:
� kabelbrug in wisselbrug aanbrengen.

� Monteer de wisselbrug.
� Bij klem met dubbele bezetting:

� voedingskabel bovenop de wisselbrug aansluiten.
� Sluit de overige leidingen volgens het aansluitschema aan.
� Monteer de steker (→ paragraaf "Steker monteren").

50429AXX

50430AXX

01738AXX
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otor aansluiten met steker IS
lektrische installatie
Steker monteren Het behuizingsdeksel van de IS-connector kan, al naargelang de gewenste positie van
de voedingskabel, op het onderste gedeelte van de behuizing worden geschroefd. Het
bovenste gedeelte van de connector, zoals dit in de volgende afbeelding wordt weerge-
geven, moet vooraf op basis van de positie van het onderste gedeelte van de connector
in het behuizingsdeksel worden gemonteerd:
� Bepaal waar de connector moet worden gemonteerd.
� Schroef het bovenste gedeelte van de connector in het deksel van de behuizing.
� Sluit de steker.
� Draai de kabelwartel vast.

Inbouwpositie bovenste deel van connector in behuizingsdeksel

01739AXX

01740AXX
M
E
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5Motor aansluiten via steker AB.., AD.., AM.., AS
Elektrische installatie
5.13 Motor aansluiten via steker AB.., AD.., AM.., AS

De aangebouwde stekersystemen AB.., AD.., AM.., AC.. en AS.. zijn gebaseerd op de
stekersystemen van het fabrikaat Harting.
� AB.., AD.., AM.. → Han Modular®

� AC.., AS.. → Han 10E / 10ES
De stekers zijn aan de zijkant op de klemmenkast gemonteerd. Ze worden vergrendeld
door twee beugels of door een beugel op de klemmenkast.
Voor de stekers is de UL-goedkeuring toegekend.
De contrastekers (tulenbehuizing) met buscontacten behoren niet tot de levering.
De beschermingsgraad is alleen van toepassing als de contrasteker is aangesloten en
vergrendeld.

5.14 Motor aansluiten met steker ASK1

Aandrijvingen met ASK1-connector zijn gecertificeerd volgens de ECOFAST-specifica-
tie (versie 1.1). Schakel- of besturingsapparatuur, die eveneens gecertificeerd moet zijn,
kan met een geprefabriceerde systeemkabel of op een dragerplaat (bevestiging geïnte-
greerd met de motor, → afbeelding B) op motoren van SEW-EURODRIVE worden aan-
gesloten. De ASK1-steker met enkele beugelvergrendeling is aan de zijkant op de klem-
menkast aangebracht en in de fabriek al compleet bedraad, inclusief de extra voorzie-
ningen, zoals bijvoorbeeld de remgelijkrichter.

50956AXX

AMA1 ASE1

51081AXX

ASK1

A B

ASK1

2

1
1

ECO
certified
FAST
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otor aansluiten met steker ASK1
lektrische installatie
Positie van de 
connector

Mogelijke posities van de ASK1-connector zijn "X" (= normale positie), "1", "2" of "3".
Zonder speciale opgave wordt stekerpositie "3" geleverd. Bij in de motor geïntegreerde
montage (toepassing van de dragerplaat) wordt uitsluitend stekerpositie "3" geleverd.

Montage van de 
dragerplaat

� Draai de vier bevestigingsschroeven [1] onder de klemmenkast los (→ afbeelding A).
� Plaats de dragerplaat [2] passend over de bevestigingsgaten en monteer deze met

de vier bevestigingsschroeven [1] (→ afbeelding B).

� De volgens de ECOFAST-specificatie geprefabriceerde systeemkabel moet
nog door de klant bij de vakhandel worden aangeschaft.

� Bij in de motor geïntegreerde montage volgens de ECOFAST-specificatie moet
de klant de dragerplaat met artikelnummer 0187 390 3 bij SEW-EURODRIVE
aanschaffen. Dragerplaten van andere fabrikanten passen niet op motoren van
SEW-EURODRIVE.

51323AXX

1

X

3

2
ASK1
M
E
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5Rem aansluiten
Elektrische installatie
5.15 Rem aansluiten
De rem wordt elektrisch gelicht. De rem valt mechanisch in zodra de spanning is uitge-
schakeld.

� Sluit de rem volgens het bijgevoegde aansluitschema aan.
� Aanwijzing: vanwege de te schakelen gelijkspanning en de hoge stroombelasting

moeten er speciale remmagneetschakelaars of wisselstroommagneetschakelaars
met contacten van gebruikscategorie AC-3 volgens EN 60947-4-1 worden toege-
past.

� Schroef één van de twee volgende onderdelen in de motor bij uitvoeringen met hand-
lichter:
� hendel (bij terugspringende handlichter);
� draadstift (bij vaste handlichter).

� Na vervanging van de remschijf wordt het maximale remkoppel pas na enkele scha-
kelingen bereikt.

Remaansturing 
aansluiten

De gelijkstroomplatenrem wordt gevoed door een remaansturing met beveiligingsscha-
keling. Deze is in de klemmenkast of het onderste gedeelte van de IS-connector onder-
gebracht of moet in de schakelkast worden ingebouwd (→ paragraaf "Aanwijzingen voor
de bedrading").

� Controleer de aderdoorsneden/nominale stromen (→ hoofdstuk "Technische
gegevens")

� Sluit de remaansturing aan volgens het bijgevoegde aansluitschema.
� Bij motoren met isolatieklasse H moet de remgelijkrichter in de schakelkast worden

gemonteerd!

Houd rekening met de geldende voorschriften van de arbeidsinspectie voor de fa-
senuitvalbeveiliging en de bijbehorende schakeling(swijziging)!
Technische handleiding � Draaistroommotoren DR/DV/DT/DTE/DVE/ asynchrone servomotoren CT/CV 
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5.16 Accessoires

Sluit de meegeleverde accessoires volgens de bijgevoegde aansluitschema�s aan.

Temperatuurvoelers TF

De PTC-temperatuurvoelers voldoen aan DIN 44082.
Controleweerstandsmeting (meetinstrument met U ≤ 2,5 V of I < 1 mA):
� meetwaarde normaal: 20...500 Ω, thermische weerstand > 4000 Ω;
� meetwaarde met omschakelbare polen en gescheiden wikkeling: 40...1000 Ω;

thermische weerstand > 4000 Ω.

Wikkelingsthermostaten TH
De thermostaten zijn standaard in serie geschakeld en openen wanneer de toelaatbare
wikkelingstemperatuur wordt overschreden. Zij kunnen in het bewakingscircuit van de
aandrijving worden opgenomen.

Onafhankelijk 
aangedreven ven-
tilator
Motoruitvoering 71 - 132S

Geen spanning aansluiten!

Als er een temperatuurvoeler voor de thermische bewaking wordt gebruikt, moet de
analysefunctie zijn geactiveerd voor de handhaving van een bedrijfsveilige isolatie van
het temperatuurvoelercircuit. Bij een te hoge temperatuur is het noodzakelijk dat een
thermische beveiligingsfunctie in werking treedt.

VAC VDC

Spanning U [V] 250 400 60 24

Stroom (cos ϕ = 1,0) 
[A]

2,5 0,75 1,0 1,6

Stroom (cos ϕ = 0,6) 
[A]

1,6 0,5

Contactweerstand max. 1 Ohm bij 5 V = / 1 mA

Systeem VS
� 1 x 230 VAC, 50 Hz
� Aansluiting in eigen klemmenkast
� Max. aansluitdoorsnede 3 x 1,5 mm2

� Kabelwartel M16x1,5

Aanwijzingen voor de aansluiting van het systeem VS vindt u in het aansluitschema VS
(artikelnummer: 0975 8385).
A
E
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De onafhankelijk aangedreven ventilator VR is beschikbaar voor 24 V gelijkspanning
en voor 100 ... 240 V wisselspanning.

In de uitvoering voor wisselspanning krijgt u een ventilator VR en de schakelende voe-
ding UWU51A (→ volgende afbeelding).
� Ingang: 90 ... 265 VAC - 6 % / + 10 %, 50/60 Hz
� Uitgang: 24 VDC - 1 % / + 2 %, 1,3 A
� Aansluiting: schroefklemmen 0,2 ... 2,5 mm2, deelbaar
� Beschermingsgraad: IP20; bevestiging op draagrail EN 60715TH35 in de schakel-

kast

Systeem VR
� 24 VDC ± 20%
� Aansluiting via steker
� Max. aansluitdoorsnede 3 x 1 mm2

� Kabelwartel Pg7 met inwendige diameter 7 mm

50990AXX

54411AXX

1

2-

+
24V DC

77

38
86.5

76

86,5

Aanwijzingen voor de aansluiting van de onafhankelijk aangedreven ventilator VR vindt
u in het aansluitschema VR (artikelnummer: 0880 3198).
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Motoruitvoering 132M - 280

Bij het systeem VS kan een transformator aanwezig zijn om een van de norm afwijkende
spanning aan te passen. De systemen VS en V zijn ook voor 60 Hz verkrijgbaar.

Overzicht 
encoders

Systeem V
� 3 x 400 VAC, 50 Hz
� Aansluiting in eigen klemmenkast
� Max. aansluitdoorsnede 4 x 1,5 mm2

� Kabelwartel M16x1,5

Aanwijzingen voor de aansluiting van het systeem V vindt u in het aansluitschema V (ar-
tikelnummer: 0975 8385).

Enco-
der Voor SEW-motor Soort encoder As Specificatie Voeding Signaal

EH1T1)

DR63... Encoder Holle as -

5 VDC geregeld 5 VDC TTL/RS-422

EH1S2)

24 VDC

1 Vss sin/cos

EH1R 5 VDC TTL/RS-422

EH1C 24 VDC HTL

ES1T1)

CT/DT/CV/DV71...100
DTE/DVE90...100

Encoder

Spanas

-

5 VDC geregeld 5 VDC TTL/RS-422

ES1S2)

24 VDC

1 Vss sin/cos

ES1R 5 VDC TTL/RS-422

ES1C 24 VDC HTL

ES2T1)

CV/DV(E)112...132S

5 VDC geregeld 5 VDC TTL/RS-422

ES2S2)

24 VDC

1 Vss sin/cos

ES2R 5 VDC TTL/RS-422

ES2C 24 VDC HTL

EV1T1)

CT/CV71...200
DT/DV71...280

DTE/DVE90...225
Volle as

5 VDC geregeld 5 VDC TTL/RS-422

EV1S2)

24 VDC

1 Vss sin/cos

EV1R 5 VDC TTL/RS-422

EV1C 24 VDC HTL

NV11

DT/DV71...132
DTE/DVE90...132S

Naderingsscha-
kelaar Volle as

Kanaal A

24 VDC

1 puls/omwenteling, 
NONV21 Kanaal A+B

NV12 Kanaal A 2 pulsen/omwenteling, 
NONV22 Kanaal A+B

NV16 Kanaal A 6 pulsen/omwenteling, 
NONV26 Kanaal A+B

AV1Y CT/CV71...200
DT/DV71...280

DTE/DVE90...225

Absolute encoder
Volle as -

15/24 VDC
MSSI-interface en 1 Vss 

sin/cos

AV1H3) HIPERFACE®-
encoder 12 VDC

RS485-interface en 1 
Vss sin/cos

1) Aanbevolen encoder voor gebruik met MOVITRAC® 31C
2) Aanbevolen encoder voor gebruik met MOVIDRIVE®

3) Aanbevolen encoder voor gebruik met MOVIDRIVE® compact
A
E
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� Aanwijzingen voor de aansluiting van de encoders ES1./ES2./EV1./EH1. en de ab-
solute encoders AV1Y en AV1H vindt u in de onderstaande aansluitschema�s:
� aansluitschema encoder ES1./ES2./EV1./EH1.: artikelnummer 0918 6832;
� aansluitschema absolute encoder AV1Y: artikelnummer 0918 6808;
� aansluitschema absolute encoder AV1H: artikelnummer 1052 9705.

Encoderaansluiting Volg bij het aansluiten van de encoders op de regelaars altijd de instructies in de tech-
nische handleidingen van de desbetreffende regelaars op!
� Maximale kabellengte (regelaar - encoder):

� 100 m bij een kabelcapaciteit van ≤ 120 nF/km.
� Aderdoorsnede: 0,20 ... 0,5 mm2

� Gebruik een afgeschermde kabel met paarsgewijs getwiste aders (uitzondering: ka-
bel voor HTL-encoder) en aard de afscherming aan beide zijden over een groot op-
pervlak:
� bij de encoder in de wartel of in de encodersteker;
� bij de regelaar aan de schermklem voor de elektronica of aan de behuizing van

de sub-D-steker.
� Leg de encoderkabels ruimtelijk gescheiden van vermogenskabels met een afstand

van minimaal 200 mm.

� Maximale oscillatiebelasting voor encoders ≤ 10 g ≈ 100 m/s2 (10 Hz ... 2 kHz)
� Schokbestendigheid ≤ 100 g ≈ 1000 m/s2
Technische handleiding � Draaistroommotoren DR/DV/DT/DTE/DVE/ asynchrone servomotoren CT/CV 
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oorwaarden voor de inbedrijfstelling
nbedrijfstelling
6 Inbedrijfstelling
6.1 Voorwaarden voor de inbedrijfstelling

Controleer vóór 
de inbedrijfstel-
ling of

� de aandrijving onbeschadigd en niet geblokkeerd is;
� de in het hoofdstuk "Voorbereiding" genoemde maatregelen zijn getroffen als de

aandrijving langere tijd is opgeslagen;
� alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd;
� de draairichting van de motor/motorreductor juist is:

� motor rechtsom: U, V, W volgens L1, L2, L3;
� alle beschermkappen correct zijn gemonteerd;
� alle motorbeveiligingen actief zijn en op de nominale motorstroom zijn ingesteld;
� bij hijswerken de terugspringende handlichter van de rem wordt gebruikt;
� er geen andere potentiële risico�s aanwezig zijn.

Controleer tij-
dens de inbedrijf-
stelling of

� de motor correct draait (geen overbelasting, geen toerentalvariaties, geen sterke ge-
luidsontwikkeling, enz.);

� het juiste remkoppel is ingesteld voor de desbetreffende toepassing (→ hoofdstuk
"Technische gegevens");

� problemen worden opgelost (→ hdst. "Storingen tijdens de werking").

Houd bij de inbedrijfstelling altijd de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2 aan!

Bij remmotoren met terugspringende handlichter moet de hendel na de inbedrijf-
stelling worden verwijderd! Deze kan in de hiervoor bestemde houder aan de bui-
tenzijde van de motor worden bewaard.
V
I

00

I

Technische handleiding � Draaistroommotoren DR/DV/DT/DTE/DVE/ asynchrone servomotoren CT/CV



6Blokkeerrichting wijzigen bij motoren met terugloopblokkering
Inbedrijfstelling
6.2 Blokkeerrichting wijzigen bij motoren met terugloopblokkering

Maat "x" na de 
montage

50447AXX

[1] ventilatorkap
[2] ventilator
[3] cilinderschroef
[4] V-ring

[5] vilten ring
[6] borgring
[7] draadgat
[8] meenemer

[9] ketting met klemelementen
[10] vulring

6107

1243589

X

Motor Maat "x" na de montage

DT71/80 6,7 mm

DT90/DV100 9,0 mm

DV112/132S 9,0 mm

DV132M - 160M 11,0 mm

DV160L - 225 11,0 mm

DV250 - 280 13,5 mm
Technische handleiding � Draaistroommotoren DR/DV/DT/DTE/DVE/ asynchrone servomotoren CT/CV 
00

I

29



6

30

lokkeerrichting wijzigen bij motoren met terugloopblokkering
nbedrijfstelling
Start de motor niet op in de blokkeerrichting (let op de fasenvolgorde bij het aan-
sluiten). Let als de motor op een reductor wordt gemonteerd op de draairichting van de
uitgaande as en op het aantal trappen. Voor controledoeleinden kan de terugloopblok-
kering met halve motorspanning één keer in de blokkeerrichting worden bediend:
1. Maak de motor spanningsloos en beveilig deze tegen onbedoeld inschakelen.
2. Demonteer ventilatorkap [1] en ventilator [2] en verwijder cilinderbouten [3].
3. Verwijder V-ring [4] en pakking met vilten ring [5] (vang het vet op voor hergebruik).
4. Verwijder borgring [6] (niet bij DT71/80) en bij DV132M-160M bovendien vulring [10].
5. Verwijder meenemer [8] en klemlichaam [9] volledig via de tapgaten [7]. Draai ze ver-

volgens 180° en druk ze er weer op.
6. Giet het vet er weer in.
7. Belangrijk: niet slaan en geen druk uitoefenen op het klemlichaam. Dit kan lei-

den tot beschadiging van het materiaal!
8. Draai de rotoras gedurende het inpersen (kort voordat het klemlichaam in de buiten-

ring dringt) met de hand langzaam in de draairichting. Het klemlichaam glijdt dan ge-
makkelijker in de buitenring.

9. Monteer de overige onderdelen van de terugloopblokkering van 4 naar 2 in omge-
keerde volgorde. Let op de montagemaat "x" voor de V-ring (4).
B
I
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7 Storingen tijdens de werking
7.1 Storingen aan de motor

Storing Mogelijk oorzaak Oplossing

Motor loopt niet 
aan.

Voedingskabel onderbroken. Aansluitingen controleren en eventueel corrigeren.

Rem licht niet. → hoofdstuk "Storingen aan de rem"

Smeltveiligheid doorgebrand. Smeltveiligheid vervangen.

Motorbeveiliging is geactiveerd. Motorbeveiliging controleren op juiste instelling en eventuele fouten verhelpen.

Magneetschakelaar van de motor 
schakelt niet in, fout in de besturing.

Besturing van de magneetschakelaar controleren en eventuele fouten ver-
helpen.

Motor loopt niet 
of moeilijk aan.

Motor is bestemd voor driehoek-
schakeling maar in ster geschakeld.

Schakeling corrigeren.

Spanning of frequentie wijken in 
ieder geval bij het inschakelen sterk 
af van de gewenste waarde.

Voor een betere voeding zorgen en doorsnede van de voedingskabel con-
troleren.

Motor loopt in 
sterschakeling 
niet aan, alleen in 
driehoekschake-
ling.

Koppel bij sterschakeling is niet vol-
doende.

Als de inschakelstroom van de driehoekschakeling niet te hoog is, direct inschake-
len. Anders een grotere motor of een speciale uitvoering toepassen (in overleg).

Storing in de contacten van de ster-
driehoekschakelaar.

Storing verhelpen.

Verkeerde draai-
richting.

Motor verkeerd aangesloten. Twee fasen verwisselen.

Motor bromt en 
neemt veel 
stroom op.

Rem licht niet. → hoofdstuk "Storingen aan de rem"

Wikkeling defect. Motor moet voor reparatie naar de werkplaats.

Rotor loopt aan.

Smeltveiligheden 
worden ingescha-
keld of motorbe-
veiliging schakelt 
meteen in.

Kortsluiting in de kabel. Kortsluiting opheffen.

Kortsluiting in de motor. Storing in de werkplaats laten verhelpen.

Kabels verkeerd aangesloten. Schakeling corrigeren.

Aardsluiting bij de motor. Storing in de werkplaats laten verhelpen.

Aanzienlijke toe-
rentalverminde-
ring bij belasting.

Overbelasting. Vermogensmeting uitvoeren en eventueel grotere motor inzetten of belas-
ting reduceren.

Spanning valt weg. Doorsnede van de voedingskabel vergroten.

Motor wordt te 
warm (tempera-
tuur meten).

Overbelasting. Vermogensmeting uitvoeren en eventueel grotere motor inzetten of belas-
ting reduceren.

Koeling onvoldoende. Toevoer van de koellucht verbeteren of koelluchtkanalen vrijmaken. Even-
tueel onafhankelijk aangedreven koelluchtventilator aanbrengen.

Omgevingstemperatuur te hoog. Max. toelaatbare temperatuur controleren.

Motor in driehoek geschakeld i.p.v. 
in ster (zoals bedoeld).

Schakeling corrigeren.

Onbetrouwbaar contact in de voe-
ding (een fase ontbreekt).

Onbetrouwbaar contact verhelpen.

Smeltveiligheid doorgebrand. Oorzaak opsporen en opheffen (zie boven); smeltveiligheid vervangen.

Voedingsspanning wijkt meer dan 
± 5% van de nominale motorspanning 
af. Hogere spanning heeft bij motoren 
met hoog pooltal een bijzonder ongun-
stig effect, aangezien bij deze motoren 
de nullaststroom al bij normale span-
ning dicht bij de nominale stroom ligt.

Motor aanpassen aan de voedingsspanning.

Nominale bedrijfssoort (S1 tot S10, 
DIN 57530) is overschreden, bij-
voorbeeld door te hoge schakelfre-
quentie.

Nominale bedrijfssoort van de motor aanpassen aan de vereiste bedrijfsom-
standigheden. Eventueel deskundige raadplegen om juiste aandrijving te 
bepalen.

Geluidsontwikke-
ling te groot.

Kogellager loopt stroef, is vervuild 
of is beschadigd.

Motor opnieuw uitlijnen, kogellagers inspecteren (→ hoofdstuk "Toegestane 
typen kogellagers") en eventueel invetten (→ hoofdstuk "Smeermiddelenta-
bel voor wentellagers SEW-motoren") of vervangen.

Roterende delen trillen. Oorzaak (bijvoorbeeld onbalans) opheffen.

Voorwerpen in de koelluchtkanalen. Koelluchtkanalen reinigen.
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7.2 Storingen aan de rem

7.3 Storingen bij bedrijf met frequentieregelaar
Als de motor met een frequentieregelaar werkt, kunnen ook de in het hoofdstuk "Storin-
gen aan de motor" beschreven symptomen optreden. De betekenis van de problemen
en de mogelijke oplossingen vindt u in de technische handleiding van de frequentiere-
gelaar.

Serviceafdeling

Storing Mogelijk oorzaak Oplossing

Rem licht niet. Verkeerde spanning op de remaan-
sturing.

Juiste spanning aansluiten.

Remaansturing is uitgevallen. Remaansturing vervangen, inwendige weerstand en isolatie van de rem-
spoel controleren, schakelapparatuur controleren.

Max. toelaatbare luchtspleet over-
schreden, vanwege slijtage van de 
remvoering.

Luchtspleet meten en eventueel instellen.

Spanning valt weg over de voe-
dingskabel > 10%.

Voor juiste aansluitspanning zorgen, kabeldoorsnede controleren.

Haperende koeling, rem wordt te 
heet.

Remgelijkrichter van type BG vervangen door BGE.

Remspoel heeft sluiting in de wikke-
ling of met het huis.

Complete rem met remaansturing vervangen (werkplaats), schakelappara-
tuur controleren.

Gelijkrichter is defect. Gelijkrichter en remspoel vervangen.

Motor remt niet. Luchtspleet niet juist. Luchtspleet meten en eventueel instellen.

Remvoering versleten. Remschijf volledig vervangen.

Remkoppel verkeerd. Remkoppel wijzigen (→ hoofdstuk "Technische gegevens"):
� door soort en aantal remveren;
� rem BMG 05: door inbouw van het qua bouw identieke spoelhuis van de 

rem BMG 1;
� rem BMG 2: door inbouw van het qua bouw identieke spoelhuis van de 

rem BMG 4.

Alleen BM(G): luchtspleet is zo 
groot dat de instelmoeren geen spe-
ling meer hebben.

Luchtspleet instellen.

Alleen BR03, BM(G): handlichter 
niet juist ingesteld.

Stelmoeren juist instellen.

Rem valt ver-
traagd in.

Rem wordt aan de wisselspannings-
zijde geschakeld.

Aan de gelijk- en wisselspanningszijde schakelen (bijv. BSR). Let op het 
aansluitschema.

Geluid in de buurt 
van de rem.

Slijtage van de vertanding door 
schokkende aanloop.

Configuratie controleren.

Pendelkoppels door verkeerd inge-
stelde frequentieregelaar. 

Instelling van de frequentieregelaar volgens de technische handleiding con-
troleren/corrigeren.

Als u de hulp van onze serviceafdeling nodig hebt, dan verzoeken wij u de volgende 
gegevens te verstrekken:
� gegevens typeplaatje (compleet);
� aard en omvang van de storing;
� tijdstip van de storing en bijkomende omstandigheden;
� vermoedelijke oorzaak.
S
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8 Inspectie/onderhoud
� Gebruik uitsluitend originele onderdelen die voorkomen in de geldige onderdelenlijst!
� Bij vervanging van de remspoel moet de remaansturing ook altijd worden vervangen!
� Motoren die in bedrijf zijn, kunnen zeer heet worden. Hierdoor kunnen brandwonden

ontstaan!
� Borg hijswerkaandrijvingen of laat ze vieren (om te voorkomen dat ze neerstorten).
� Maak voordat u met de werkzaamheden begint de motor en de rem spanningsloos

en zorg ervoor dat ze niet onbedoeld weer kunnen worden ingeschakeld!

8.1 Inspectie- en onderhoudsintervallen

Apparaat/onderdeel Tijdsinterval Vereiste actie

Rem BMG02, BR03, 
BMG05-8, BM15-62

� Bij toepassing als stoprem:
Minimaal om de 3000 bedrijfsuren1)

� Bij toepassing als houdrem:
Al naargelang de belasting om de 2 
tot 4 jaar 1)

1) Standtijden worden door veel factoren beïnvloed en kunnen kort zijn. De vereiste inspectie-/onder-
houdsintervallen moeten per installatie volgens de configuratiedocumenten (bijvoorbeeld "Aandrijvingen
configureren") door de installateur worden berekend.

Rem inspecteren:
� Dikte van de remschijf meten
� Remschijf, remvoering
� Luchtspleet meten en instellen
� Ankerschijf
� Meenemer/vertanding
� Drukringen

� Slijpsel afzuigen
� Contacten inspecteren en even-

tueel vervangen (bijv. bij inbran-
den)

Motor

� Om de 10.000 bedrijfsuren

Motor inspecteren:
� Kogellagers controleren en 

eventueel vervangen
� Askeerring vervangen
� Koelluchtkanalen reinigen

Motor met terugloop-
blokkering

� Vloeibaar vet van de terugloop-
blokkering vervangen

Tachogenerator � Inspectie/onderhoud volgens bij-
gaande technische handleiding

Aandrijving � Verschillend
(afhankelijk van externe factoren)

� Aflak-/corrosiewerende verf bij-
werken of opnieuw aanbrengen
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nspectie/onderhoud
8.2 Voorbereiding voor het onderhoud van motor en rem

Incrementele encoder EV1. / absolute encoder AV1H demonteren

� Demonteer afdekkap [361]. Demonteer, indien aanwezig, eerst de aangebouwde on-
afhankelijk aangedreven koelluchtventilator.

� Draai schroef [366] op de tussenflens los en verwijder afdekkap [369].
� Maak de klemnaafverbinding van de koppeling los.
� Draai bevestigingsschroeven [232] los en draai montageplaten [251] naar buiten.
� Verwijder encoder [220] samen met koppeling [233].
� Verwijder tussenflens [236] na demontage van de schroeven [234].

Aanwijzing:
Let er tijdens de hermontage op dat de rondloop van de astap ≤ 0,05 mm bedraagt.
Remmen voor aangebouwde encoders kunnen alleen compleet worden vervangen.

Maak voordat u met de werkzaamheden begint de motor en de rem spanningsloos
en zorg ervoor dat ze niet onbedoeld weer kunnen worden ingeschakeld!

51322AXX 51324AXX

Demontage EV1. / AV1. bij motoren tot uitvoering 225 Demontage EV1. / AV1. bij motoren vanaf uitvoering 250

361

220

EV1.

AV1.

369

232251366233236

234 369 251 232 361234703

366236 233550

EV1.

AV1.

220

[220] encoder
[232] cilinderschroef
[233] koppeling
[234] zeskantbout

[236] tussenflens
[251] montageplaat
[361] afdekkap / ventilatorkap
[366] cilinderschroef

[369] afdekplaat
[550] rem
[703] zeskantbout
V
I
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Incrementele encoder ES1. / ES2. / EH1. demonteren

� Demonteer afdekkap [361].
� Maak bevestigingsbouten [733] van de reactiearm los.
� Open het schroefdeksel aan de achterzijde van de encoder [220].
� Draai centrale bevestigingsbout [367] ca. 2-3 omwentelingen los en maak de conus

los door een lichte slag op de kop van de bout. Draai vervolgens de bevestigingsbout
eruit en verwijder de encoder.

54196AXX

[220] encoder
[367] bevestigingsbout

[361] afdekkap
[733] bevestigingsbout reactiearm

367733 220 3611 220 367

Bij hermontage:
� smeer de encodertappen in met Noco-Fluid®;
� draai centrale bevestigingsbout [367] vast met 2,9 Nm.
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Naderingsschakelaar NV1. / NV2. demonteren

� Trek de steker los.
� Verwijder de ventilatorkap compleet met NV1. / NV2. Kantel de kap niet om bescha-

digingen van de opnemer te voorkomen.
� Als het montageblok van de ventilatorkap is afgehaald of is losgeraakt, dient er bij de

hermontage op gelet te worden dat:
het schakelvlak van de opnemer op een afstand van 3,5 mm van de zijde van het
prisma is ingesteld (→ bovenstaande afbeelding).

01114CXX

Let op! De ventilator moet stilstaan!

3.5
V
I
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8.3 Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden motor
Voorbeeld: motor DFT90

Legenda

54008AXX

1
2

3

4 5

6
7

8

9
11 12

13

14

16

17
18

1

20

9

15

1 borgring 8 borgring 16 V-ring

2 slingerschijf 9 rotor 17 ventilator

3 askeerring 11 kogellager 18 borgring

4 afdichtingsschroef 12 vulring 19 ventilatorkap

5 A-(flens) lagerschild 13 stator 20 behuizingsbout

6 borgring 14 B-lagerschild

7 kogellager 15 zeskantbout
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Procedure

1. Demonteer, indien aanwezig, de onafhankelijk aangedreven ventilator en de enco-
der (→ hoofdstuk "Voorbereiding voor het onderhoud van motor en rem").

2. Demonteer flens- of ventilatorkap [19], ventilator [17].
3. Demonteer zeskantbouten [15] van A- [5] en B-lagerschild [14] en maak stator [13]

van het A-lagerschild los.
4. Bij motoren met rem BM/BMG:

� Open het klemmenkastdeksel en maak de rembekabeling van de gelijkrichter los.
� Druk het B-lagerschild met de rem van de stator af en til het schild voorzichtig weg

(trek de remkabel eventueel met een sleepdraad mee).
� Trek de stator ca. 3 ... 4 cm eraf.

5. Bij motoren met rem BMG02, BR03:
� Verwijder de rem compleet met lichterbeugel (bij uitvoering met handlichter).

6. Zichtcontrole: zit er vocht of reductorolie in de statorruimte?
� Als geen van beide zichtbaar is, verder met stap 9.
� Als er vocht zichtbaar is, verder met stap 7.
� Als er reductorolie zichtbaar is, moet de motor in de werkplaats worden gerepa-

reerd.
7. Als er vocht in de stator zit:

� Bij motorreductoren: demonteer de motor van de reductor.
� Bij motoren zonder reductor: demonteer de A-flens.
� Demonteer rotor (9).

8. Zorg ervoor dat de wikkeling wordt gereinigd, wordt gedroogd en elektrisch wordt ge-
controleerd (→ hoofdstuk "Voorbereiding").

9. Vervang kogellagers [7], [11] (uitsluitend door toegestane lagers → hoofdstuk "Toe-
gestane typen kogellagers").

10.Dicht de statorzitting opnieuw af (afdichtingsmiddel "Hylomar L Spezial") en vet 
V-ring of labyrintafdichting (DR63) in.

11.Monteer motor, rem en accessoires.
12.Controleer vervolgens de reductor (→ technische handleiding van de reductor).

Smering van de 
terugloopblokke-
ring

De terugloopblokkering is in de fabriek met corrosiewerend vloeibaar vet Mobil LBZ ge-
smeerd. Als u een ander vet wilt toepassen, moet het voldoen aan NLGI-klasse 00/000
met een basisviscositeit van 42 mm2/s bij 40 °C op basis van lithiumzeep en minerale
olie. Het temperatuurbereik loopt van -50 °C tot +90 °C. De benodigde hoeveelheid vet
staat in de onderstaande tabel.

Maak de motor en de rem spanningsloos en zorg ervoor dat ze niet onbedoeld
weer kunnen worden ingeschakeld!

Type motor 71/80 90/100 112/132 132M/160M 160L/225 250/280

Vet [g] 9 15 15 20 45 80
I
I
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8.4 Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden rem BMG02
Remschijf meten, 
rem BMG02 ver-
vangen

De toestand van de remschijf wordt bepaald door de dikte van de remschijf te meten.
Als de minimale waarde wordt bereikt, moet rem BMG02 worden vervangen (→ onder-
staande afbeelding). De luchtspleet kan niet worden nagesteld.

1. Maak de motor en de rem spanningsloos en zorg ervoor dat ze niet onbedoeld
weer kunnen worden ingeschakeld!

2. Schroef hendel [1] (bij uitvoering met handlichter) los en demonteer de ventilatorkap
en de ventilator.

3. Draai bouten [2] los en verwijder de rem compleet met de lichterbeugel (bij uitvoering
met handlichter).

4. Meet dikte "d" van remschijf [3]:

5. Als de minimale dikte van de remschijf wordt bereikt, moet de rem volledig
worden vervangen.

6. Steek de complete rem op de motor:
� Let erop dat de vertanding van remschijf [4] in de vertanding van meenemer [5]

grijpt.
� Voer de elektrische aansluitkabel van de rem door het B-lagerschild en het inwen-

dige van de motor naar de klemmenkast.
7. Monteer de rem met bouten [2] weer op het B-lagerschild.
8. Monteer de ventilator en de ventilatorkap weer. Schroef hendel [1] (bij uitvoering met

handlichter) weer vast.

50345AXX

Remtype Dikte "d" van de remschijf [mm] Max. remkoppel

Max. Min. [Nm]

BMG02 6 5.4
5.6

0.8
1.2

1

2

d

5 4 3
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nspectie-/onderhoudswerkzaamheden rem BR03
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8.5 Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden rem BR03

Legenda

50067AXX

4

5

5

6 

1
2

7 

3 

8

9 

10

12 
11 

13

1516
17

18

12

14

1 meenemer 7 remschijf 13 hendel

2 klem 8 ankerschijf met tapeind 14 lichterbeugel

3 borgring 9 dempplaat 15 afdichtring

4 remplaat 10 remveren 16 borgmoer

5 bout 11 spoelhuis 17 conische veer

6 geleidering 12 bout 18 afdichttule
I
I
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Rem BR03 
inspecteren, 
luchtspleet meten

De luchtspleet kan niet worden nagesteld en kan alleen worden gemeten bij het lichten
van de rem, als de slag van de ankerschijf.

1. Maak de motor en de rem spanningsloos en zorg ervoor dat ze niet onbedoeld
weer kunnen worden ingeschakeld!

2. Schroef hendel [13] (bij uitvoering met handlichter) los en demonteer de ventilator-
kap en de ventilator.

3. Demonteer borgmoeren [16] en verwijder, als er een handlichter aanwezig is, coni-
sche veren [17] en lichterbeugel [14].

4. Meet afstand x (→ onderstaande afbeelding) in de rusttoestand van de rem:

� vanaf het uiteinde van het in de ankerschijf [8] aangebrachte tapeind tot het rem-
spoelhuis [11].

5. Licht de rem elektrisch.
6. Meet afstand x in de gelichte toestand van de rem:

� vanaf het uiteinde van het in de ankerschijf [8] aangebrachte tapeind tot het rem-
spoelhuis [11].

7. De verschilwaarde komt overeen met de luchtspleet, d.w.z. met de slag van de an-
kerplaat [18]:
� Als de luchtspleet ≤ 0,8 mm bedraagt, moeten conische veren [17], lichterbeugel

[14] en borgmoeren [16] weer worden gemonteerd.
� Als de luchtspleet ≥ 0,8 mm bedraagt, moet de rem compleet worden vervangen.
� Stel met de stelmoeren de lengtespeling "s" tussen de conische veren (platge-

drukt) en de stelmoeren in (→ volgende afbeelding).

Belangrijk: de lengtespeling "s" is noodzakelijk, zodat bij slijtage van de rem-
voering de ankerschijf kan opschuiven. Anders is het niet zeker dat er veilig
kan worden geremd.

50066AXX

01111BXX

Rem Lengtespeling s [mm]

BR03 2

X

s
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8. Monteer de gedemonteerde onderdelen weer. Steek de nieuwe rem (bij luchtspleet
≥ 0,8 mm) volledig op de motor (→ onderstaande afbeelding).
� Let erop dat de vertanding van de remschijf in de vertanding van de meenemer

grijpt en dat de steker aan de motorzijde in de stekerbus van het remdeel past.

Remkoppel BR03 
wijzigen

Het remkoppel kan stapsgewijs worden gewijzigd (→ hoofdstuk "Remarbeid, lucht-
spleet, remkoppels van rem BR03, BMG05-8") 
� door het inbouwen van verschillende remveren;
� door het aantal remveren.

1. Maak de motor en de rem spanningsloos en zorg ervoor dat ze niet onbedoeld
weer kunnen worden ingeschakeld!

2. Schroef hendel [13] (bij uitvoering met handlichter) los en demonteer de ventilator-
kap en de ventilator.

3. Draai bouten [12] los en verwijder de rem compleet met de lichterbeugel (bij uitvoe-
ring met handlichter).

4. Draai bouten [5] los en verwijder geleidering [6] met remplaat [4], remschijf [7], an-
kerplaat [8] en dempplaat [9].

5. Verwijder remveren [10] uit remspoelhuis [11] en vervang ze door nieuwe exemplaren.
6. Breng de nieuwe remveren symmetrisch aan.
7. Schuif dempplaat [9] zo over de twee op de ankerplaat [8] aangebrachte tapeinden

dat de hoge zijde van het ingedrukte motief naar de ankerplaat gericht is.
8. Ankerschijf [8]:

� Plaats de ankerschijf samen met de dempplaat [9] op de remveren [10].
� Voer de in de ankerplaat [8] aangebrachte tapeinden door de boringen in het rem-

spoelhuis [6]. Let op de juiste positie van de ankerplaat.
9. Leg remschijf [7] met de vlakke zijde op de ankerplaat [8].

Aanwijzing: de remvoering niet in contact brengen met vet of olie!
10.Leg geleidering [6] met remplaat [4] op remschijf [7], druk het geheel naar beneden

en monteer bouten [5].

50175AXX
I
I
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Inspectie/onderhoud
11.Bij de uitvoering met de handlichter:
� Breng conische veren [17] en lichterbeugel [14] aan en monteer borgmoeren [16].
� Bij handlichter: stel met de stelmoeren de lengtespeling "s" tussen de conische

veren (platgedrukt) en de stelmoeren in (→ volgende afbeelding).

Belangrijk: de lengtespeling "s" is noodzakelijk, zodat bij slijtage van de rem-
voering de ankerschijf kan opschuiven. Anders is het niet zeker dat er veilig
kan worden geremd.

12.Steek de rem weer compleet op de motor (→ onderstaande afbeelding):
� let erop dat de vertanding van de remschijf in de vertanding van de meenemer

grijpt en dat de steker aan de motorzijde in de stekerbus op het remdeel past.

13.Monteer de ventilator en de ventilatorkap weer en schroef hendel [10] (bij uitvoering
met handlichter) weer vast.

01111BXX

Rem Lengtespeling s [mm]

BR03 2

50175AXX

s
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nspectie-/onderhoudswerkzaamheden rem BMG05-8, BM15-62
nspectie/onderhoud
8.6 Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden rem BMG05-8, BM15-62
Rem BM(G)05-08

Legenda

01955AXX

1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

a
b

c

11 12 13
14

15
16

17
18

19

20

21
22

e

1 motor met remlagerschild 10a tapeind (3x) 15 lichterbeugel met hendel
2 meenemer 10b drukveren 16 tapeind (2x)
3 borgring 10c drukring 17 conische veer
4 Niro-schijf (alleen BMG) 10e zeskantmoer 18 stelmoeren
5 afdichtband 11 remveren 19 ventilator
6 ringveer 12 spoelhuis 20 borgring
7 remschijf 13 bij BMG: afdichting 21 ventilatorkap
8 ankerschijf bij BM: V-ring 22 behuizingsbout
9 dempingsschijf (alleen BMG) 14 spiraalspanstift
I
I
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8Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden rem BMG05-8, BM15-62
Inspectie/onderhoud
Rem BM15-62

Legenda

01956AXX

2 3 5

6

7

7b

1
8

1
12

13
14

15
16

17
18

19

20

10

a

d

e

1 motor met remlagerschild 8 ankerschijf 14 spiraalspanstift
2 meenemer 9 dempingsschijf (alleen BMG) 15 lichterbeugel met hendel
3 borgring 10a tapeind (3x) 16 tapeind (2x)
4 Niro-schijf (alleen BMG) 10b drukveren 17 conische veer
5 afdichtband 10c drukring 18 stelmoeren
6 ringveer 10e zeskantmoer 19 ventilator
7 remschijf 11 remveren 20 borgring

7b alleen BM 32, 62: 12 spoelhuis 21 ventilatorkap
remlamel, ringveer, 13 bij BMG: afdichting 22 behuizingsbout
remschijf bij BM: V-ring
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nspectie-/onderhoudswerkzaamheden rem BMG05-8, BM15-62
nspectie/onderhoud
Rem BMG05-8, BM15-62, luchtspleet instellen

1. Maak de motor en de rem spanningsloos en zorg ervoor dat ze niet onbedoeld
weer kunnen worden ingeschakeld!

2. Demonteren:
� indien aanwezig, onafhankelijk aangedreven ventilator, tacho�s/impulsgevers

(→ hoofdstuk "Voorbereiding voor het onderhoud van motor en rem");
� flens- of ventilatorkap [21].

3. Schuif afdichtband [5] op:
� schroef hiertoe eventueel de zadelklem los;
� zuig het slijpsel af.

4. Meet de dikte van remschijf [7], [7b]:
als remschijf
� ≤ 9 mm bij remmotoren tot uitvoering 100,
� ≤ 10 mm bij remmotoren vanaf uitvoering 112,
moet de remschijf worden vervangen (→ paragraaf "Remschijf BMG 05-8, BM 15-62
vervangen"). Anders:

5. Bij BM30-62:
Draai stelhuls [10d] los door in de richting van het lagerschild te draaien.

6. Meet luchtspleet A (→ onderstaande afbeelding)
(met voelermaat, op drie plaatsen die zich 120° van elkaar bevinden):
� bij BM tussen ankerschijf [8] en spoellichaam [12];
� bij BMG tussen ankerschijf [8] en dempingsschijf [9].

7. Trek zeskantmoeren [10e] na:
� tot luchtspleet juist is ingesteld (→ hoofdstuk "Technische gegevens");
� bij BM 30-62 tot luchtspleet bijna 0,25 mm is.

8. Bij BM30-62:
Schroef de stelhulzen vast:
� tegen het spoellichaam;
� tot de luchtspleet juist is ingesteld (→ hoofdstuk "Technische gegevens").

9. Breng de afdichtband en de gedemonteerde onderdelen weer aan.

01957AXX

A

.

I
I
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8Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden rem BMG05-8, BM15-62
Inspectie/onderhoud
Remschijf BMG05-8, BM15-62 vervangen
Controleer bij het vervangen van de remschijf (bij BMG05-4 ≤ 9 mm; bij BMG62 ≤
10 mm) ook de overige gedemonteerde onderdelen en vervang deze indien nodig.

1. Maak de motor en de rem spanningsloos en zorg ervoor dat ze niet onbedoeld
weer kunnen worden ingeschakeld!

2. Demonteren:
� indien aanwezig, onafhankelijk aangedreven ventilator, tacho�s/impulsgevers

(→ hoofdstuk "Voorbereiding voor het onderhoud van motor en rem");
� flens- of ventilatorkap [21], borgring [20] en ventilator [19].

3. Verwijder afdichtband [5] en demonteer de handlichter:
� stelmoeren [18], kegelveren [17], tapeinden [16], lichterbeugel [15], spiraalspan-

stift [14].
4. Draai zeskantmoeren [10e] los, trek spoellichaam [12] voorzichtig (remkabel!) los en

verwijder remveren [11].
5. Demonteer dempplaat [9], ankerschijf [8] en remschijf [7], [7b] en reinig de onderde-

len van de rem.
6. Monteer de nieuwe remschijf.
7. Monteer de remonderdelen weer:

� Stel de luchtspleet in zonder afdichtband, ventilator en ventilatorkap (→ paragraaf
"Rem BMG 05-8, BM 30-62 inspecteren, luchtspleet instellen", punten 5 t/m 8).

8. Bij handlichter: stel met de stelmoeren de lengtespeling "s" tussen de conische veren
(platgedrukt) en de stelmoeren in (→ volgende afbeelding).

Belangrijk: deze lengtespeling "s" is noodzakelijk, zodat bij slijtage van de
remvoering de ankerschijf kan opschuiven. Anders is het niet zeker dat er vei-
lig kan worden geremd.

9. Breng de afdichtband aan en monteer de gedemonteerde onderdelen weer.
Aanwijzingen � De vaste handlichter (type HF) is al gelicht, als bij het aandraaien van de draadstift

weerstand voelbaar is.
� De terugspringende handlichter (type HR) kan met normale handkracht worden ge-

licht.
Let op: bij remmotoren met terugspringende handlichter moet de hendel na inbe-
drijfstelling/onderhoud altijd worden verwijderd! Deze kan in de hiervoor bestem-
de houder aan de buitenzijde van de motor worden bewaard.

01111BXX

Rem Lengtespeling s [mm]

BMG05-1 1,5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s
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nspectie-/onderhoudswerkzaamheden rem BMG05-8, BM15-62
nspectie/onderhoud
Remkoppel 
BMG05-8, 
BM15-62 wijzigen

Het remkoppel kan stapsgewijs worden gewijzigd (→ hoofdstuk "Technische gegevens"):
� door het inbouwen van verschillende remveren;
� door het aantal remveren;
� door het spoelhuis te vervangen:

� BMG05: is het maximale remkoppel voor de desbetreffende toepassing niet vol-
doende, dan moet het spoelhuis [12] van het qua bouw identieke type BMG1 wor-
den ingebouwd om een veilige remwerking te verkrijgen;

� BMG2: is het maximale remkoppel voor de desbetreffende toepassing niet vol-
doende, dan moet het spoelhuis [12] van het qua bouw identieke type BMG4 wor-
den ingebouwd om een veilige remwerking te verkrijgen.

1. Maak de motor en de rem spanningsloos en zorg ervoor dat ze niet onbedoeld
weer kunnen worden ingeschakeld!

2. Demonteren:
� indien aanwezig, onafhankelijk aangedreven ventilator, tacho�s/impulsgevers

(→ hoofdstuk "Voorbereiding voor het onderhoud van motor en rem");
� flens- of ventilatorkap [21], borgring [20] en ventilator [19].

3. Verwijder afdichtband [5] en demonteer de handlichter:
� stelmoeren [18], kegelveren [17], tapeinden [16], lichterbeugel [15], spiraalspan-

stift [14].
4. Draai zeskantmoeren [10e] los en trek spoellichaam [12] eraf:

� ca. 50 mm (voorzichtig, remkabel!).
5. Vervang remveren [11] of vul ze aan:

� Verdeel de remveren symmetrisch.
6. Monteer de remonderdelen weer:

� Stel de luchtspleet in zonder afdichtband, ventilator en ventilatorkap (→ hoofd-
stuk "Rem BMG05-8, BM15-62 inspecteren", punten 5 t/m 8).

7. Bij handlichter: stel met de stelmoeren de lengtespeling "s" tussen de conische veren
(platgedrukt) en de stelmoeren in (→ volgende afbeelding).

Belangrijk: deze lengtespeling "s" is noodzakelijk, zodat bij slijtage van de
remvoering de ankerschijf kan opschuiven. Anders is het niet zeker dat er vei-
lig kan worden geremd.

8. Breng de afdichtband aan en monteer de gedemonteerde onderdelen weer.
Aanwijzing Vervang bij herhaalde demontage stelmoeren [18] en zeskantmoeren [10e]!

01111BXX

Rem Lengtespeling s [mm]

BMG05-1 1,5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

I
I
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8Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden rem BMG61/122
Inspectie/onderhoud
8.7 Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden rem BMG61/122

Rem BMG61/122

Legenda

De rem BMG61/122 met aangebouwde encoder wordt alleen als houdrem toegepast.
Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door SEW-EURODRIVE worden uitge-
voerd.

54318AXX

1 2

9 11

64

8

753 10 12 13

16

14 18

19

17

22 26 27

21

24

2523

20

15

1 remlagerschild 10 remschijf compleet 2 19 lichterbeugel
2 tussenflens 11 tapeind 20 tapeind
3 zeskantbout 12 ringveer 2 21 conische veer
4 meenemer 13 remlamel 22 zeskantmoer
5 afdichtband 14 spoelhuis compleet 23 hendel
6 remschijf compleet 1 15 remveren 24 ventilator
7 ringveer 1 16 zeskantbout 25 borgring
8 remlamel 17 V-ring 26 zeskantbout
9 stelhuls 18 O-ring 27 ventilatorkap
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nspectie-/onderhoudswerkzaamheden rem BMG61/122
nspectie/onderhoud
Rem BMG61/122 zonder aangebouwde encoder, luchtspleet instellen

1. Maak de motor en de rem spanningsloos en zorg ervoor dat ze niet onbedoeld
weer kunnen worden ingeschakeld!

2. Demonteren:
� indien aanwezig, onafhankelijk aangedreven ventilator (→ hoofdstuk "Voorberei-

ding voor het onderhoud van motor en rem");
� flens of ventilatorkap [27].

3. Schuif afdichtband [5] op:
� schroef de bandklem eventueel los;
� zuig het slijpsel af.

4. Meet de dikte van remschijf [6], [10]:
Als de dikte van de remschijf ≤ 12 mm is, moet de remschijf worden vervangen
(→ paragraaf "Remschijf BMG 61/122 vervangen"). Anders:

5. Draai stelhuls [9] los door in de richting van het lagerschild te draaien.
6. Meet luchtspleet A (→ onderstaande afbeelding):

(Gebruik een voelermaat en meet op drie plaatsen die zich circa 120° ten opzichte van
elkaar bevinden tussen de dempingsplaat van de ankerschijf [13] en spoelhuis [14].)
�

7. Trek zeskantmoeren [16] na:
� tot de luchtspleet bijna 0,25 mm is.

8. Schroef stelhulzen [9] vast:
� tegen het spoelhuis [14];
� tot de luchtspleet juist is ingesteld (→ hoofdstuk "Technische gegevens").

9. Breng afdichtband [5] en de gedemonteerde onderdelen weer aan.

01957AXX

A

.

I
I
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8Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden rem BMG61/122
Inspectie/onderhoud
Rem BMG61/122 zonder aangebouwde encoder, remschijf vervangen
Controleer bij het vervangen van de remschijf (≤ 12 mm) ook de overige gedemonteerde
onderdelen en vervang deze indien nodig.

1. Maak de motor en de rem spanningsloos en zorg ervoor dat ze niet onbedoeld
weer kunnen worden ingeschakeld!

2. Demonteren:
� indien aanwezig, onafhankelijk aangedreven ventilator (→ hoofdstuk "Voorberei-

ding voor het onderhoud van motor en rem");
� flens- of ventilatorkap [27], borgring [25] en ventilator [24].

3. Verwijder afdichtband [5] en demonteer de handlichter:
� zeskantmoer [16], conische veren [21], tapeinden [20], remlichterbeugel [17].

4. Draai zeskantmoeren [16] los, verwijder de verbindingskabel naar de stekeraanslui-
ting van spoelhuis [14], trek het spoelhuis er compleet af en verwijder remveren [15].

5. Verwijder de complete ankerschijf [8], de complete remschijf [10] alsook remlamel [8]
en de complete remschijf [6] bij BMG122 en maak de onderdelen van de rem schoon.

6. Monteer de nieuwe remschijf.
7. Monteer de remonderdelen weer:

� Stel de luchtspleet in zonder afdichtband, ventilator en ventilatorkap (→ paragraaf
"Rem BMG 61/122 inspecteren, luchtspleet instellen", punten 5 t/m 8).

8. Bij handlichter: stel met zeskantmoeren [22] de lengtespeling "s" tussen kegelveren
[21] (platgedrukt) en de zeskantmoeren in (→ onderstaande afbeelding).

s = 2 mm

01111BXX

s

Technische handleiding � Draaistroommotoren DR/DV/DT/DTE/DVE/ asynchrone servomotoren CT/CV 
51



9

52

emarbeid, remkoppels BMG02
echnische gegevens
9 Technische gegevens
9.1 Remarbeid, remkoppels BMG02

9.2 Specificaties voor nabestelling BMG02

Rem-
type

Voor motoruitvoering Remarbeid tot 
onderhoudsbeurt

Dikte van de rem-
schijf [mm]

Remkoppel

[106 J] max. min. [Nm]

BMG02 DT56
ET56 30 6 5,6

5,4
1,2
0,8

Rem-
type

Spanning Remkoppel Artikelnummer rem

[VDC] [Nm]

BMG02 24
0,8 0574 319 2

1,2 0574 323 0

BMG02/HR 24
0,8 0574 327 3

1,2 0574 331 1

Rem-
type

Spanning Remkoppel Artikelnummer rem

[VAC] [Nm]

BMG02

230
0,8 0574 320 6

1,2 0574 324 9

400
0,8 0574 321 4

1,2 0574 325 7

460/500
0,8 0574 322 2

1,2 0574 326 5

BMG02/HR

230
0,8 0574 328 1

1,2 0574 332 X

400
0,8 0574 329 X

1,2 0574 333 8

460/500
0,8 0574 330 3

1,2 0574 334 6
R
T

P
i

f
kVA

Hz

n
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9Remarbeid, luchtspleet, remkoppels BMG05-8, BR03, BC, Bd
Technische gegevens
9.3 Remarbeid, luchtspleet, remkoppels BMG05-8, BR03, BC, Bd

Remtype Voor Remarbeid 
tot onder-

houdsbeurt

Luchtspleet Instellingen remkoppels

motor-
uitvoe-

ring

[mm] Remkop-
pel

Soort en aantal van de 
remveren

Artikelnummer van de 
remveren

[106 J] min.1)

1) Let bij het controleren van de luchtspleet op het volgende: nadat er is proefgedraaid kunnen er vanwege parallelliteitstoleranties van
de remschijf afwijkingen van ± 0,1 mm optreden.

max. [Nm] normaal rood normaal rood

BR03 63 200 - 0,8

3,2
2,4
1,6
0,8

6
4
3
-

-
2
-
6

185 815 7 185 873 4

BMG052)

2) BMG05: als het maximale remkoppel (5 Nm) niet voldoende is, kan het spoelhuis van de rem BMG1 worden ingebouwd.

71
80 60 0,25 0,6

5,0
4,0
2,5
1,6
1,2

3
2
-
-
-

-
2
6
4
3

135 017 X 135 018 8

BMG1 80 60 0,25 0,6
10
7,5
6,0

6
4
3

-
2
3

135 017 X 135 018 8

BMG23)

3) BMG2: als het maximale remkoppel (20 Nm) niet voldoende is, kan het spoelhuis van de rem BMG4 worden ingebouwd.

90
100 130 0,25 0,6

20
16
10
6,6
5,0

3
2
-
-
-

-
2
6
4
3

135 150 8 135 151 6

BMG4 100 130 0,25 0,6
10
30
24

6
4
3

-
2
3

135 150 8 135 151 6

BMG8 112M
132S 300 0,3 0,9

75
55
45
37
30
19

12,6
9,5

6
4
3
3
2
-
-
-

-
2
3
-
2
6
4
3

184 845 3 135 570 8
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emarbeid, luchtspleet, remkoppels BM15 - 62
echnische gegevens
9.4 Remarbeid, luchtspleet, remkoppels BM15 - 62

Remtype Voor Remarbeid 
tot onder-

houdsbeurt

Luchtspleet Instellingen remkoppels

motoruit-
voering

[mm] Remkop-
pel

Soort en aantal veren Bestelnummers van 
de veren

[106 J] min.1)

1) Let bij het controleren van de luchtspleet op het volgende: nadat er is proefgedraaid, kunnen er vanwege parallelliteitstoleranties van
de remschijf afwijkingen van ± 0,15 mm optreden.

max. [Nm] normaal rood normaal rood

BM15 132M, ML
160M 1000

0,3 1,2

150
125
100
75
50
35
25

6
4
3
3
-
-
-

-
2
3
-
6
4
3

184 486 5 184 487 3

BM30 160L
180 1500 300

250
200
150
125
100
75
50

8
6
4
4
2
-
-
-

-
2
4
-
4
8
6
4

187 455 1 187 457 8
BM31 200

225 1500

BM322)

2) Tweeschijfsrem

180 1500

0,4 1,2

300
250
200
150
100

4
2
-
-
-

-
4
8
6
4

187 455 1 187 457 8

BM622) 200
225 1500

600
500
400
300
250
200
150
100

8
6
4
4
2
-
-
-

-
2
4
-
4
8
6
4

BMG61

250
280 2500

0,3

1,2

600
500
400
300
200

8
6
4
4
-

-
2
4
-
8

186 838 1 186 839 X

BMG1222) 0,4

1200
1000
800
600
400

8
6
4
4
-

-
2
4
-
8

R
T

P
i

f
kVA

Hz

n
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9Nominale stromen
Technische gegevens
9.5 Nominale stromen
De in de tabel aangegeven stroomwaarden IH (houdstroom) zijn effectieve waarden.
Gebruik alleen instrumenten waarmee effectieve waarden kunnen worden gemeten. De
inschakelstroom (versnellingsstroom) IB vloeit slechts kortstondig (max. 120 ms) bij het
lichten van de rem of bij spanningsdips onder 70 % van de nominale spanning. Er doet
zich geen verhoogde inschakelstroom voor als de remgelijkrichter BG wordt toegepast
of bij een directe aansluiting op gelijkspanning (beide alleen mogelijk bij remmen t/m uit-
voering BMG4).

Rem BMG02, 
BR03

Legenda

BMG02 BR03

Motoruitvoering 56 63

Max. remkoppel [Nm] 1,2 3,2

Remvermogen [W] 25 25

Inschakelstroomverhouding IB/IH - 4

Nominale spanning Unom BMG02 BR03

IH
[AAC]

IG
[ADC]

IH
[AAC]

IG
[ADC]VAC VDC

24 - 0,72 - 0,72

24 (23-26) 10 - - 1,5 1,80

42 (40-45) 18 - - 0,81 1,01

48 (46-50) 20 - - 0,72 0,90

53 (51-56) 22 - - 0,64 0,80

60 (57-63) 24 - - 0,57 0,72

67 (64-70) 27 - - 0,50 0,64

73 (71-78) 30 - - 0,45 0,57

85 (79-87) 36 - - 0,40 0,51

92 (88-98) 40 - - 0,35 0,45

110 (99-110) 44 - - 0,31 0,40

120 (111-123) 48 - - 0,28 0,36

133 (124-138) 54 - - 0,25 0,32

147 (139-154) 60 - - 0,22 0,29

160 (155-173) 68 - - 0,20 0,25

184 (174-193) 75 - - 0,17 0,23

208 (194-217) 85 - - 0,16 0,20

230 (218-243) 96 0,14 0,18 0,14 0,18

254 (244-273) 110 - - 0,12 0,16

290 (274-306) 125 - - 0,11 0,14

318 (307-343) 140 - - 0,10 0,13

360 (344-379) 150 - - 0,09 0,11

400 (380-431) 170 0,08 0,10 0,08 0,10

460 (432-500) 190 0,07 0,09 0,07 0,09

IB Versnellingsstroom: kortstondige inschakelstroom

IH Houdstroom effectieve waarde in de voedingskabel van de SEW-remgelijkrichter

IG Gelijkstroom bij directe voeding met nominale gelijkspanning Unom 

UN Nominale spanning
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ominale stromen
echnische gegevens
Rem BMG 05 - 
BMG 4

Legenda

BMG05 BMG1 BMG2 BMG4

Motoruitvoering 71/80 80 90/100 100

Max. remkoppel [Nm] 5 10 20 40

Remvermogen [W] 32 36 40 50

Inschakelstroomverhouding IB/IH 4 4 4 4

Nominale spanning Unom BMG05 BMG 1 BMG 2 BMG 4

IH
[AAC]

IG
[ADC]

IH
[AAC]

IG
[ADC]

IH
[AAC]

IG
[ADC]

IH
[AAC]

IG
[ADC]VAC VDC

24 1,38 1,54 1,77 2,20

24 (23-25) 10 2,0 3,3 2,4 3,7 - - - -

42 (40-46) 18 1,14 1,74 1,37 1,94 1,46 2,25 1,80 2,80

48 (47-52) 20 1,02 1,55 1,22 1,73 1,30 2,00 1,60 2,50

56 (53-58) 24 0,90 1,38 1,09 1,54 1,16 1,77 1,43 2,20

60 (59-66) 27 0,81 1,23 0,97 1,37 1,03 1,58 1,27 2,00

73 (67-73) 30 0,72 1,10 0,86 1,23 0,92 1,41 1,14 1,76

77 (74-82) 33 0,64 0,98 0,77 1,09 0,82 1,25 1,00 1,57

88 (83-92) 36 0,57 0,87 0,69 0,97 0,73 1,12 0,90 1,40

97 (93-104) 40 0,51 0,78 0,61 0,87 0,65 1,00 0,80 1,25

110 (105-116) 48 0,45 0,69 0,54 0,77 0,58 0,90 0,72 1,11

125 (117-131) 52 0,40 0,62 0,48 0,69 0,52 0,80 0,64 1,00

139 (132-147) 60 0,36 0,55 0,43 0,61 0,46 0,70 0,57 0,88

153 (148-164) 66 0,32 0,49 0,39 0,55 0,41 0,63 0,51 0,79

175 (165-185) 72 0,29 0,44 0,34 0,49 0,37 0,56 0,45 0,70

200 (186-207) 80 0,26 0,39 0,31 0,43 0,33 0,50 0,40 0,62

230 (208-233) 96 0,23 0,35 0,27 0,39 0,29 0,44 0,36 0,56

240 (234-261) 110 0,20 0,31 0,24 0,35 0,26 0,40 0,32 0,50

290 (262-293) 117 0,18 0,28 0,22 0,31 0,23 0,35 0,29 0,44

318 (294-329) 125 0,16 0,25 0,19 0,27 0,21 0,31 0,25 0,39

346 (330-369) 147 0,14 0,22 0,17 0,24 0,18 0,28 0,23 0,35

400 (370-414) 167 0,13 0,20 0,15 0,22 0,16 0,25 0,20 0,31

440 (415-464) 185 0,11 0,17 0,14 0,19 0,15 0,22 0,18 0,28

500 (465-522) 208 0,10 0,15 0,12 0,17 0,13 0,20 0,16 0,25

IB Versnellingsstroom: kortstondige inschakelstroom

IH Houdstroom effectieve waarde in de voedingskabel van de SEW-remgelijkrichter

IG Gelijkstroom bij directe gelijkspanningsvoeding

UN Nominale spanning
N
T

P
i

f
kVA

Hz

n
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9Nominale stromen
Technische gegevens
Rem BMG 8 - 
BM 32/62

Legenda

BMG8 BM 15 BM30/31; BM32/62

Motoruitvoering 112/132S 132M-160M 160L-225

Max. remkoppel [Nm] 75 150 600

Remvermogen [W] 65 95 120

Inschakelstroomverhouding IB/IH 6,3 7,5 8,5

Nominale spanning Unom BMG8 BM 15 BM 30/31; BM 32/62

IH
[AAC]

IH
[AAC]

IH
[AAC]VAC VDC

24 2,771)

1) Gelijkstroom bij bedrijf met BSG

4,151) 4,001)

42 (40-46) - 2,31 3,35 -

48 (47-52) - 2,10 2,95 -

56 (53-58) - 1,84 2,65 -

60 (59-66) - 1,64 2,35 -

73 (67-73) - 1,46 2,10 -

77 (74-82) - 1,30 1,87 -

88 (83-92) - 1,16 1,67 -

97 (93-104) - 1,04 1,49 -

110 (105-116) - 0,93 1,32 1,78

125 (117-131) - 0,82 1,18 1,60

139 (132-147) - 0,73 1,05 1,43

153 (148-164) - 0,66 0,94 1,27

175 (165-185) - 0,59 0,84 1,13

200 (186-207) - 0,52 0,74 1,00

230 (208-233) - 0,46 0,66 0,90

240 (234-261) - 0,41 0,59 0,80

290 (262-293) - 0,36 0,53 0,71

318 (294-329) - 0,33 0,47 0,63

346 (330-369) - 0,29 0,42 0,57

400 (370-414) - 0,26 0,37 0,50

440 (415-464) - 0,24 0,33 0,44

500 (465-522) - 0,20 0,30 0,40

IH Houdstroom effectieve waarde in de voedingskabel van de SEW-remgelijkrichter

IB Versnellingsstroom: kortstondige inschakelstroom

IG Gelijkstroom bij directe gelijkspanningsvoeding

UN Nominale spanning
Technische handleiding � Draaistroommotoren DR/DV/DT/DTE/DVE/ asynchrone servomotoren CT/CV 
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58

ominale stromen
echnische gegevens
Rem BMG61, 
BMG122

Legenda

BMG61 BMG122

Motoruitvoering 250M...280S

Max. remkoppel [Nm] 600 1200

Remvermogen [W] 200

Inschakelstroomverhouding IB/IH 6

Nominale spanning Unom BMG61/122

IH
[AAC]VAC

208 (194-217) 1,50

230 (218-243) 1,35

254 (244-273) 1,20

290 (274-306) 1,10

318 (307-343) 1,00

360 (344-379) 0,85

400 (380-431) 0,75

460 (432-484) 0,65

500 (485-500) 0,60

IB Versnellingsstroom: kortstondige inschakelstroom

IH Houdstroom effectieve waarde in de voedingskabel van de SEW-remgelijkrichter

UN Nominale spanning
N
T

P
i

f
kVA

Hz

n
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9Toegestane typen kogellagers
Technische gegevens
9.6 Toegestane typen kogellagers

9.7 Smeermiddelentabel voor wentellagers van SEW-motoren
De lagers zijn als gesloten lager 2Z of 2RS uitgevoerd en kunnen niet worden nage-
smeerd.

Type motor

A-lager
(draaistroommotor, remmotor)

B-lager
(voet-/flensmotoren, 

motorreductoren)
Flensmotor Motorreductor Voetmotor Draaistroommotor Remmotor

DT56 - 6302-2Z-J - 6001-2RS-J 6001-2RS-J
DFR63 6203-2Z-J 6303-2Z-J - 6202-2Z-J 6202-2RS-J-C3
DT71-DT80 6204-2Z-J 6303-2Z-J 6204-2Z-J 6203-2Z-J 6203-2RS-J-C3
DT(E)90 - DV(E)100 6306-2Z-J 6205-2Z-J 6205-2RS-J-C3
DV(E)112 - 132S 6208-2Z-J 6307-2Z-J 6208-2Z-J 6207-2Z-J 6207-2RS-J-C3
DV(E)132M - 160M 6309-2Z-J-C3 6209-2Z-J-C3
DV(E)160L - 180L 6312-2Z-J-C3 6213-2Z-J-C3
DV(E)200 - 225 6314-2Z-J-C3 6314-2Z-J-C3
DV250 - 280 6316-2Z-J-C3 6315-2Z-J-C3

Omgevingstemperatuur Fabrikant Type

Motorwentellagers

-20 °C ... +80 °C Esso Polyrex EM1)

1) Mineraal smeermiddel (= wentellagervet op minerale basis)

+20 °C ... +100 °C Klüber Barrierta L55/22)

2) Synthetisch smeermiddel (= wentellagervet op synthetische basis)

-40 °C ... +60 °C Klüber Asonic GHY722)
Technische handleiding � Draaistroommotoren DR/DV/DT/DTE/DVE/ asynchrone servomotoren CT/CV 
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60 Technische handleiding � Draaistroommotoren  DR/DV/DT/DTE/DVE/Asynchrone servomotoren CT/CV

Appendix

10 Appendix
10.1 Wijzigingsindex

Ten opzichte van de vorige uitgave van de handleiding "Draaistroommotoren DR/DV/
DT/DTE/DVE, asynchrone servomotoren CT/CV" (documentnummer: 10567976,
uitgave 02/2003) zijn de volgende aanvullingen en wijzigingen aangebracht:
Algemene aanvullingen en correcties:

Constructie van 
de motor

� Typeplaatje, typeaanduiding: voorbeeld veranderd.

Mechanische 
installatie

� Voordat u begint: omgevingstemperatuur.

Elektrische 
installatie

� Aansluitschema�s gebruiken.
� Verbetering van de aarding (EMC).
� Omgevingsomstandigheden tijdens werking.
� Motor aansluiten: aanhaalmomenten.
� Motor aansluiten via connector AB.., AD.., AM.., AS.
� Accessoires: onafhankelijk aangedreven ventilator VR.

Inspectie / 
onderhoud

� Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden rem BMG61/122.
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Index

10.2 Index

A
Aansluiting encoder..............................................27
Aansluitschema�s .................................................12
Aanwijzingen voor de bedrading ..........................12
Accessoires aansluiten ........................................24
AM........................................................................21
AS ........................................................................21
ASK1....................................................................21
AV ........................................................................26
AV1H, demontage................................................34

B
Bedrijf met frequentieregelaar..............................12
Bedrijfsstoringen

storingen tijdens de werking ..........................31
motor .............................................................31
rem ................................................................32
frequentieregelaar .........................................32

Blokkeerrichting wijzigen......................................29
BM02, nominale stromen .....................................55
BM15-62, BMG61/122 .........................................54
BMG02, onderdelen.............................................52
BMG02, remarbeid, remkoppels ..........................52
BMG05 - BMG4, nominale stromen.....................56
BMG05-8, BC, Bd ................................................53
BMG61, BMG122, nominale stromen ..................58
BMG8 - BMG32/62, nominale stromen................57
BR03, nominale stromen......................................55

C
Correcte toepassing...............................................5

D
Dampen..................................................................9
Demontage

AV1H .............................................................34
EV1................................................................34

Demontage absolute encoder ..............................34
Demontage encoder.............................................34
Demontage incrementele encoder .......................34
Demontage naderingsschakelaar ........................36
DT56-motoraansluiting.........................................16

E
Eenfasemotor ET56 .............................................17
Eenfasemotoren...................................................12
EH ........................................................................26
Elektrische installatie............................................12
Encoder................................................................26
Encoderaansluiting...............................................27
ES ........................................................................26
ET56-motoraansluiting.........................................17
EV ........................................................................26
EV1, demontage ..................................................34

F
Fabrieksnummer ................................................... 7
Frequentieregelaar .............................................. 12

G
Gassen.................................................................. 9
Geïntegreerde steker IS...................................... 17

I
Inbedrijfstelling .................................................... 28
Inspectie.............................................................. 33
Inspectie-intervallen ............................................ 33
Inspectiewerkzaamheden

motor............................................................. 37
rem BMG02 .................................................. 39
rem BMG-05-8, BM15-62 ............................. 44
rem BR03...................................................... 40
rem BMG61/122 ........................................... 49

IS......................................................................... 17

K
Knock-out ............................................................ 16

L
Langdurige opslag motoren .................................. 9
Luchtspleet

BM15-62, BMG61/122 .................................. 54
BMG05-8, BC, Bd ......................................... 53

M
Mechanische installatie ......................................... 9
Motor aansluiten met steker IS ........................... 17
Motoraansluiting.................................................. 15

DT56 ............................................................. 16
ET56 ............................................................. 17

Motorbeveiligingsapparatuur, storing .................. 12
Motoren met hoog pooltal ................................... 13
Motoronderhoud, voorbereiding .......................... 34
Motorwentellagers ............................................... 59

N
Nominale stromen ............................................... 55

BM02, BR03 ................................................. 55
BMG05 - BMG4 ............................................ 56
BMG61, BMG122 ......................................... 58
BMG8 - BMG32/62 ....................................... 57

NV ....................................................................... 26
NV1, demontage ................................................. 36
NV2, demontage ................................................. 36
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O
Omgevingsomstandigheden ................................14
Omgevingstemperatuur........................................14
Onafhankelijk aangedreven ventilator..................24

V ....................................................................26
VR..................................................................25
VS..................................................................24

Onderdelen BMG02 .............................................52
Onderhoud ...........................................................33
Onderhoudsintervallen.........................................33
Onderhoudswerkzaamheden

motor .............................................................37
rem BMG02 ...................................................39
rem BMG05-8, BM15-62 ...............................44
rem BR03 ......................................................40
rem BMG61/122 ............................................49

Opstellingshoogte ................................................14
Overzicht encoders ..............................................26

R
Remaansluiting ....................................................23
Remaansturing, storing ........................................12
Remarbeid

BM15-62, BMG61/122...................................54
BMG02 ..........................................................52
BMG05-8, BC, Bd..........................................53

Remkoppels
BM15-62, BMG61/122...................................54
BMG02 ..........................................................52
BMG05-8, BC, Bd..........................................53

Remonderhoud, voorbereiding.............................34

S
Schakelen ............................................................14
Smeermiddelentabel wentellager.........................59
Steker

AM .................................................................21
AS..................................................................21
ASK1 .............................................................21
IS ...................................................................17

Stilstandsmotoren ................................................13
Stof.......................................................................14
Storing

motorbeveiligingsapparatuur .........................12
remaansturing................................................12

Straling..............................................................9,14

T
Technische gegevens ......................................... 52
Temperatuurvoelers TF....................................... 24
Terugloopblokkering...................................... 29, 38
TF........................................................................ 24
TH ....................................................................... 24
Toegestane typen kogellagers ............................ 59
Toleranties bij montagewerkzaamheden............. 11
Transport ............................................................... 5
Typeaanduiding..................................................... 7
Typen kogellagers ............................................... 59
Typeplaatje............................................................ 7

U
Uitvoering 56 / 63, voorbereiding installatie ........ 16

V
V.......................................................................... 26
Veiligheidsaanwijzingen ........................................ 5
Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen ....... 4
Verwijdering .......................................................... 4
VR ....................................................................... 25
VS ....................................................................... 24

W
Wikkelingsthermostaat TH .................................. 24
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Adressenopgave
Duitsland

Hoofdkantoor
Fabriek
Verkoop

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service 
Competence Center

Midden 
Reductoren / 
Motoren

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Midden 
Elektronisch

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-mitte-e@sew-eurodrive.de

Noord SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (bij Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Oost SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (bij Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Zuid SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (bij München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (bij Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / 24 uurs-service +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Andere adressen van service-werkplaatsen in Duitsland op aanvraag.

Frankrijk

Fabriek
Verkoop
Service

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Assemblage
Verkoop
Service

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d�activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d�Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I�Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Andere adressen van service-werkplaatsen in Frankrijk op aanvraag.

Algerije

Verkoop Alger Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84

Argentinië

Assemblage
Verkoop
Service

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
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Australië

Assemblage
Verkoop
Service

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

België

Assemblage
Verkoop
Service

Brussel CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Brazilië

Fabriek
Verkoop
Service

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Andere adressen van service-werkplaatsen in Brazilië op aanvraag.

Bulgarije

Verkoop Sofia BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9532565
Fax +359 2 9549345
bever@mbox.infotel.bg

Canada

Assemblage
Verkoop
Service

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.reynolds@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Andere adressen van service-werkplaatsen in Canada op aanvraag.

Chili

Assemblage
Verkoop
Service

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
sewsales@entelchile.net

China

Fabriek
Assemblage
Verkoop
Service

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA 
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
victor.zhang@sew-eurodrive.cn
http://www.sew.com.cn

Assemblage
Verkoop
Service

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew.com.cn

Colombia

Assemblage
Verkoop
Service

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
sewcol@andinet.com
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Denemarken

Assemblage
Verkoop
Service

Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Estland

Verkoop Tallin ALAS-KUUL AS
Paldiski mnt.125
EE 0006 Tallin

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Finland

Assemblage
Verkoop
Service

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 7806-211
http://www.sew.fi
sew@sew.fi

Gabon

Verkoop Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Griekenland

Verkoop
Service

Athene Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
Boznos@otenet.gr

Groot-Brittannië

Assemblage
Verkoop
Service

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Hongarije

Verkoop
Service

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Hong Kong

Assemblage
Verkoop
Service

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
sew@sewhk.com

Ierland

Verkoop
Service

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458

India

Assemblage
Verkoop
Service

Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi · Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831021
Fax +91 265 2831087
mdoffice@seweurodriveindia.com

Verkooppunten Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
sewbangalore@sify.com

Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited
312 A, 3rd Floor, Acme Plaza
Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai

Tel. +91 22 28348440
Fax +91 22 28217858
sewmumbai@vsnl.net
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Italië

Assemblage
Verkoop
Service

Milaan SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 2 96 9801
Fax +39 2 96 799781
sewit@sew-eurodrive.it

Israël

Verkoop Tel Aviv Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
lirazhandasa@barak-online.net

Ivoorkust

Verkoop Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l�Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Japan

Assemblage
Verkoop
Service

Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Toyoda-cho, Iwata gun
Shizuoka prefecture, 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Kameroen

Verkoop Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03 

Korea

Assemblage
Verkoop
Service

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
master@sew-korea.co.kr

Kroatië

Verkoop
Service

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Libanon

Verkoop Beirut Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
gacar@beirut.com

Litouwen

Verkoop Alytus UAB Irseva
Merkines g. 2A
LT-4580 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 79688
irmantas.irseva@one.lt

Luxemburg

Assemblage
Verkoop
Service

Brussel CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Maleisië

Assemblage
Verkoop
Service

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
kchtan@pd.jaring.my
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Marokko

Verkoop Casablanca S. R. M.
Société de Réalisations Mécaniques 
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca

Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-71
Fax +212 2 6215-88
srm@marocnet.net.ma

Nederland

Assemblage
Verkoop
Service

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Nieuw-Zeeland

Assemblage
Verkoop
Service

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Noorwegen

Assemblage
Verkoop
Service

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
sew@sew-eurodrive.no

Oostenrijk

Assemblage
Verkoop
Service

Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Peru

Assemblage
Verkoop
Service

Lima SEW DEL PERU 
MOTORES REDUCTORES S.A.C.
Los Calderos # 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Polen

Assemblage
Verkoop
Service

Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Lodz

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Portugal

Assemblage
Verkoop
Service

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. 
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Roemenië

Verkoop
Service

Bucuresti Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Rusland

Verkoop St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 263 
RUS-195220 St. Petersburg

Tel. +7 812 5357142 +812 5350430
Fax +7 812 5352287
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru
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Senegal

Verkoop Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Servië en Montenegro

Verkoop Beograd DIPAR d.o.o.
Kajmakcalanska 54
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 3046677
Fax +381 11 3809380
dipar@yubc.net

Singapore

Assemblage
Verkoop
Service

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701 ... 1705
Fax +65 68612827
Telex 38 659 
sales@sew-eurodrive.com.sg

Slowakije

Verkoop Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Trnavska 920
SK-926 01 Sered

Tel. +421 31 7891311
Fax +421 31 7891312
sew@sew-eurodrive.sk

Slovenië

Verkoop
Service

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO � 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Spanje

Assemblage
Verkoop
Service

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 9 4431 84-70
Fax +34 9 4431 84-71
sew.spain@sew-eurodrive.es

Thailand

Assemblage
Verkoop
Service

Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.co.th

Tjechische Republiek

Verkoop Praag SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Luná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234 + 220121236
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Tunesië

Verkoop Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem 
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh

Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Fax +216 1 4329-76

Turkije

Assemblage
Verkoop
Service

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri Sirketi 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 + 
216 3838014
Fax +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr

Venezuela

Assemblage
Verkoop
Service

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
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Verenigde Staten

Fabriek
Assemblage
Verkoop
Service

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Assemblage
Verkoop
Service

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphia/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Andere adressen van service-werkplaatsen in de Verenigde Staten op aanvraag.

Zuid-Afrika

Assemblage
Verkoop
Service

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
dross@sew.co.za

Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Zweden

Assemblage
Verkoop
Service

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Zwitserland

Assemblage
Verkoop
Service

Basel Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch







Hoe we de wereld in beweging houden

Met mensen die snel en 
goed denken en samen 
met u werken aan de 
toekomst.

Met een service die 
wereldwijd onder 
handbereik is.

Met aandrijvingen en 
besturingen die uw 
productiviteit vergroten.

Met veel knowhow 
van de belangrijkste 
branches van deze tijd.

Met compromisloze 
kwaliteit die een 
storingvrij bedrijf 
garandeert

Met een wereldwijde aan-
wezigheid voor snelle en 
overtuigende oplossingen. 
Overal.

Met innovatieve ideeën 
die morgen al de 
oplossing voor 
overmorgen in zich 
hebben.

Met internet dat u 24 uur 
per dag toegang biedt tot 
informatie, waaronder 
software-updates.

Aandrijfcomponenten \ Motion Control \ Systemen \ Service & Reparatie

SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O.Box 3023 · D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
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