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1Dôležité pokyny a používanie na určený účel
Dôležité pokyny týkajúce sa návodu

Návod na montáž a prevádzku

1 Dôležité pokyny týkajúce sa návodu

1.1 Dôležité pokyny a používanie na určený účel

Súčast’ výrobku

Tento návod je súčast’ou priemyselnej prevodovky typového radu MC.. a obsahuje
dôležité pokyny na prevádzku a servis. Návod na montáž a prevádzku je určený pre
všetky osoby, ktoré na priemyselných prevodovkách typového radu MC... vykonávajú
montážne a inštalačné práce, práce na uvádzaní do prevádzky a servisné práce.

Používanie na určený účel

Používanie na určený účel zahŕňa (aj) postup podľa tohto návodu.

Priemyselné prevodovky typového radu MC.. sú poháňané motormi a sú určené na
zariadenia v priemysle a v remeslách. Iné než prípustné zat’aženie prevodovky,
resp. iné oblasti použitia než je priemysel a remeslá, sú možné len po konzultácii
s firmou SEW-EURODRIVE.

V zmysle Smernice ES pre stroje a strojné zariadenia 98/37/EG sú priemyselné
prevodovky typového radu MC... súčasti pre vstavbu do strojov a zariadení. V rozsahu
platnosti tejto smernice ES je uvedenie do prevádzky v súlade s predpismi možné až
vtedy, keď je zabezpečená zhoda konečného produktu so Smernicou o strojoch
a strojných zariadeniach 98/37/ES.

Kvalifikovaný personál

Priemyselné prevodovky typového radu MC.. môžu byt’ zdrojom zvyškového rizika pre
osoby a pre vecné hodnoty. Všetky montážne a inštalačné práce, ako aj uvádzanie do
prevádzky a servisné práce, smú vykonávat’ len školení pracovníci, ktorí sú si vedomí
možných nebezpečenstiev.

Pracovníci musia mat’ na tieto práce požadovanú kvalifikáciu a musia byt’ oboznámení
s inštaláciou, uvádzaním do prevádzky a s prevádzkou výrobku. Pracovníci musia (pred
začatím prác na výrobku) tento Návod na prevádzku a najmä bezpečnostné pokyny
starostlivo prečítat’, musia návod a pokyny pochopit’ a dodržiavat’.

Záruka

Neodborné zaobchádzanie ako aj iné konania, ktoré nie sú v súlade s týmto návodom,
môžu ovplyvnit’ vlastnosti výrobku. Vedie to k strate akýchkoľvek nárokov na záruku voči
firme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG.

Názvy výrobkov a obchodné značky

V tomto návode uvedené značky a názvy výrobkov sú obchodné značky alebo zapísané
obchodné značky príslušných držiteľov vlastníckeho práva.

Likvidácia odpadu (dodržujte platné predpisy):

• Časti krytov, ozubené kolesá, hriadele a valivé ložiská prevodovky sa likvidujú
ako oceľový šrot. To platí aj pre časti zo sivej liatiny, pokiaľ sa nelikvidujú separovane.

• Použitý olej sa skladuje a likviduje podľa predpisov.
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Vysvetlenie symbolov
Dôležité pokyny týkajúce sa návodu

1.2 Vysvetlenie symbolov

1.3 Pokyny na prevádzku

Hroziace nebezpečenstvo

Upozorňuje na možné ohrozenie, ktoré môže viest’ k t’ažkému úrazu alebo smrti.

Výstraha

Upozorňuje na možné ohrozenie, ktoré môže viest’ k t’ažkému úrazu alebo smrti. Tento
symbol je uvedený aj pri varovaniach o možných vecných škodách.

Pozor

Upozorňuje na možnú rizikovú situáciu, ktorá môže viest’ k poškodeniam výrobku alebo
okolia.

Upozornenie

Upozorňuje na užitočné informácie, napr. o uvedení do prevádzky.

Odkaz na dokumentáciu

Uvádza odkazy na dokumentáciu, napr. návod na prevádzku, katalóg, list technických
údajov. 

• Pri zmene konštrukčného tvaru (pracovnej polohy) oproti údajom uvedeným
v objednávke bezpodmienečne kontaktujte SEW-EURODRIVE!

• Priemyselné prevodovky typového radu MC.. sa dodávajú bez olejovej náplne.
Rešpektujte údaje na typovom štítku!

• Rešpektujte pokyny uvedené v kapitolách "Mechanická inštalácia"
a "Uvedenie do prevádzky"!
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2Úvod
Bezpečnostné pokyny

2 Bezpečnostné pokyny

2.1 Úvod

2.2 Všeobecné informácie

Priemyselné prevodovky a motory majú počas prevádzky ako aj po prevádzke:

• živé časti (pod napätím)

• pohyblivé časti

• prípadne horúce povrchy

Nasledovné práce smie vykonávat’ len kvalifikovaný personál:

• Inštalácia a montáž

• Pripojenie

• Uvedenie do prevádzky

• Bežná údržba

• Technická údržba

Pritom sa musia dodržovat’ nasledovné pokyny a dokumentácia:

• Príslušné návody a schémy zapojenia

• Výstražné a bezpečnostné štítky na prevodovke 

• Špeciálne predpisy a požiadavky daného zariadenia

• Národné a regionálne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Nasledovné bezpečnostné pokyny sa vzt’ahujú predovšetkým na používanie
priemyselných prevodoviek typového radu MC...

Pri používaní prevodových motorov dodržujte aj bezpečnostné pokyny pre motory
uvedené v príslušnom návode motora.

Dodržujte prosím aj doplňujúce bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých
kapitolách tohto návodu na obsluhu.

Poškodené výrobky sa nesmú inštalovat’ ani uviest’ do prevádzky.

Poškodenia bezodkladne reklamujte u dopravcu.

Ťažké poranenia osôb a veľké vecné škody môžu vzniknút’ pri:

• neodbornom použití

• nesprávnej inštalácii alebo nesprávnej obsluhe,

• neprípustnom odstránení potrebných ochranných krytov alebo skrine zariadenia.
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Osobné ochranné pomôcky
Bezpečnostné pokyny

Preprava Skontrolujte dodávku ihneď po jej obdržaní. Ubezpečte sa, že nedošlo
k prípadnému poškodeniu pri transporte. Prípadné poškodenie ihneď oznámte
spoločnosti vykonávajúcej prepravu. Uvedenie do prevádzky v takom prípade nie
je možné.

Uvedenie 

do prevádzky / 

prevádzka

Pri skúšobnej prevádzke bez hnaných častí zaistite perá (v drážke). Kontrolné
a ochranné zariadenia sa nesmú vyradit’ z funkcie ani pri skúšobnej prevádzke.

Pri zmenách voči normálnej prevádzke (napr. pri zvýšenej teplote, hlučnosti, kmitaní) sa
v prípade pochybností musí vypnút’ hlavný motor. Zistite príčinu, prípadne kontaktujte
SEW-EURODRIVE.

Prehliadky 
a údržba

Rešpektujte pokyny v kapitole "Prehliadky a údržba".

2.3 Osobné ochranné pomôcky

Pri prácach na prevodovke treba zásadne dodržat’ nasledovné opatrenia:

• Personál musí mat’ priliehavý odev (s malou pevnost’ou v trhu, žiadne voľné rukávy,
žiadne prstene, atď.).

• Ochranné okuliare, ktoré chránia oči pred lietajúcimi čast’ami a kvapalinami.

• Bezpečnostnú obuv, ktorá chráni pred padajúcimi čast’ami a pred pošmyknutím
na klzkej podlahe.

• Chrániče sluchu, ktoré chránia sluch pred poškodením pri hladine hluku vyššej
ako 80 dB (A).

Skontroluje správny smer otáčania pri rozpojenej spojke. Všímajte si pritom
neobvyklý hluk obrusovania pri pretáčaní.
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2Preprava priemyselných prevodoviek
Bezpečnostné pokyny

2.4 Preprava priemyselných prevodoviek

Transportné oká Zaskrutkované transportné oká [1] pevne utiahnite. Transportné oká sú dimenzované
len pre hmotnost’ priemyselnej prevodovky, vrátane motora pripojeného cez adaptér;
nie je možné pridávat’ žiadnu ďalšiu zát’až.

• Hlavná prevodovka sa smie zdvíhat’ len pomocou viazacích lán alebo ret’azí
na dvoch namontovaných transportných okách. Hmotnost’ prevodovky je
uvedená na typovom štítku alebo v rozmerovom liste. Predpisy a zát’aže
uvedené na typovom štítku treba bezpodmienečne dodržat’.

• Dĺžka viazacích ret’azí alebo lán musí byt’ taká, aby uhol medzi viazacími
ret’azami, príp. lanami, bol menší ako 45°.

• Závesné oká umiestnené na motore, resp. na pomocnom alebo prevodovom
motore sa nesmú používat’ na prepravu (→ nasledovné obrázky)!

Konštrukčný tvar
zvislý (V)

Konštrukčný tvar
nastojato (E)

Konštrukčný tvar
vodorovný (L)

51375AXX

Obr. 1: Usporiadanie transportných ôk

52086AXX

Obr. 2: Závesné oká na motore nepoužívajte na transport

[1]

[1]
[1]

[1]
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Preprava priemyselných prevodoviek
Bezpečnostné pokyny

• V prípade potreby sa musia použit’ vhodné, dostatočne dimenzované
transportné prostriedky. Pred uvedením do prevádzky odstráňte prípadné
transportné poistky.

Preprava 
priemyselných 
prevodoviek MC.. 
s adaptérom 
motora

Priemyselné prevodovky typového radu MC.P.. / MC.R.. s adaptérom motora
(→ nasledovný obrázok) sa smú transportovat’ len na viazacích lanách alebo
ret’aziach [2] alebo na viazacích pásoch [1], pod uhlom 90° (zvisle) až 70°. 

52112AXX

Obr. 3: Závesné oká na motore nepoužívajte na transport

52110AXX

Obr. 4: Transport priemyselných prevodoviek s adaptérom motora – závesné oká na motore sa nesmú použit’

90°-70°[1] [2]

<70°
[1][2]
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2Preprava priemyselných prevodoviek
Bezpečnostné pokyny

Transport 
priemyselných 
prevodoviek MC.. 
na základnom 
ráme

Priemyselné prevodovky typového radu MC.. na základnom ráme (→ nasledovný
obrázok) sa smú transportovat’ len so zvisle napnutými viazacími lanami [1] alebo
ret’azami (uhol 90°, kolmo na základný rám):

Transport 
priemyselných 
prevodoviek MC.. 
na výkyvnej 
základnej doske

Priemyselné prevodovky typového radu MC..  na výkyvnej základnej doske
(→ nasledovný obrázok) sa smú transportovat’ len s viazacími pásmi [1] a viazacími
lanami [2] v uhle 90° (zvisle) až 70°. 

51376AXX

Obr. 5: Transport priemyselných prevodoviek MC.. na základnom ráme

90° 90°

[1] [1]

52081AXX

Obr. 6: Transport priemyselných prevodoviek MC.. na výkyvnej základnej doske

90°-70°
<70°

[1] [2] [1] [2]
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Preprava priemyselných prevodoviek
Bezpečnostné pokyny

Transport 
priemyselných 
prevodoviek MC.. 
s pohonom 
klinovým 
remeňom

Priemyselné prevodovky typového radu MC.. s pohonom klinovým remeňom sa smú
transportovat’ len s viazacími pásmi [1] a s viazacími lanami [2] v uhle 90° (zvisle).
Závesné oká na motore sa pri transporte nesmú použit’.

52111AXX

Obr. 7: Transport priemyselných prevodoviek MC.. s pohonom klinovým remeňom 

[1] [1]

[2]

90°

90
°

[1]
[1]

[2]
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2Antikorózna ochrana a ochrana povrchu
Bezpečnostné pokyny

2.5 Antikorózna ochrana a ochrana povrchu

Úvod Ochrana prevodoviek proti korózii a ochrana ich povrchu je tvorená tromi podstatnými
čast’ami:

1. Náter

• Štandardný náter K7 E160/2
• Vysoko odolný náter K7 E260/3, podľa výberu

2. Ochrana prevodovky -

• vnútorná ochrana a
• vonkajšia ochrana

3. Balenie prevodovky

• Štandardné balenie (na palete)
• Drevená debna
• Zámorské balenie

Štandardný 
system náterov 
K7 E160/2

Náter podľa systému TEKNOS EPOXY SYSTEM K7 na základe epoxidových farieb
TEKNOPLAST HS 150.

Odtieň farby: RAL 7031, sivomodrá

Ochranné kryty Na ochranných krytoch je použitý epoxidový práškový lak (EP).

Hrúbka vrstvy: 65 µm

Odtieň farby: TM 1310 PK, výstražné časti sú žlté

Vysokoodolný 
systém náterov 
K7 E 260/3

Náter podľa systému TEKNOS EPOXY SYSTEM K7 na základe epoxidových farieb
TEKNOPLAST HS 150.

Odtieň farby 
podľa výberu

Iné odtiene farby na požiadanie.

Informácie uvedené v tejto kapitole platia len pre priemyselné prevodovky typového
radu MC... inštalované v Európe. V iných oblastiach sveta sa môžu prípadne používat’
iné systémy náterov. V takom prípade konzultujte s miestnym montážnym závodom
SEW-EURODRIVE pre priemyselné prevodovky typového radu MC.. . 

Dvojvrstvový systém K7 E 160/2 Hrúbka

• Základný epoxidový náter 60 µm

• Teknoplast HS 150 100 µm

SPOLU 160 µm

Trojvrstvový systém, E 260/3 Hrúbka

• Základný epoxidový náter 60 µm

• Teknoplast HS 150 2x100 µm

Celková hrúbka 260 µm
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Antikorózna ochrana a ochrana povrchu
Bezpečnostné pokyny

Aplikácia 
systému náterov

Podmienky 
prepravy 
a skladovania

Priemyselné prevodovky konštrukčného typového radu MC.. sa dodávajú bez olejovej
náplne. Podľa doby skladovania a podľa podmienok prostredia sú potrebné rôzne
systémy ochrany:

Štandardná 
ochrana / 
vo vnútri

• Prevodovky sa naplnia ochranným olejom a spustí sa skúšobný chod. Pred
expedíciou prevodovky výrobca SEW-EURODRIVE tento olej vypustí. Vrstva
ochranného oleja na vnútorných častiach prevodovky slúži ako základná ochrana.

Štandardná 
ochrana / vonku

• Olejové tesnenia a tesniace plochy sú chránené vhodným ložiskovým tukom.

• Nelakované povrchy (aj povrchy náhradných dielcov) sú opatrené ochrannou
vrstvou. Pred montážou iných prvkov na tieto plochy sa ochranná vrstva na týchto
plochách musí odstránit’ pomocou rozpúšt’adla.

• Malé náhradné dielce a voľné dielce, napr. skrutky, matice atď., sa dodávajú
v plastových vreckách VCI chrániacich proti korózii.

• Závitové otvory a slepé otvory sú uzavreté plastovými zátkami.

• Odvzdušňovacia skrutka (Poloha → kapitola "Konštrukčné tvary") je namontovaná
vo výrobe.

Zat’aženie 
prostredím

Žiadne Nízke Stredné Veľké Veľmi veľké

Typické podmienky 
prostredia

Nevykurované 
budovy, v ktorých 

sa môže vyskytnút’ 
kondenzovanie 

vlhkosti.

Ovzdušie 
s minimálnym 
znečistením. 

Väčšinou oblasti 
na vidieku.

Výrobné priestory s 
veľkou vlhkost’ou 

a s malým 
znečistením 

ovzdušia.

Ovzdušie v mestách 

a v priemysle, 

mierne znečistenie 

oxidom siričitým. 

Morské pobrežie 

s malým zat’ažením 

soľou.

Priemyselné 
oblasti a morské 

pobrežie 
s miernym 

zat’ažením soľou.

Chemické 
prevádzky

Budovy alebo 
oblasti s takmer 

stálou 
kondenzáciou 

vlhkosti a silným 
znečistením.

Priemyselné 
oblasti s vysokou 

vlhkost’ou vzduchu 
a agresívnou 
atmosférou.

Montáž Vo vnútri Vo vnútri
Vo vnútri alebo 

vonku
Vo vnútri alebo 

vonku
Vo vnútri alebo 

vonku

Relatívna vlhkost’ 
vzduchu

< 90 % do 95 % do 100 % do 100 % do 100 %

Odporúčaný systém 
náterov

Štandardný systém 
náterov

 K7 E160/2

Štandardný systém 
náterov

 K7 E160/2

Štandardný systém 
náterov

 K7 E160/2

Vysokoodolný 
systém náterov

 K7 E260/3

Konzultácia so
SEW-EURODRIVE

Doba 

skladovania: 

do … mesiacov

Podmienky skladovania
Antikorózna ochrana prevodovky

Podmienky prepravy
Balenie prevodovky

VONKU, pod 
prístreškom

VO VNÚTRI, 
vyhrievané 
(0…+20 °C)

Skladovanie 
na mori VONKU, 
pod prístreškom

Skladovanie na 
mori VO VNÚTRI

Preprava
po súši

Preprava
po mori

6 Štandardná
 ochrana

Štandardná
ochrana

Konzultovat’ so
SEW-EURODRIVE

Dlhodobá
ochrana

Štandardné
 balenie

Zámorské 
balenie

12 Konzultovat’ so
SEW-EURODRIVE

Štandardná
ochrana

Konzultovat’ so
SEW-EURODRIVE

Dlhodobá
 ochrana

Štandardné
 balenie

Zámorské 
balenie

24 Dlhodobá
 ochrana

Konzultovat’ so
 SEW-EURODRIVE

Konzultovat’ so
SEW-EURODRIVE

Dlhodobá
ochrana

Štandardné
balenie

Zámorské 
balenie

36 Konzultovat’ so
SEW-EURODRIVE

Dlhodobá
ochrana

Konzultovat’ so
SEW-EURODRIVE

Dlhodobá
ochrana

Štandardné
 balenie

Zámorské 
balenie
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2Antikorózna ochrana a ochrana povrchu
Bezpečnostné pokyny

Štandardná 
ochrana / Balenie

Štandardné balenie: prevodovka sa dodáva upevnená na palete a bez krytu.

Dlhodobá 
ochrana / 
vo vnútri

Prídavná ochrana vnútorného priestoru prevodovky k "štandardnej ochrane": 

• Cez plniaci otvor oleja sa vstrekne rozpúšt’adlo ako inhibítor v plynnej fáze (VPI - Vapour

phase inhibitor).

• Odvzdušňovacia skrutka sa nahradí zátkou (pred uvedením do prevádzky sa musí
zátka nahradit’ odvzdušňovacou skrutkou. Odvzdušňovacia skrutka je oddelene
upevnená na prevodovke).

55871AXX

Obr. 8: Štandardná ochrana / Balenie

• Ak sa prevodovka skladuje dlhšie ako 6 mesiacov, odporúča sa pravidelne

kontrolovat’ ochrannú vrstvu nelakovaných plôch ako aj stav náteru.

Na miestach s odstránenou ochrannou vrstvou alebo s odstráneným lakom sa

ochrana musí podľa potreby obnovit’.

• Výstupný hriadeľ sa musí otočit’ minimálne o jednu otáčku, aby sa poloha

valčekov v ložiskách vstupného a výstupného hriadeľa zmenila. Tento postup

sa musí opakovat’ každých 6 mesiacov, až do uvedenia do prevádzky.

• Pri otvorení prevodovky nesmie byt’ v blízkosti žiadny otvorený oheň, iskry

alebo žeravé predmety. Pary rozpúšt’adla by sa mohli vznietit’.

• Na ochranu osôb pred parami rozpúšt’adla sa musia prijat’ ochranné opatrenia.

Zabezpečte, aby sa bezpodmienečne zabránilo výskytu otvoreného ohňa

nielen počas aplikácie, ale aj počas vyprchávania rozpúšt’adla.
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Antikorózna ochrana a ochrana povrchu
Bezpečnostné pokyny

Dlhodobá 
ochrana / vonku

• Tesniace krúžky hriadeľa a tesniace plochy sú chránené vhodným tukom.

• Nelakované povrchy (aj povrchy náhradných dielcov) sú opatrené ochrannou
vrstvou. Pred montážou iných prvkov na tieto plochy sa ochranná vrstva na týchto
plochách musí odstránit’ pomocou rozpúšt’adla.

• Malé náhradné dielce a voľné dielce, napr. skrutky, matice atď., sa dodávajú
v plastových vreckách VCI chrániacich proti korózii.

• Závitové otvory a slepé diery sú uzavreté plastovými zátkami.

• Odvzdušňovacia skrutka (Poloha → kapitola "Konštrukčné tvary") je namontovaná
vo výrobe.

Dlhodobá 
ochrana / Balenie

• Zámorské balenie: Prevodovka sa dodáva upevnená na palete, v drevenej debni
odolnej voči morskej vode.

Alternatívne 
balenie

Prevodovka sa môže na želanie zákazníka dodat’ aj v drevenej debni a so štandardnou
ochranou.

57585AXX

Obr. 9: Dlhodobá ochrana / Balenie

• Ak sa prevodovka skladuje dlhšie ako 6 mesiacov, odporúča sa pravidelne

kontrolovat’ ochrannú vrstvu nelakovaných plôch ako aj stav náteru.

Na miestach s odstránenou ochrannou vrstvou alebo s odstráneným lakom sa

ochrana musí podľa potreby obnovit’.

• Výstupný hriadeľ sa musí otočit’ minimálne o jednu otáčku, aby sa poloha

valčekov v ložiskách vstupného a výstupného hriadeľa zmenila. Tento postup

sa musí opakovat’ každých 6 mesiacov, až do uvedenia do prevádzky.

• Dlohodobá ochrana vnútra prevodovky rozpúšt’adlom (ako inhibítor v plynnej

fáze) sa musí obnovovat’ každých 24/36 mesiacov, až do uvedenia do

prevádzky (podľa tabuľky "Podmienky skladovania a prepravy").
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3Princíp konštrukcie priemyselných prevodoviek typového radu MC..P..
Konštrukcia prevodovky

3 Konštrukcia prevodovky

3.1 Princíp konštrukcie priemyselných prevodoviek typového radu MC..P..

Nasledovné obrázky slúžia ako pomôcka na identifikáciu dielcov v zoznamoch dielcov.

Podľa konštrukčnej veľkosti a druhu vyhotovenia prevodovky sa môžu vyskytnút’ odchýlky!

51718AXX

Obr. 10: Princíp konštrukcie priemyselných prevodoviek typového radu MC.P..

[001] Skriňa prevodovky [131] Tesné pero [299] Koleso [410] Ložisko

[010] Veko ložiska [180] Tesniaci krúžok hriadeľa [301] Hriadeľ pastorka [411] Valčekové ložisko

[015] Veko ložiska [195] Presná podložka [310] Ložisko [430] Tesné pero

[025] Veko ložiska [199] Koncové koleso [331] Tesné pero [434] Veko

[040] Veko ložiska [201] Hriadeľ pastorka [340] Rozperná rúrka [438] Puzdro

[070] Veko prevodovky [210] Ložisko [342] Rozperná rúrka [443] Rozperné puzdro

[075] Montážne veko [231] Tesné pero [395] Presná podložka [480] Tesniaci krúžok hriadeľa

[100] Výstupný hriadeľ [242] Rozperná rúrka [399] Koleso [495] Presná podložka

[110] Ložisko [243] Rozperná rúrka [401] Hnací hriadeľ [725] Skrutka so závesným okom

[130] Tesné pero [295] Presná podložka

[015]
[195]

[110]

[131]

[130]

[100]

[040]

[231]

[201]
[210]

[295]
[242]

[342]

[434]
[395]

[310]

[340]

[438]
[480]

[495]
[411]

[401]
[430]

[070]

[199]

[725]

[299]

[110]

[180]

[195]

[010]

[295]

[210]

[243]
[025]

[342]

[395]

[310]

[331]

[301]

[399] [443]

[410]
[495 ]

[001]

[725]

MC2P..

[075]
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Princíp konštrukcie priemyselných prevodoviek typového radu MC..R..
Konštrukcia prevodovky

3.2 Princíp konštrukcie priemyselných prevodoviek typového radu MC..R..

51399AXX

Obr. 11: Princíp konštrukcie priemyselných prevodoviek typového radu MC..R..

[001] Skriňa prevodovky [131] Tesné pero [299] Koleso [410] Ložisko

[010] Veko ložiska [180] Tesniaci krúžok hriadeľa [301] Hriadeľ pastorka [411] Ložisko

[015] Veko ložiska [195] Presná podložka [310] Ložisko [422] Puzdro ložiska

[025] Veko ložiska [199] Koncové koleso [331] Tesné pero [423] Puzdro ložiska

[040] Veko [201] Hriadeľ pastorka [340] Rozperná rúrka [430] Tesné pero

[070] Veko prevodovky [210] Ložisko [341] Rozperná rúrka [436] Vodiace puzdro

[080] Veko ložiska [231] Tesné pero [342] Rozperná rúrka [470] Ut’ahovacia matica

[100] Výstupný hriadeľ [242] Rozperná rúrka [395] Presná podložka [480] Tesniaci krúžok hriadeľa

[110] Ložisko [243] Rozperná rúrka [399] Kužeľové koleso [495] Presná podložka

[130] Tesné pero [295] Presná podložka [401] Vstupný hriadeľ [725] Skrutka so závesným okom

[015]
[195]

[110]

[070]

[199]

[725]

[299]

[110]
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[195]

[010]

[725]

[231]
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[210]

[295]
[242]

[342]

[395]
[310]

[025]

[342] [25]

[395]

[310]

[295]

[210]

[243]

[331]

[301]

[340]

[341]
[399]

[040]

[480]

[423]

[080]

[436]

[470]

[411]

[495]

[410]

[401]
[001]

[422]

[430]

[131]
[100]
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3Typové označenie, typové štítky
Konštrukcia prevodovky

3.3 Typové označenie, typové štítky

Príklad typového označenia

MC 2 R L S F 05

Konštrukčná veľkost’: 02 ... 09

Upevnenie prevodovky:
F = Pätkové upevnenie
T = Momentové tiahlo

Vyhotovenie výstupného hriadeľa (LSS):
S = Plný hriadeľ
H = Dutý hriadeľ (spojenie pomocou tesného pera alebo zvieracím 
kotúčom)

Konštrukčný tvar:
L = Vodorovný
V = Zvislý
E = Nastojato

Vyhotovenie prevodovky:
R = Kužeľovočelná prevodovka
P = Čelná prevodovka

Počet prevodových stupňov:
2 = 2-stupňová
3 = 3-stupňová

Typový rad priemyselných prevodoviek
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Typové označenie, typové štítky
Konštrukcia prevodovky

Príklad: Typový štítok priemyselnej prevodovky typového radu MC.., SEW-EURODRIVE

57523AXX

SEW-EURODRIVESEW-EURODRIVE Bruchsal / Germany

Type

Nr. 1

PK1

norm. min. max.

MK2

n1

n2

Operation instructione have to be observed!

Made by 

Nr. 2

i

FS

FR1

FR2

FA1

1 :

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]FA2

[kg]

Year

Mass

[kW]

[kNm]

[1/min]

[1/min]

Lubricant

Qty of greasing points Fans

MC3RLSF02

16.5

2.04

1500

73.8

16.5

2.04

1500

73.8

16.5

2.04

1500

73.8

SEW -Finland

2

Mineral Oil ISO VG 460 EPPAO - 7 ltr. 2003

219

0

0

0

0

3.64

20.3123

K346303 30764647

0

Type Typové označenie

Nr. 1 Sériové výrobné číslo 1: Objednávacie číslo EURODRIVER
(napr. objednávacie číslo SAP)

Nr. 2 Sériové výrobné číslo 2: (Výrobné číslo podľa závodu alebo dielne)

PK1 norm. [kW] Prevádzkový výkon na výstupnom (hnanom) hriadeli @ n1 norm.

min. Prevádzkový výkon na výstupnom (hnanom) hriadeli @ n1 norm.

max Prevádzkový výkon na vstupnom hriadeli @ n1 max.

MK2 norm. [kNm] Prevádzkový krútiaci moment na výstupnom (hnanom) hriadeli @ n1 norm.

min. Prevádzkový krútiaci moment na výstupnom (hnanom) hriadeli @ n1 min.

max Prevádzkový krútiaci moment na výstupnom (hnanom) hriadeli @ n1 max.

n1 norm. [1/min] Otáčky na vstupe (HSS)

min. Minimálne možné otáčky na vstupe (HSS)

max Maximálne možné otáčky na vstupe (HSS)

n2 norm. [1/min] Otáčky na výstupe (LSS)

min. Minimálne možné otáčky na výstupe (LSS)

max Maximálne možné otáčky na výstupe (LSS)

Made by Miesto montáže alebo výroby prevodovky

norm. Normálny pracovný bod

min. Minimálny pracovný bod

max Maximálny pracovný bod

i Presný prevodový pomer

FS Prevádzkový faktor

FR1 [kN] Skutočná radiálna sila na vstupnej strane (HSS)

FR2 [kN] Skutočná radiálna sila na výstupnej strane (LSS)

FA1 [kN] Skutočná axiálna sila na vstupnej strane (HSS)

FA2 [kN] Skutočná axiálna sila na výstupnej strane (LSS)
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3Typové označenie, typové štítky
Konštrukcia prevodovky

Príklad: Typový štítok priemyselnej prevodovky typového radu MC.., SEW-EURODRIVE

Mass [kg] Hmotnost’ prevodovky

Qty of greasing points: Počet mazacích bodov (napr. pri labyrintových tesneniach, ktoré vyžadujú
mazanie, alebo tesniaciom systéme Drywell)

Fans Počet ventilátorov na prevodovke

Lubricant Druh oleja a trieda viskozity / Množstvo oleja

Year Rok výroby

IM Konštrukčný tvar: pracovná poloha skrine a montážne plochy

TU Prípustná teplota okolia

57524AXX

Typ Typové označenie

Nr. 1 Sériové výrobné číslo 1:

Nr. 2 Sériové výrobné číslo 2:

Pe [kW] Prevádzkový výkon (príkon) na vstupnom (hnacom)
hriadeli

FS Prevádzkový činiteľ

n [r/min] Otáčka na vstupe / na výstupe

kg Hmotnost’

i Presný prevodový pomer

Lubricant Druh oleja a trieda viskozity / Množstvo oleja

MN2 [kNm] Menovitý krútiaci moment prevodovky

Year Rok výroby

Number of
greasing points

Počet mazacích miest (vyžadujúcich mazanie)

MC3RLHF07

01.3115835301.0001.02

55

1.6 780

61.883 : 1 2004

1480/23.9

CLP 220 Miner..Oil/ca. 33 liter4

Year

MN2      kNm

Nr. 2

Made by SEWNumber of greasing points:

Lubricant

kg

i          1:

n     r/min

Fs

Pe      kW

Nr. 1

Typ

Bruchsal/Germany

13
32

 3
59

 8
.10

35.6

T34567

4
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Typové označenie, typové štítky
Konštrukcia prevodovky

Príklad: Typový štítok priemyselnej prevodovky typového radu MC, SEW-EURODRIVE Čína

Príklad: Typový štítok priemyselnej prevodovky typového radu MC, SEW-EURODRIVE Singapur

 51965AXX

-EURODRIVE
SEW-EURODRIVE  SEW-EURODRIVE  

Type MC3PLHF04
S.O.

Pe
1
8
3
1
2
0
8
.1

0
Ma Nm

na

kg

ne r / min r / min

i

KW

IM351012345 . 01 . 35001
PK1 = 55 6 . 65 KNM

651500
23 . 2042

ISO  VG460

Refer to lubrication schedule

13

Type Typové označenie

IM Poloha hriadeľa

Pe [kW] Prevádzkový výkon (príkon) na vstupnom (hnacom) hriadeli

Ma [Nm] Krútiaci moment na výstupnom hriadeli

ne [r/min] Otáčky na vstupe

na [r/min] Otáčky na výstupe

i Presný prevodový pomer

S.O. Číslo kontraktu

51351AXX

-EURODRIVE
SEW-EURODRIVE  SEW-EURODRIVE  

Type MC3PLHF04
PTE LTD Singapore

S.O.

Pe

1
8
3
1
2
0
8
.1

0

Ma Nm

na

kg

ne r / min r / min

i

KW

IM351012345 . 01 . 35001
PK1 = 55 6 . 65 KNM

651500
23 . 2042

ISO  VG460

Refer to lubrication schedule Assembled in Singapore

13

Type Typové označenie

IM Poloha hriadeľa

Pe [kW] Prevádzkový výkon (príkon) na vstupnom (hnacom) hriadeli

Ma [Nm] Krútiaci moment na výstupnom hriadeli

ne [r/min] Otáčky na vstupe

na [r/min] Otáčky na výstupe

i Presný prevodový pomer

S.O. Číslo kontraktu
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3Typové označenie, typové štítky
Konštrukcia prevodovky

Príklad: Typový štítok priemyselnej prevodovky typového radu MC.., SEW-EURODRIVE Brazília

 51598AXX

-EURODRIVE
SEW DO BRASIL LTDA  SEW DO BRASIL LTDA  
Typo

No

Pe

ne

MC3PLS07

7001.11383446/301.001

148

1780

25.2024

R o d .  P r e s .  D u t r a  K m  2 0 8

CEP07210-000 GUARUHOS-SP

C.G.C.  46.648.061/0001-99

1
8
3
1
1
5
1
.1

0
Ma Nm

na

kg

rpm rpm

i

1.45

BR1
Use Mobil

OLEO  ISO  VG  460  EP  _  45  LITROS

fs

KW

IM

19.100

70.6

Lubrificaçâo  conforme  Manual  Industria  Brasileira

13

Typo Typové označenie

No Číslo kontraktu

Pe [kW] Prevádzkový výkon (príkon) na vstupnom (hnacom) hriadeli

Ma [Nm] Krútiaci moment na výstupnom hriadeli

ne [ot/min] Otáčky na vstupe

na [ot/min] Otáčky na výstupe

i Presný prevodový pomer

IM Poloha hriadeľa

fS Prevádzkový činiteľ
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Typové označenie, typové štítky
Konštrukcia prevodovky

Príklad: Typový štítok priemyselnej prevodovky typového radu MC, SEW-EURODRIVE USA

51349AXX

SEW -EURODRIVE
SEW-EURODRIVE, INC. USASEW-EURODRIVE, INC. USA Compact Reducer

Type

S.O.

In rpm rpmOut

Torque

Min Amb °C °CMax Amb

Service
Factor

Ib-inHP

Ratio

Shaft
Position

Lubrication

See Operating Instructions

MC3PESF03

1750 15 . 1
60 . 442
1 . 50

15

24 0 40
SYN. ISOV6460-7EP:   8   GALS

116 . 9634

870111234 . 02 . 02 . 001

M
EMBER OF

Type Typové označenie

In [ot/min] Otáčky na vstupe

Out [ot/min] Otáčky na výstupe

HP [HP] Prevádzkový výkon na výstupnom (hnanom) hriadeli

Torque [lb-in] Krútiaci moment na výstupe

Ratio Presný prevodový pomer

Service Factor Prevádzkový činiteľ

Shaft Position Poloha hriadeľa

Min Amb [°C] Minimálna teplota okolia

Max Amb [°C] Maximálna teplota okolia

Lubrication Druh a množstvo oleja

S.O. Zákazkové číslo (montáže)
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3Typové označenie, typové štítky
Konštrukcia prevodovky

Príklad: Typový štítok priemyselnej prevodovky typového radu MC, SEW-EURODRIVE Chile

56624AXX

SEW EURODRIVESEW EURODRIVE

MobilMobil®

LAS ENCINAS 1295 LAMPA
SANTIAGO - CHILE

Lubricación según manual instrucciones. Fono : 7577000  Fax : 7577001

Lubricado con:

Tipo

N°

Pe KW Nm

IM

rpm

mm.

Kg.

Lts

ne

F.C.

Peso

Øa

na

Ma

Cant Lubr.

Tipo Lubr.

Identif. (Tag)

f.s.

i

MC3PLSF05

517

1 4

1 2 0
53 .8
1 990 0

2 4
ISOVG2 2 0 MINERAL

GRASA EP 2
2 . 1 5
3 2 .52 8
1750
55

56131918040156RCH0113

Tipo Typové označenie

No Výrobné číslo 1

F.C. Poloha hriadeľa

Pe [kW] Príkon (na vstupe)

ne Otáčky na vstupe

i Presný prevodový pomer

f.s. Prevádzkový činiteľ

Identif. Druh maziva

Tipo Lubr. Druh oleja a trieda viskozity

Cant Lubt. Množstvo olejovej náplne

Ma [Nm] Menovitý krútiaci moment prevodovky

na [ot/min] Otáčky na výstupe

∅ a [mm] Priemer výstupného (hnaného) hriadeľa (LSS)

Peso [Kg] Hmotnost’ prevodovky
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3.4 Konštrukčné tvary

Konštrukčný tvar a príslušné vyhotovenie prevodovky typového radu MC.. sú
jednoznačne definované nasledovnými vlastnost’ami:

• Montážna plocha (F1...F6) → kapitola 3.5

• Pracovná poloha skrine prevodovky (M1...M6) → kapitola 3.6

Navyše sa definuje ešte poloha hriadeľa (0...4) → kapitola 3.7.

Vyhotovenie prevodovky "vodorovný výstupný hriadeľ (L)", "zvislý výstupný
hriadeľ (V)" a "konštrukčný tvar nastojato (E)" súvisia s polohou skrine prevodovky.

3.5 Montážna plocha

Definícia Montážna plocha je definovaná ako tá plocha pätkovej alebo prírubovej prevodovky,
ktorou sa prevodovka upevní - namontuje na stroj u zákazníka.

Označenia Definovaných je 6 rôznych montážnych plôch (označenie "F1" až "F6"):

54498AXX

Obr. 12: Montážna plocha

F1

F3

F4

F5

F6

F2
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3.6 Poloha skrine prevodovky M1...M6

Poloha skrine prevodovky je definovaná ako poloha skrine prevodovky v priestore
a označuje sa označením M1....M6.

Každá poloha skrine prevodovky zodpovedá určitému

• vyhotoveniu prevodovky (L, V, E)

• štandardnej montážnej ploche (F1...F6) 

Štandardné 
priradenie 
vyhotovenia 
prevodovky a 
polohy skrine 
prevodovky

Pri prevodovkách s montážnou prírubou na strane výstupného hriadeľa je štandardná

poloha príruby daná polohou výstupného (hnaného) hriadeľa, pokiaľ nie je uvedené inak:

• Poloha hriadeľa 3 → montážna príruba na strane výstupného hriadeľa F3

• Poloha hriadeľa 4 → montážna príruba na strane výstupného hriadeľa F4

Poloha skrine prevodovky je definovaná zvlášt’ pre

• čelné prevodovky MC.P..

• kužeľovočelné prevodovky MC.R..

Ak sa neuvádza inak, platí ako štandardný nasledovný vzt’ah medzi

• vyhotovením prevodovky a

• polohou skrine prevodovky a

• montážnou plochou

(pre pätkové prevodovky):

MC..PL: M1, F1

MC..PV: M5, F3

MC..PE: M4, F6

MC..RL: M1, F1

MC..RV: M5, F3

MC..RE: M4, F6
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Poloha skrine 
prevodovky 
a štandardná 
montážna plocha

• Sivo označené prevodovky sú štandardné vyhotovenia.

• Pri určitých polohách skrine prevodovky sú možné iné montážne plochy. Montážna
plocha a poloha skrine prevodovky sú uvedené v príslušnom výkrese pre danú
zákazku.

Poloha skrine prevodovky a/alebo montážna plocha musia byt’ zhodné s údajmi

v objednávke a nesmú sa zmenit’.

F6MC..PE
M2

MC..PL
M1

MC..PL
M1

F1

1

1

3
2

2

43

4

MC..PE
M4

1

3

3

2

2

4

F6

F6

F6

MC..RV

M2

F3

M5

M6

MC..RL

F1

M1

MC..RL
M3

F1

F3

3

3

3

33

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4
4

4

M4

MC..RE

MC..RV

MC..RE

MC..RV
F3

F3

M6

MC..RL
M1

MC..RE
M2

MC..RV
M5

MC..RL
M3

MC..RE
M4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

F3

F3

F3

F3

4

333

3

3

3
3

3333

MC..PV
M6 

2

1
3

4

F3

MC..PL
M3

4

2 1

3F1 MC..PV
M5

2

1

3

4

F3

2

2

1

1 4

4

F3

F3

3

MC..PV
M6

3

MC..PE
M4 

1

2

4

F3

3

MC..PL
M3 

2

1

4

F3

3

2

1

4

F3

MC..PV
M5

3

MC..PE
M2

1

2

4

F3

3
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3.7 Polohy hriadeľov

Možné sú nasledovné polohy hriadeľa (0, 1, 2, 3, 4):

Polohy hriadeľa MC.P.S..

Polohy hriadeľa MC.P.H..

Polohy hriadeľov (0, 1, 2, 3, 4) uvedené v nasledovných obrázkoch a závislosti smeru
otáčania platia pre výstupné (hnané) hriadele (LSS) vo vyhotovení s plným a s dutým

hriadeľom. Pri ostatných polohách hriadeľov alebo pri prevodovkách s uzávierkou
spätného chodu kontaktujte firmu SEW-EURODRIVE.

Poloha skrine prevodovky

M1 M5 M4

Vyhotovenie prevodovky

Vodorovný výstupný hriadeľ (L) Zvislý výstupný hriadeľ (V) Vyhotovenie nastojato (E)

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Poloha skrine prevodovky

M1 M5 M4

Vyhotovenie prevodovky

Vodorovný výstupný hriadeľ (L) Zvislý výstupný hriadeľ (V) Vyhotovenie nastojato (E)

4

3

2

1

3

4

3

2

1

33

4

2

1

3
3
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Polohy hriadeľa MC.R.S..

Polohy hriadeľa MC.R.H..

Poloha skrine prevodovky

M1 M5 M4

Vyhotovenie prevodovky

Vodorovný výstupný hriadeľ (L) Zvislý výstupný hriadeľ (V) Vyhotovenie nastojato (E)

4

3

0

4

3

0

4

3

0

Poloha skrine prevodovky

M1 M5 M4

Vyhotovenie prevodovky

Vodorovný výstupný hriadeľ (L) Zvislý výstupný hriadeľ (V) Vyhotovenie nastojato (E)

0
4

3
3

0

4

3

3

0

4

3
3
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3.8 Smer otáčania

Smery otáčania Smery otáčania výstupného (hnaného) hriadeľa (LSS) sú definované nasledovným
spôsobom:

Polohy hriadeľa 
a smery otáčania 
MC2P.. 

Na nasledovných obrázkoch sú znázornené polohy hriadeľov a informácie o smere
otáčania pre priemyselné prevodovky typového radu MC2P.. .

Smer 

otáčania

Vyhotovenie prevodovky

MC.P.S..

MC.P.S..

MC.P.S..

MC.P.S..

Otáčanie 
vpravo 
(CW)

52036AXX 51383AXX

Otáčanie 
vľavo 
(CCW)

52037AXX 51386AXX

2-stupňové

51391AXX

51392AXX

1-4 2-4

CW

CCW

CCW

CW

CCW
CW

CCW

CW

2-3
CCW

CW

CW

CCW

1-3CCW

CW

CW

CCW
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Polohy hriadeľov 
a smery otáčania 
MC3P.. 

Na nasledovných obrázkoch sú znázornené polohy hriadeľov a informácie o smere
otáčania pre priemyselné prevodovky typového radu MC3P.. .

Polohy hriadeľov 
a smery otáčania 
MC.R.. bez 
uzávierky 
spätného chodu

Na nasledovných obrázkoch sú znázornené polohy hriadeľov a informácie o smere
otáčania pre priemyselné prevodovky typového radu MC.R.. vo dvoj- a v trojstupňovom
vyhotovení, bez uzávierky spätného chodu. 

3-stupňové

52038AXX

52039AXX

1-4
2-4

CW
CCW

CW

CCW

CCW
CW

CCW
CW

CCW

CW

1-3

CW

CCW

2-3

CW CCW

CCW

CW

2- a 3-stupňové

51389AXX

51390AXX

0-4

CW
CCW CW

CCW

CW

CCW

CW

CCW

0-3

CW

CW

CCW

CCW

CW

CW

CCW

CCW
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Polohy hriadeľov 
a smery otáčania 
MC2RS.. / 
MC2RH.. drážka 
pre pero 
s uzávierkou 
spätného chodu

Nasledovné obrázky znázorňujú polohy hriadeľa a informácie o smere otáčania
pre 2-stupňnové prevodovky s uzávierkou spätného chodu, MC.RS..a MC.RH..
s drážkou pre pero. 

Polohy hriadeľov 
a smery otáčania 
prevodoviek 
MC2RH.. /SD 
so zvieracím 
kotúčom 
a s uzávierkou 
spätného chodu

Nasledovné obrázky znázorňujú polohy hriadeľa a informácie o smere otáčania pre

2-stupňnové prevodovky MC.RS.. s uzávierkou spätného chodu a so zvieracím kotúčom.

2-stupňové

55950AXX

55951AXX

0-4CW

CW

CCW

CW

CW

CCW

CCW

CCW

0-3

CW

CCW

CW

CCW

CW

CCWCCW

CW

CCW

Možný je len jeden smer otáčania, ktorý musí byt’ uvedený v objednávke.

Prípustný smer otáčania je označený na skrini prevodovky.

2-stupňové

55952AXX

55953AXX

0-4

CW

CCW
CCW

CW

0-3

CW

CCW

CW

CCW

Možný je len jeden smer otáčania, ktorý musí byt’ uvedený v objednávke.

Prípustný smer otáčania je označený na skrini prevodovky.
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Polohy hriadeľov 
a smery otáčania 
MC3R.. 
s uzávierkou 
spätného chodu 
na strane 
pracovného 
stroja

Nasledovné obrázky znázorňujú polohy hriadeľa a informácie o smere otáčania pre
3-stupňnové prevodovky MC3R.. s uzávierkou spätného chodu. 

Polohy hriadeľov 
a smery otáčania 
MC3R.., uzávierka 
spätného chodu 
na opačnej 
strane, ako je 
pracovný stroj

Nasledovné obrázky znázorňujú polohy hriadeľa a informácie o smere otáčania pre
prevodovky MC3R s uzávierkou spätného chodu. 

3-stupňové

55954AXX

55956AXX

0-4

CW CW

CWCW

CCW
CCW

CCW
CCW

0-3

CW
CW

CW
CWCCW

CCW

CCW

CCW

Možný je len jeden smer otáčania, ktorý musí byt’ uvedený v objednávke.

Prípustný smer otáčania je označený na skrini prevodovky.

3-stupňové

55957AXX

55958AXX

0-4

CW

CW

CCW

CW

CCW

CCW CCW

CW

0-3

CW

CCW

CW

CCW

CW

CCW CCW

CW

Možný je len jeden smer otáčania, ktorý musí byt’ uvedený v objednávke.

Prípustný smer otáčania je označený na skrini prevodovky.
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3.9 Mazanie priemyselných prevodoviek

Pri priemyselných prevodovkách typového radu MC.. sa používa v závislosti

na konštrukčnom tvare "mazanie brodením a rozstrekom" alebo "mazanie

ponorením".

Mazanie 
brodením 
a rozstrekom

Mazanie brodením a rozstrekom sa používa štandardne pri priemyselných
prevodovkách typového radu MC.., pri vodorovnom konštrukčnom tvare (typové
označenie MC..L..). Pri mazaní brodením a rozstrekom je hladina oleja nízka. Ozubenie
a ložiská sú mazané brodením a rozstrekovaným olejom. 

Mazanie 
ponorením

Mazanie ponorením sa používa pre priemyselné prevodovky typového radu MC..
na zvislom konštrukčnom tvare (typové označenie MC..V..) a v konštrukčnom tvare
nastojato (typové označenie MC..E..). Pri mazaní ponorením je hladina oleja tak vysoko,
že ozubenie a ložisko sú úplne ponorené v oleji. 

Pri priemyselných prevodovkách sérií M.PV.., M.RV.. a MC.RE.. s mazaním ponorením

sa vždy používajú expanzné nádoby. Expanzná nádoba slúži ako expanzný priestor

pre olej pri zahriati prevodovky v prevádzke.

Nezávisle na konštrukčnom tvare sa pri vonkajšej inštalácii a pri inštalácii vo vlhkom
prostredí používa expanzná nádoba z ocele. Sa môže používat’ pri vyhotoveniach
s plným ako aj s dutým hriadeľom. V expanznej nádobe je membrána, ktorá oddeľuje
olej v prevodovke od vlhkého vonkajšieho vzduchu. Tým sa zabráni tvorbe vlhkosti
v prevodovke.

Použité symboly Nasledovná tabuľka znázorňuje symboly používané v nasledovných obrázkoch
a vysvetľuje ich význam.

Symbol Význam

Odvzdušňovacia skrutka

Kontrolný otvor

Olejová mierka

Skrutka na vypúšt’anie oleja

Skrutka na plnenie oleja

Okienko olejoznaku

Skrutka na vypúšt’anie vzduchu
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Mazanie 
ponorením 
konštrukčný tvar 
nastojato

Oceľová expanzná nádoba [6] sa používa pre priemyselné prevodovky typového radu
MC.., s konštrukčným tvarom nastojato (typové označenie MC.PE.. alebo MC..RE..).

51586AXX

Obr. 13: Priemyselné prevodovky MC.PE../MC.RE.. s oceľovou expanznou nádobou

[1] Odvzdušňovacia rúrka [4] Okienko olejoznaku

[2] Olejová mierka [5] Skrutka na vypúšt’anie vzduchu

[3] Skrutka na vypúšt’anie oleja [6] Oceľová expanzná nádoba

  

[4]

[5]

[6]

[1][2]

[3]
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Mazanie 
ponorením zvislá 
montážna poloha

Oceľová expanzná nádoba [6] sa pri priemyselných prevodovkách typového radu MC..,
so zvislou montážnou polohou (typové označenie MC.PV.. / MC.RV..) nachádza
na strane montážneho veka.

Pri podmienkach suchého okolia sa používa expanzná nádoba zo sivej liatiny [1].
Používa sa len pri zvislom konštrukčnom tvare s výstupným hriadeľom orientovaným

smerom dole (typové označenie MC.PVSF.. alebo MC.RVSF..).

51588AXX

Obr. 14: Priemyselné prevodovky MC.PV../MC.RV.. s oceľovou expanznou nádobou

[1] Odvzdušňovacia rúrka [4] Okienko olejoznaku

[2] Olejová mierka [5] Skrutka na vypúšt’anie vzduchu

[3] Skrutka na vypúšt’anie oleja [6] Oceľová expanzná nádoba

51589AXX

Obr. 15: Priemyselné prevodovky MC.PVSF../MC.RVSF.. s expanznou nádobou zo sivej liatiny

[1] Expanzná nádoba zo sivej liatiny [3] Olejová mierka

[2] Odvzdušňovacia skrutka [4] Skrutka na vypúšt’anie oleja

[2] [6] [4] [1] [5]

[3]

[1]
[3]

[2]

[4]
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Tlakové mazanie Tlakové mazanie sa môže použit’ nezávisle od konštrukčného tvaru, ale treba to
uviest’ v objednávke.

Pri tlakovom mazaní je hladina oleja nízka. Ozubenia a ložiská, ktoré nie sú ponorené
do olejového kúpeľa, sa pri veľkostiach 04 až 09 mažú pomocou mazacieho čerpadla,
ktoré je na hriadeli (→ kapitola "Mazacie čerpadlo na hriadeli") alebo pri veľkostiach 02
až 09 samostatným čerpadlom s motorom (→ kapitola "Motorové čerpadlo").

"Tlakové mazanie" sa používa, keď:

• sa nepožaduje mazanie ponorením pri vodorovných a zvislých konštrukčných
tvaroch

• pri veľmi vysokých otáčkach na vstupe (na hnacej strane)

• je potrebné chladenie prevodovky pomocou externého chladiaceho zariadenia
olej/voda (→ kapitola "Olejovo-vodné chladiace zariadenie") alebo olej/vzduch
(→ kapitola "Olejovo-vzduchové chladiace zariadenie")

Ďalšie vyhotovenia expanzných nádob sú uvedené v kapitole "Konštrukčné tvary".
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4 Mechanická inštalácia 

4.1 Potrebné náradie a pomôcky

V dodávke nie sú zahrnuté:

• Súprava kľúčov na skrutky

• Momentový kľúč (pri zvieracích kotúčoch)

• Nástavba motora na adaptér

• Nat’ahovací prípravok

• Vyrovnávacie prvky (podložky, dištančné krúžky) podľa potreby

• Upevňovací materiál pre prvky na vstupe a na výstupe

• Lubrikačný prostriedok (napr. NOCO®-Fluid od firmy SEW-EURODRIVE)

• Na prevodovky s dutým hriadeľom (→ kapitola "Montáž / demontáž prevodovky s dutým

hriadeľom so spojením pomocou tesného pera): Závitová tyč, matica (DIN 934),

upevňovacia skrutka, odtláčacia skrutka

• Jednotlivé časti sa montujú podľa obrázkov prevodoviek v kapitole "Základne pre
prevodovky".

Montážne 
tolerancie

4.2 Pred začiatkom prác

Pohon sa smie 
montovat’, len ak 

• údaje na výkonovom štítku motora súhlasia s údajmi siete napájania

• pohon nie je poškodený (nie je zrejmé žiadne poškodenie spôsobené prepravou
alebo skladovaním) a

• je zabezpečené splnenie nasledovných predpokladov:

– pri štandardných prevodovkách: 

teplota okolia je podľa tabuľky mazív v kapitole "Mazivá" (pozri štandard),
žiadne oleje, kyseliny, plyny, pary, žiarenia, atď.

– pri zvláštnom vyhotovení:

pohon je vyhotovený v súlade s podmienkami prostredia (→ Podklady
k zákazke).

4.3 Prípravné práce

Výstupné hriadele a dosadacie plochy prírub sa musia dôkladne očistit’ od prostriedkov
na ochranu proti korózii, nečistôt a pod. (použit’ bežné rozpúšt’adlá). Rozpúšt’adlá
nesmú preniknút’ k tesniacim britom hriadeľových tesniacich krúžkov - hrozí –
poškodenie materiálu!

Koniec hriadeľa Príruby

Tolerancia priemeru podľa DIN 748
• ISO k6 pri plných hriadeľoch s ∅ ≤ 50 mm
• ISO m6 pri plných hriadeľoch ∅ > 50 mm
• ISO H7 pri dutých hriadeľoch pre zvierací kotúč
• ISO H8 pri dutých hriadeľoch s drážkou pre tesné pero
• Vystreďovací otvor podľa DIN 332, tvar DS..

Tolerancia vystredenia osadenia:
• ISO js7 / H8
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4.4 Základne pre prevodovky

Základňa pre 
prevodovku 
v pätkovom 
vyhotovení

Predpokladom na rýchlu a spoľahlivú montáž prevodovky je výber správneho typu
základne ako aj riadny projekt uloženia prevodovky so všetkými potrebnými údajmi
o konštrukcii a rozmeroch.

Firma SEW-EURODRIVE odporúča druhy základní na uloženie prevodoviek podľa
nasledovných obrázkov. Prípadné vlastné konštrukcie by mali byt’ z technického
a kvalitatívneho hľadiska rovnocenné s uvedeným typom základne.

Pri inštalácii prevodovky na oceľovú konštrukciu dbajte predovšetkým na dostatočnú
tuhost’ konštrukcie, aby sa zabránilo škodlivým vibráciám a kmitom. Pri dimenzovaní
základne sa musí počítat’ s hmotnost’ou a krútiacim momentom prevodovky ako aj so
silami, ktoré pôsobia na prevodovku.

Príklad 1

Poz. "A" → odsek "Betónové podložie" 

51403AXX

Obr. 16: Železobetónová základňa na uloženie priemyselných prevodoviek typového 
radu MC.PL.. / MC.RL.. 

[1] Skrutka so šest’hrannou hlavou alebo závrtná skrutka

[2] Šest’hranná matica, v prípade, ak [1] je závrtná skrutka alebo skrutka s hlavou dole

[3] Vymedzovacie podložky (medzera asi 3 mm)

[4] Šest’hranná matica

[5] Základový strmeň

[6] Šest’hranná matica

[7] Šest’hranná matica a základová skrutka

[9] Základová profilová vložka

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[7]

[6]

[9]

A A
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Príklad 2

Poz. "A" → odsek "Betónové podložie" 

51406AXX

Obr. 17: Železobetónová základňa na uloženie priemyselných prevodoviek typového 
radu MC.PE.. / MC.RE.. 

[1] Skrutka so šest’hrannou hlavou alebo závrtná skrutka

[2] Šest’hranná matica, v prípade, ak [1] je závrtná skrutka alebo skrutka s hlavou dole

[3] Vymedzovacie podložky (medzera asi 3 mm)

[4] Šest’hranná matica

[5] Základový strmeň

[6] Šest’hranná matica

[7] Šest’hranná matica a základová skrutka

[9] Základová profilová vložka

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[7]

[9]

[6]

A A
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Príklad 3

Poz. "A" → odsek "Betónové podložie" 

51413AXX

Obr. 18: Železobetónová základňa na uloženie priemyselných prevodoviek typového radu MC.PV.. / MC.RV.. 

[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

[7]

[9]

[6]

�40 mm�40 mm

A A

[10][10]

[1] Skrutka so šest’hrannou hlavou alebo závrtná skrutka

[2] Šest’hranná matica, v prípade, ak [1] je závrtná skrutka alebo skrutka s hlavou dole

[3] Vymedzovacie podložky (medzera asi 3 mm)

[4] Šest’hranná matica

[5] Základový strmeň

[6] Šest’hranná matica

[7] Šest’hranná matica a základová skrutka

[9] Základová profilová vložka

[10] Mazacie čerpadlo na hriadeli (podľa výberu)

Dbajte na dodržanie nasledovných podmienok pri prevodovkách MC.PV.. / MC.RV..:

• Medzi vekom ložiska a podložím prevodovky musí byt’ voľný priestor na montáž,

minimálne 40 mm.

• Ak je prevodovka vybavená mazacím čerpadlom na hriadeli [10] (→ kapitola:

"Mazacie čerpadlo na hriadeli"), musí sa pre čerpadlo vymedzit’ dostatočný

montážny priestor.
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Betónové 

podložie

Betónové podložie pre prevodovku musí byt’ dôkladne armované a s betónovými
základmi (budovy) musí byt’ viazané kotviacimi tyčami, klinovými kotevnými skrutkami
alebo oceľovými profilmi. Do betónového podložia sú zabetónované len základové
profilové vložky (Poz. "A" → nasledujúci obrázok). 

51404AXX

Obr. 19: Kotviaci blok prevodovky (Pozícia "A")

[1] Skrutka so šest’hrannou hlavou alebo závrtná skrutka

[2] Šest’hranná matica, v prípade, ak [1] je závrtná skrutka alebo skrutka s hlavou dole

[3] Vymedzovacie podložky (medzera asi 3 mm)

[4] Šest’hranná matica

[5] Základový strmeň

[6] Šest’hranná matica

[7] Šest’hranná matica a základová skrutka

[8] Zvarový šev

[9] Základová profilová vložka

ØTB

A

KG

8 8 [8][8]
L

s

S

ØTM

Ød

C

m

B

P

P

U
A

[1]

[2]

[3]

[4] 

 [5]

 [7]

 [9]

 [6]
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Rozmery

Horná vrstva 

podložia

Hustota betónu hornej vrstvy podložia musí byt’ rovnaká ako betónu podložia.
Horná vrstva podložia sa s podložím previaže armovacou oceľou.

Zvary [9] sa môžu vyhotovit’, až keď

• je podložie okolo základovej profilovej vložky suché

• prevodovka aj so všetkými namontovanými súčast’ami je ustavená do konečnej
polohy.

Ut’ahovacie 

momenty

Veľkost’ 

prevodovky

Závrtná skrutka Základový svorník Základové skrutky Základová profilová vložka

∅TB ∅TM KG m P U A S ∅d L P B C s

[mm]

02
M20 24 28

3 120

120

120

20 M24 120

120

100 10
03

04
M24 28 34

05

06
M30 33 40

150 30 M30 150 140 12
07

08
M36 39 52

09

Minimálna pevnost’ v t’ahu (ocele) základovej profilovej vložky a základových skrutiek
musí byt’ najmenej 350 N/mm2.

Skrutka / Matica
Ut’ahovací moment skrutky / matice

[Nm]

M8 19

M10 38

M12 67

M16 160

M20 315

M24 540

M30 1090

M36 1900
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Protipríruba 

pre prevodovku 

v prírubovom 

vyhotovení

Prevodovky sa môžu dodat’ aj vo vyhotovení s montážnou prírubou na strane výstupu.
Podľa usporiadania ložiska môžu byt’ príruby dvoch typov:

• "Montážna príruba"

• "Montážna príruba EBD"

V zásade sú oba typy prírub vhodné pre všetky vyhotovenia prevodoviek a pre všetky
konštrukčné tvary:

• MC.L..

• MC.V..

• MC.E..

Montážna príruba 

Montážna príruba EBD 

Plný hriadeľ na výstupe (LSS) Dutý hriadeľ na výstupe (LSS)

56611AXX

Obr. 20: Montážna príruba 

Plný hriadeľ na výstupe (LSS) Dutý hriadeľ na výstupe (LSS)

56609AXX

Obr. 21: Montážna príruba EBD 
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Protipríruba musí mat’ nasledovné vlastnosti:

• Pevná a torzne tuhá konštrukcia vzhľadom na

– hmotnost’ prevodovky
– hmotnost’ motora
– prenášaný krútiaci moment
– ďalšie sily, ktorými zákaznícky stroj alebo zariadenie pôsobí na prevodovku

(napr. osové sily pôsobiace smerom od alebo do stroja pri miešaní)

• Vodorovná

• Rovinná

• S tlmením chvenia, to znamená, že zo susediaceho stroja a susediacich súčastí sa
nesmú prenášat’ žiadne chvenia.

• Nesmú vznikat’ žiadne rezonančné chvenia.

• Vŕtanie s lícovaním H7, podľa rozmerových výkresov pre strediace osadenie príruby
prevodovky. 

Súosovost’ výstupného hriadeľa prevodovky a protipríruby musí byt’ čo najpresnejšia.
Presnost’ súosovosti má vplyv na životnost’ ložísk, hriadeľov a spojok. 

Prípustné tolerancie nepresnosti polohy spojky výstupného hriadeľa sú uvedené
v kapitole 5.2 alebo vo zvláštnej príručke pre spojky. 

Použit’ sa musia skrutky z pevnostnej ocele triedy 8.8 (pevnost’ v t’ahu 640 N/mm2)
podľa nasledovnej tabuľky:

Montážne plochy príruby a protipríruby musia byt’ dokonale odmastené (bez tuku

a oleja) a bez nečistôt (napr. častice prachu alebo textilné vlákna, atď.).

Veľkost’ prevodovky
Montážna príruba Montážna príruba EBD 

MC..

02 8 x M16 16 x M16

03 8 x M16 16 x M16

04 8 x M16 16 x M16

05 8 x M20 16 x M16

06 8 x M20 16 x M20

07 8 x M20 16 x M20

08 8 x M24 16 x M24

09 8 x M24 16 x M24
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4.5 Montáž prevodoviek s plným hriadeľom

Postup montáže:

1. Namontujte jednotlivé časti podľa obrázkov prevodoviek v kapitole "Základne
pre prevodovky". Presné podložky [3] uľahčujú dodatočné ustavenie po montáži
a prípadnú neskoršie potrebnú výmenu prevodovky.

2. Prevodovku v určenej polohe upevnite na základové nosníky pomocou troch
základových skrutiek umiestnených v čo najväčšej vzájomnej vzdialenosti
(dve skrutky na jednej a jedna skrutka na druhej strane prevodovky). Prevodovku
ustavte nasledovným spôsobom:

– vo zvislom smere zdvíhaním, spúšt’aním alebo nakláňaním pomocou matíc
základových skrutiek

– vo vodorovnom smere ľahkým úderom na skrutky základne v požadovanom
smere

3. Po ustavení prevodovky dotiahnite všetky tri matice základových skrutiek použitých
na vyrovnanie. Opatrne zasuňte do základového nosníka štvrtú základovú skrutku
a pevne ju dotiahnite. Pritom sa poloha prevodovky nesmie zmenit’. V prípade
potreby prevodovku znovu ustavte.

4. Konce základňových skrutiek najprv zváraním pribodujte k základovému nosníku
(minimálne 3 zvarové body na každej základovej skrutke). Pri bodovaní základové
skrutky pripevňujte striedavo v oboch smeroch (vychádzajúc zo stredu) symetricky
k osi prevodovky. Tým sa predíde strate presného nastavenia polohy vplyvom
zvárania. Po pribodovaní všetkých skrutiek nasleduje definitívne privarenie
v rovnakom poradí. Opätovným nastavením matíc sa zabezpečí, aby pevne
privarené základové skrutky nedeformovali skriňu prevodovky.

5. Po pribodovaní matíc upevňovacích skrutiek prevodovky znovu skontrolujte polohu
a potom celé zariadenie zalejte hornou vrstvou podložia.

6. Po stuhnutí hornej vrstvy podložia nasleduje záverečná kontrola a prípadné
dostavenie polohy.

Pred montážou sa musia skontrolovat’ skutočné rozmery základov pre prevodovku

podľa príslušného obrázka prevodovky v kapitole "Základne pre prevodovky".
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Presnost’ 

montáže pri 

ustavovaní 

polohy

Zabezpečte, aby sa pri ustavovaní polohy neprekročili montážne tolerancie (hodnoty
ymax v nasledovnej tabuľke) rovinnosti základne. Na ustavenie polohy prevodovky
na základnej doske sa môžu prípadne použit’ presné podložky [3].

Prevodovky 

s prírubou

Postup pri montáži:

1. Prevodovku pomocou vhodných zdvíhacích zariadení spustite na protiprírubu.
Pritom dodržte najmä pokyny uvedené v kapitole 2.

2. Upevnite prevodovku v správnej polohe na protiprírube pomocou skrutiek príruby.
Skrutky (postupne) ut’ahujte do kríža až na plný ut’ahovací moment (→ Kap. 4.4).

51590AXX

Obr. 22: Montážne tolerancie základne

JE

[mm]

y
max

[mm]

< 400 0,035

400 ... 799 0,060

800 ... 1200 0,090

1200 ... 1600 0,125

JE JE

Y Y

[3]

Pred montážou prevodovky zabezpečte splnenie požiadaviek uvedených v kapitole

"4.4 Základne pre prevodovky - Protipríruba pre prevodovku v prírubovom

vyhotovení".
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4.6 Montáž / demontáž prevodoviek s dutým hriadeľom so spojením pomocou 
tesného pera

Výber závitu a dĺžky závitovej tyče ako aj upevňovacej skrutky sa riadi podľa podmienok
súvisiacej konštrukcie zariadenia u zákazníka.

Veľkosti závitu Firma SEW-EURODRIVE odporúča nasledovné veľkosti závitu:

Veľkost’ závitu odtláčacej skrutky je určená koncovou doskou [4]:

Montáž 

prevodovky 

s dutým 

hriadeľom 

na zákaznícky 

hriadeľ

• Na montáž a upevnenie prevodovky vsaďte do otvoru dutého hriadeľa poistné krúžky [3]

a koncovú dosku [4].

• V dodávke sú zahrnuté (→ Obr. 23):

– poistné krúžky [3], koncová doska [4]

• V dodávke nie sú zahrnuté (→ Obr. 23 / Obr. 24 / Obr. 25):

– závitová tyč [2], matica [5], upevňovacia skrutka [6], odtláčacia skrutka [8]

Veľkost’ prevodovky

Veľkost’ závitu pre

• závitovú tyč [2]

• maticu (DIN 934) [5]

• upevňovaciu skrutku [6]

02 - 06 M24

07 - 09 M30

Veľkost’ prevodovky Veľkost’ závitu odtláčacej skrutky [8]

02 - 06 M30

07 - 09 M36

56813AXX

Obr. 23: Montáž prevodoviek s dutým hriadeľom so spojením pomocou tesného pera

[1] Zákaznícky hriadeľ [5] Matica

[2] Závitová tyč [7] Dutý hriadeľ

[3] Poistné krúžky [8] Puzdro

[4] Koncová doska

[1][7][8] [2] [3] [4]

[5]
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• Na dutý hriadeľ [7] a na koniec zákazníckeho hriadeľa [1] naneste kvapalinu
NOCO®-Fluid. 

• Nasuňte prevodovku na zákaznícky hriadeľ [1]. Zaskrutkujte závitovú tyč [2]
do zákazníckeho hriadeľa [1]. Dotiahnite zákaznícky hriadeľ [1] maticou [5] tak,
aby na seba dosadli koniec zákazníckeho hriadeľa [1] a koncová doska [4].

• Opät’ povoľte maticu [5] a vyskrutkujte závitovú tyč [2]. Po montáži zaistite
zákaznícky hriadeľ [1] pomocou upevňovacej skrutky [6].

Demontáž 

prevodovky 

s dutým 

hriadeľom 

zo zákazníckeho 

hriadeľa

• Povoľte upevňovaciu skrutku [Obr. 24, poz. 6].

• Vyberte vonkajší poistný krúžok [3] a odnímte koncovú dosku [4].

• Zaskrutkujte upevňovaciu skrutku [6] do zákazníckeho hriadeľa [1].

• Otočte koncovú dosku [4] a namontujte ju spät’ a namontujte spät’ aj vonkajší poistný
krúžok [3].

• Zaskrutkujte odtláčaciu skrutku [8] do koncovej dosky [4], aby ste demontovali (stiahli)

prevodovku zo zákazníckeho hriadeľa [1].

56814AXX

Obr. 24: Namontovaná prevodovka s dutým hriadeľom so spojením pomocou tesného pera

[6]

56815AXX

Obr. 25: Demontáž prevodovky s dutým hriadeľom so spojením pomocou tesného pera

[1] Zákaznícky hriadeľ [6] Upevňovacia skrutka

[3] Poistné krúžky [8] Odtláčacia skrutka

[4] Koncová doska

[6][1] [3] [4]

[8]
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4.7 Montáž / demontáž prevodovky s dutým hriadeľom a so zvieracím kotúčom

Zvierací kotúč slúži ako spojovací prvok medzi dutým hriadeľom prevodovky
a zákazníckym hriadeľom. Použitý typ zvieracieho kotúča (typové označenie: RLK608)
je uvedený v kapitole "Určenie typu zvieracieho kotúča."

Výber závitu a dĺžky závitovej tyče ako aj upevňovacej skrutky sa riadi podľa podmienok
súvisiacej konštrukcie zariadenia u zákazníka.

Veľkosti závitu Firma SEW-EURODRIVE odporúča nasledovné veľkosti závitu:

Veľkost’ závitu odtláčacej skrutky je určená koncovou doskou [4]:

Určenie typu 

zvieracieho 

kotúča

Normálne je zvieracieho kotúč typu RLK608. Má kovový odtieň. Písmená "RLK 608-…"
sú vygravírované:

• V dodávke sú zahrnuté (→ obrázok 31):

– poistný krúžok [3], koncová doska [4]

• V rozsahu dodávky nie sú zahrnuté (→ obrázok 31, obrázok 32, obrázok 35):

– závitová tyč [2], matica [5], upevňovacia skrutka [6], odtláčacia skrutka [8]

Veľkost’ prevodovky

Veľkost’ závitu pre

•  závitovú tyč [2]

•  maticu (DIN 934) [5]

•  upevňovaciu skrutku [6]

→ obrázok 31, 32 

02 - 06 M24 
M3007 - 09

Veľkost’ prevodovky Veľkost’ závitu odtláčacej skrutky [8]

02 - 06 M30

07 - 09 M36

56612AXX

Obr. 26: Zvierací kotúč, typ RLK608

[10] Upínacia skrutka

[11] Závitový otvor na vytláčanie

[10]

[11]

Použit’ sa môžu aj iné typy zvieracích kotúčov, podľa špecifikácie v objednávke.
Príslušné informácie sú uvedené vo zvláštnom návode pre zvieracie kotúče.



4

52 Návod na montáž a prevádzku – Priemyselné prevodovky typového radu MC..

Montáž / demontáž prevodovky s dutým hriadeľom a so zvieracím kotúčom
Mechanická inštalácia

Montáž 

zvieracieho 

kotúča

• Upínacie skrutky [10] sa nesmú ut’ahovat’ bez namontovaného zákazníckeho
hriadeľa [1] - dutý hriadeľ by sa mohol deformovat’!

• Nasuňte zvierací kotúč [9] s povolenými upínacími skrutkami na hlavu dutého
hriadeľa (čast’ s otvorom). Ustavte zákaznícky hriadeľ [1] v otvore dutého hriadeľa.
Potom vysuňte zvierací kotúč [9] o vzdialenost’ A smerom ku koncu dutého
hriadeľa (→ pozri nasledovný obrázok, odsek "rozmer A"):

Vzdialenost’ A

56817AXX

Obr. 27: Upínacie skrutky zvieracieho kotúča pred namontovaním zákazníckeho hriadeľa

51986AXX

Obr. 28: Montáž zvieracieho kotúča

[1] Zákaznícky hriadeľ [10] Upínacie skrutky

[9] Zvierací kotúč

A

A

[1]

[10]

[9]

Zvieracia plocha zvieracieho kotúča nesmie byt’ v žiadnom prípade znečistená

mazadlom.

Veľkost’ prevodovky Zvierací kotúč, typ RLK608

Vzdialenost’ A [mm]MC..

02 39

03 45

04 44

05 42

06 44

07 50

08 51

09 49



Návod na montáž a prevádzku – Priemyselné prevodovky typového radu MC.. 53
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Mechanická inštalácia

Montáž 

prevodovky 

s dutým 

hriadeľom 

na zákaznícky 

hriadeľ

• Pred montážou prevodovky odmastite otvor dutého hriadeľa a povrch zákazníckeho
hriadeľa [1].

• Naneste trochu kvapaliny NOCO® na zákaznícky hriadeľ v oblasti puzdra [11].

56820AXX

Obr. 29: Odmastenie otvoru dutého hriadeľa a povrchu zákazníckeho hriadeľa.

56811AXX

Obr. 30: Nanesenie kvapaliny NOCO® na zákaznícky hriadeľ

[1] [1]

[7][7]

 

[7]

[11]

[1]

Kvapalinu NOCO® nikdy nenanášajte na puzdro, pretože pri nasúvaní hnacieho

hriadeľa by sa mohla kvapalina dostat’ na oblast’ upnutia zvieracím kotúčom.
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Montáž / demontáž prevodovky s dutým hriadeľom a so zvieracím kotúčom
Mechanická inštalácia

• Pred montážou a upevnením prevodovky vsaďte do otvoru dutého hriadeľa poistný
krúžok [3] a koncovú dosku [4].

• Nasuňte prevodovku na zákaznícky hriadeľ [1]. Zaskrutkujte závitovú tyč [2]
do zákazníckeho hriadeľa [1]. Pritiahnite zákaznícky hriadeľ [1] maticou [5] tak,
aby koniec zákazníckeho hriadeľa [1] dosadol na koncovú platňu [4].

• Opät’ povoľte maticu [5] a vyskrutkujte závitovú tyč [2]. Po montáži zaistite zákaznícky

hriadeľ [1] upevňovacou skrutkou [6].

56816AXX

Obr. 31: Montáž prevodoviek s dutým hriadeľom so zvieracím kotúčom

[1] Zákaznícky hriadeľ [7] Dutý hriadeľ

[2] Závitová tyč [9] Zvierací kotúč

[3] Poistný krúžok [10] Upínacie skrutky

[4] Koncová doska [11] Puzdro

[5] Matica

56817AXX

Obr. 32: Namontovaná prevodovka s dutým hriadeľom so zvieracím kotúčom, ešte neupnutá

[1][7][11] [2] [9] [10] [3] [4]

[5]

[10]

[6]
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Upnutie 

zvieracieho 

kotúča typu 

RLK608

Upínacie skrutky dotiahnite rukou, pritom ustavte zvierací kotúč do správnej polohy.
Upínacie skrutky postupne ut’ahujte v smere doprava (nie do kríža) vždy o 1/4 otáčky.

Skrutky ut’ahujte o 1/4 otáčky vo viacerých krokoch (dookola), až kým čelné plochy (teda

tie, kde sú skrutky) vonkajšieho kotúča a vnútorného puzdra nie sú zarovno (pozri Obr. 34).

56812AXX

Obr. 33: Poradie ut’ahovania upínacích skrutiek

Skrutky zvieracieho kotúča s kužeľovým puzdrom so zárezom sa ut’ahujú tak, že sa
začne skrutkou na jednej strane zárezu a pokračuje skrutkou na druhej strane zárezu.

Kužeľové puzdro sa pri montáži osovo posúva a skrutky sa môžu ut’ahovat’ i bez
momentového kľúča.

56886AXX

Obr. 34: Upínanie zvieracieho kotúča typu RLK608

[L1] Stav pri dodávke (predmontovaná zostava) [7] Dutý hriadeľ

[L2] Pripravený na prevádzku (ukončená montáž) [1] Zákaznícky hriadeľ

[9a] Kužeľovitý kotúč [10] Upínacie skrutky

[9b] Kužeľové puzdro

S > 0

[9a]

[L1]

[10]

S = 0

[L2]

[9b]

[7]

[1]
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Montáž / demontáž prevodovky s dutým hriadeľom a so zvieracím kotúčom
Mechanická inštalácia

Demontáž 

zvieracieho 

kotúča

Upínacie skrutky [10] postupne uvoľňujte o 1/4 otáčky, aby sa stykové plochy nespriečili.

Ak sa kužeľové puzdro a vlastný zvierací kotúč samovoľne neuvoľnia:

Vyskrutkujte potrebný počet upínacich skrutiek a vložte ich do závitových otvorov
kotúča (rovnomerne). Upínacie skrutky vo viacerých krokoch postupne ut’ahujte, až kým
sa puzdro a kotúč od seba neoddelia.

Stiahnite zvierací kotúč z dutého hriadeľa.

Demontáž 

prevodovky 

(s dutým 

hriadeľom) 

zo zákazníckeho 

hriadeľa

• Vyskrutkujte upevňovaciu skrutku [Obr. 32, poz. 6].

• Vyberte vonkajší poistný krúžok [3] a odnímte koncovú dosku [4].

• Zaskrutkujte upevňovaciu skrutku [6] do zákazníckeho hriadeľa [1].

• Otočte koncovú dosku [4] a koncovú dosku a vonkajší poistný krúžok [3] opät’ vložte
do dutého hriadeľa.

• Zaskrutkujte odtláčaciu skrutku [8] do koncovej dosky [4], aby ste demontovali (stiahli)

prevodovku zo zákazníckeho hriadeľa [1].

Očistenie 

a namazanie

Očistite zvierací kotúč po demontáži a 

• namažte spodok hláv a závity upínacích skrutiek [10] pastou, ktorá obsahuje MoS2,
napr. "gleitmo 100" firmy FUCHS LUBRITECH (www.fuchs.-lubritech.de).

• Kužeľové povrchy a závitové plochy kužeľového puzdra natrite tenkou
vrstvou (0,01 ... 0,02 mm) mazadla "gleitmo 900" firmy FUCHS LUBRITECH
(www.fuchs.-lubritech.de) alebo podobným produktom od iného dodávateľa.

Upínacie skrutky nikdy nevyskrutkujte úplne, aby nedošlo k úrazu! 

56818AXX

Obr. 35: Demontáž prevodovky s dutým hriadeľom a so zvieracím kotúčom

[1] Zákaznícky hriadeľ [4] Koncová doska [8] Odtláčacia skrutka

[3] Poistný krúžok [6] Upevňovacia skrutka

[6][1] [3] [4]

[8]

Mazadlo nastriekajte tak, aby sa na plochách vytvorila súvislá tenká vrstva (v tomto
prípade je hrúbka asi 0,01 ... 0,02 mm).
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4.8 Montáž motora s adaptérom

Dodávajú sa adaptéri pre motor [1] určené na montáž motorov IEC konštrukčnej
veľkosti 132 až 315 na priemyselné prevodovky typového radu MC. 

51594AXX

Obr. 36: Adaptér na montáž motora na priemyselnú prevodovku 

typového radu MC.P..

[1] Adaptér pre motor

[2] Spojka

51593AXX

Obr. 37: Adaptér na montáž motora na priemyselnú prevodovku typového radu MC.R..

[1] Adaptér pre motor

[2] Spojka

[1]

[2]

[1] [2]

Pri montáži spojok [2] dbajte na pokyny uvedené v kapitole "Montáž spojok".



4

58 Návod na montáž a prevádzku – Priemyselné prevodovky typového radu MC..

Montáž motora s adaptérom
Mechanická inštalácia

Pre všetky tabuľky platí:

Pri výbere motora dbajte na prípustnú hmotnost’ motora, na konštrukčný tvar

prevodovkya na spôsob upevnenia prevodovky podľa nasledovných tabuliek.

GM = hmotnosti motora GG = hmotnosti prevodovky

Spôsob upevnenia

Priemyselné prevodovky, konštrukčná séria

MC.PL.. MC.RL..

Pätkové upevnenie GM ≤ GG GM ≤ GG

Násuvné vyhotovenie GM ≤ 0,5GG GM ≤ GG

Upevnenie prírubou GM ≤ 0,5GG GM ≤ GG

Spôsob upevnenia

Priemyselné prevodovky, konštrukčná séria

MC.PV..

MC.RV..

Pätkové upevnenie GM ≤ 1,5GG GM ≤ GG

Násuvné vyhotovenie GM ≤ GG GM ≤ GG

Upevnenie prírubou GM ≤ GG GM ≤ 0,75GG

Spôsob upevnenia

Priemyselné prevodovky, konštrukčná séria

MC.PE..

MC.RE..

Pätkové upevnenie GM ≤ GG GM ≤ 1,5GG

Násuvné vyhotovenie GM ≤ GG GM ≤ GG

Upevnenie prírubou GM ≤ GG GM ≤ GG

Tieto tabuľky platia len na stacionárnu prevádzku (nepohyblivú aplikáciu).

Konzultujte SEW-EURODRIVE, ak je prevodovka počas prevádzky v pohybe

(napr. pohon pojazdu).
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Ak je vzdialenost’ t’ažiska x väčšia, musí sa najväčšia prípustná hmotnost’ upevneného
motora Fq lineárne zmenšit’. Ale ak je vzdialenost’ t’ažiska menšia, Fq max sa zväčšit’
nemôže.

Tieto tabuľky platia len pre nasledovný vzt’ah veľkosti motora, resp. jeho

hmotnosti Fq a vzdialenosti "x".

56753AXX

[1] Ťažisko motora

Veľkost’ motora Fq x

IEC NEMA [N] [mm]

132S 213/215 579 189

132M 213/215 677 208

160M 254/286 1059 235

160L 254/286 1275 281

180M 254/286 1619 305

180L 254/286 1766 305

200L 324 2354 333

225S 365 2943 348

225M 365 3237 348

250M 405 4267 395

280S 444 5984 433

280M 445 6475 433

315S 505 8142 485

315M 505 8927 485

315L 11772 555

X

Fq

[1]

V nasledovných prípadoch kontaktujte firmu SEW-EURODRIVE:

• Dodatočné vybavenie adaptéra pre motor chladiacim ventilátorom (neplatí pre
motory konštrukčnej veľkosti 132S a 132M).

• Po demontáži adaptéra pre motor je potrebné opätovné ustavenie polohy.
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5 Mechanická inštalácia doplnkov 

5.1 Dôležité pokyny na montáž

Dôležité 

Pokyny na montáž

• Prvky vstupu (hnacie) a výstupu (hnané) montujte iba s nat’ahovacím prípravkom.
Na nasadenie na hriadeľ použite strediaci závitový otvor na konci hriadeľa.

• Nasadené prenosové prvky by mali byt’ vyvážené a nesmú spôsobovat’ neprípustné
radiálne alebo axiálne sily.

Pri montáži spojok je potrebné vyrovnat’:

a) Medzeru v axiálnom smere (maximálna a minimálna medzera)

b) Odchýlku súosovosti (presadenie osí)

c) Uhlovú odchýlku osí (uhlové presadenie)

Pred začatím akýchkoľvek montážnych prác na spojke, odpojte motor od napätia

a zaistite proti neúmyselnému zapnutiu!

• Spojky, pastorky atď. v žiadnom prípade nenarážajte na koniec hriadeľa

údermi kladiva (hrozí poškodenie ložísk, krytu a hriadeľa!).

• Pri remeniciach dbajte na správne napnutie remeňa (podľa údajov výrobcu).

Upozornenie:

Montáž si uľahčíte, ak príslušný výstupný prvok (jeho otvor) vopred natriete mazivom
alebo krátko zahrejete (na 80-100 °C).

03356AXX

Obr. 38: Medzera a odchýlky pri montáži spojky

a) b) c)

Vstupné a výstupné prvky ako sú spojky a pod. musia byt’ zakryté krytom

pre ochranu proti dotyku!
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Meranie uhlovej 

odchýlky osí 

štrbinovými 

mierkami

Nasledovný obrázok znázorňuje meranie uhlovej odchýlky osí (α) štrbinovými mierkami.
Táto metóda merania dáva presný výsledok len vtedy, keď sa odchýlka čelných plôch
spojky odstráni otočením oboch častí spojky o 180° a potom sa vypočíta stredná
hodnota rozdielu (a1 – a2).

Meranie uhlovej 

odchýlky osí 

číselníkovým 

odchýlkomerom

Nasledovný obrázok znázorňuje meranie uhlovej odchýlky osí číselníkovým
odchýlkomerom. Táto metóda merania dáva rovnaký výsledok ako v odstavci "Meranie
uhlovej odchýlky osí štrbinovými mierkami", pokiaľ sa obe časti spojky (napr. pomocou
spojkového čapu) spoločne otočia tak, aby nedošlo k znateľnému pohybu meracieho
hrotu číselníkového odchýlkomera na meranej ploche.

Predpokladom použitia tejto meracej metódy je, aby ložiská hriadeľa počas otáčania
hriadeľov nemali žiadnu axiálnu vôľu. Ak nie je táto podmienka splnená, musí sa axiálna
vôľa medzi čelnými plochami oboch polovíc spojky odstránit’. Alternatívne sa môžu
použit’ dva číselníkové odchýlkomery na protiľahlých stranách spojky (na výpočet
rozdielu oboch odchýlkomerov pri otáčaní spojky).

Upozornenie:

Metódy na meranie uhlovej odchýlky a axiálnej medzery, uvedené v nasledovných

odstavcoch sú dôležité pre dodržiavanie montážnych tolerancií uvedených

v kapitole "Montáž spojok"!

52063AXX

Obr. 39: Meranie uhlovej odchýlky osí štrbinovými mierkami

a1

a2

a

D
α

52064AXX

Obr. 40: Meranie uhlovej odchýlky osí číselníkovým odchýlkomerom

a1

a2

a

D
α

f2 f1
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Meranie odchýlky 

súosovosti 

primeriavacim 

pravítkom 

a číselníkovým 

odchýlkomerom

Na nasledovnom obrázku je zobrazený spôsob merania odchýlky súosovosti pomocou
primeriavacieho pravítka. Prípustné hodnoty odchýlky súosovosti sú spravidla také
malé, že sa odporúča pracovat’ radšej s číselníkovým odchýlkomerom. Pri otáčaní

časti spojky (o 360°), na ktorej je upevnený číselníkový odchýlkomer, odčítame
odchýlkomerom nameranú maximálnu a minimálnu hodnotu, rozdiel týchto hodnôt
vydelíme dvomi a takto získaná hodnota je odchýlka súosovosti druhej časti spojky
(vzdialenost’ "b").

Meranie odchýlky 

súosovosti 

číselníkovým 

odchýlkomerom

Nasledovný obrázok znázorňuje meranie odchýlky súosovosti presnejšou metódou

merania. Obe časti spojky sa otočia o 180° spoločne tak, aby nedošlo ku kĺzaniu
hrotu odchýlkomera po meranej ploche. Odčítame odchýlkomerom nameranú
maximálnu a minimálnu hodnotu, rozdiel týchto hodnôt vydelíme dvomi a takto získaná
hodnota je odchýlka súosovosti druhej časti spojky (vzdialenost’ "b").

52065AXX

Obr. 41: Meranie odchýlky súosovosti pravítkom a číselníkovým odchýlkomerom

b

f2 f1

52066AXX

Obr. 42: Meranie odchýlky súosovosti číselníkovým odchýlkomerom

b

f2 f1
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5.2 Montáž spojok

Spojka ROTEX

Elastická spojka ROTEX je nenáročná na údržbu a môže kompenzovat’ (radiálnu)
odchýlku súosovosti ako aj uhlovú odchýlku súosovosti. Starostlivé a presné ustavenie
hriadeľa zaručuje vysokú životnost’ spojky.

51663AXX

Obr. 43: Konštrukcia spojky ROTEX

[1] Náboj spojky

[2] Ozubený veniec

[1]

[1]

[2]
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Montáž oboch 

častí spojky 

na hriadele

51689AXX

Obr. 44: Montážne rozmery spojky ROTEX

s s

G

E

L1

Ø
d

H

Ø
d

W

Veľkost’ spojky

Montážne rozmery Upevňovacia skrutka

E

[mm]

s

[mm]

dH

[mm]

dW

[mm]

L1 (hliník/liatina)

[mm]

L1 (Stahl)

[mm]

G Ut’ahovací moment

[Nm]

14 13 1,5 10 7 - - M4 2,4

19 16 2 18 12 26 - M5 4,8

24 18 2 27 20 30 - M5 4,8

28 20 2,5 30 22 34 - M6 8,3

38 24 3 38 28 40 60 M8 20

42 26 3 46 36 46 70 M8 20

48 28 3,5 51 40 50 76 M8 20

55 30 4 60 48 56 86 M10 40

65 35 4,5 68 55 63 91 M10 40

75 40 5 80 65 72 104 M10 40

90 45 5,5 100 80 83 121 M12 69

100 50 6 113 95 92 - M12 69

110 55 6,5 127 100 103 - M16 195

125 60 7 147 120 116 - M16 195

140 65 7,5 165 135 127 - M20 201

160 75 9 190 160 145 - M20 201

180 85 10,5 220 185 163 - M20 201

Pre zabezpečenie axiálnej vôle spojky sa musí presne dodržat’ vzdialenost’ (koncov)

hriadeľov (rozmer E).
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Montážne rozmery 

spojky ROTEX 

v adaptéri 

pre motor

Utahnite pevne závitové kolíky (A), aby sa vylúčila axiálna vôľa spojky.

51696AXX

Obr. 45: Montážne rozmery spojky ROTEX na výstupnom adaptéri pre motor – (HSS, hnací hriadeľ)

L3

L2

E

L1
A A

V nasledovnej tabuľke uvedené montážne rozmery platia na montáž spojky ROTEX
do adaptéra pre motor. Uvedené údaje platia pre všetky vyhotovenia prevodoviek
a pre všetky prevodové pomery.

Veľkost’ spojky 

ROTEX

Veľkost’ motora 

(IEC)

Montážne rozmery

E

[mm]

L1

[mm]

L2

[mm]

L3

[mm]

R28/38 132 20 0 –17 3

R38/45 160 24 1 0 25

R42/55 180/200 26 –1 0 25

R48/60 225 28 0 –3 25

R55/70 225 30 0 –5 25

R65/75 250/280 35 0 –10 25

R75/90 315 40 0 –15 25

R90/100 315 45 –20 0 25

Pre zabezpečenie axiálnej vôle spojky sa musí presne dodržat’ vzdialenost’ (koncov)

hriadeľov (rozmer E).
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Spojka Nor-Mex, 

typ G a E

Spojky Nor-Mex typu G a E sa vyznačujú jednoduchou údržbou. Ide o torzne pružné
spojky, ktoré môžu vyrovnávat’ osové, uhlové a radiálne odchýlky hriadeľov. Krútiaci
moment sa prenáša cez elastický medzikrúžok, ktorý má veľké tlmiace vlastnosti a je
odolný voči olejom a teplu. Spojky sa môžu používat’ pre oba smery otáčania a v každej
montážnej polohe. Pri spojke Nor-Mex typu G je možná výmena elastického
medzikrúžku [5] bez posunutia hriadeľa.

51667AXX

Obr. 46: Konštrukcia spojok Nor-Mex typu E a G

[1] Náboj spojky [1] Skrutka s vnútorným šest’hranom

[2] Elastický medzikrúžok [2] Poistná podložka

[3] Veniec s vnútorným ozubením

[4] Prírubový náboj

[5] Elastický medzikrúžok

[6] Náboj spojky

[3]

[1]

[4]

[5]

[6]

[2]

[2]

[1]

[1]

Nor-Mex E Nor-Mex G
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Montážne pokyny, 
montážne rozmery 
spojky Nor-Mex G

Po montáži oboch častí spojky sa presvedčte, že je dodržaná odporúčaná vôľa (rozmer S2

pri type G, rozmer S1 pri type E) resp. celková dĺžka (rozmer LG pri type G a rozmer LE
pri type E) podľa nasledovných tabuliek. Presné ustavenie spojky (→ odsek "Montážne
tolerancie") zaručuje jej dlhú životnost’.

51674AXX

Obr. 47: Montážne rozmery spojky Nor-Mex G

Nor-Mex G
Veľkost’ spojky

Montážne rozmery

lE
[mm]

lG
[mm]

LG

[mm]
Prípustná odchýlka S2

[mm]
Hmotnost’

[kg]

82 40 40 92 12±1 1,85

97 50 49 113 14±1 3,8

112 60 58 133 15±1 5

128 70 68 154 16±1 7,9

148 80 78 176 18±1 12,3

168 90 87 198 21±1,5 18,3

194 100 97 221 24±1,5 26,7

214 110 107 243 26±2 35,5

240 120 117 267 30±2 45,6

265 140 137 310 33±2,5 65,7

295 150 147 334 37±2,5 83,9

330 160 156 356 40±2,5 125,5

370 180 176 399 43±2,5 177,2

415 200 196 441 45±2,5 249,2

480 220 220 485 45±2,5 352,9

575 240 240 525 45±2,5 517,2

IE IG

LG

S2



5

68 Návod na montáž a prevádzku – Priemyselné prevodovky typového radu MC..

Montáž spojok
Mechanická inštalácia doplnkov

Montážne rozmery 
spojky Nor-Mex E

51674AXX

Obr. 48: Montážne rozmery spojky Nor-Mex E

Nor-Mex E
Veľkost’ spojky

Montážne rozmery

lE
[mm]

LE
[mm]

Prípustná odchýlka S1

[mm]
Hmotnost’

[kg]

67 30 62,5 2,5 ± 0,5 0,93

82 40 83 3 ± 1 1,76

97 50 103 3 ± 1 3,46

112 60 123,5 3,5 ± 1 5

128 70 143,5 3,5 ± 1 7,9

148 80 163,5 3,5 ± 1,5 12,3

168 90 183,5 3,5 ± 1,5 18,4

194 100 203,5 3,5 ± 1,5 26,3

214 110 224 4 ± 2 35,7

240 120 244 4 ± 2 46,7

265 140 285,5 5,5 ± 2,5 66,3

295 150 308 8 ± 2,5 84,8

330 160 328 8 ± 2,5 121,3

370 180 368 8 ± 2,5 169,5

415 200 408 8 ± 2,5 237

480 220 448 8 ± 2,5 320

575 240 488 8 ± 2,5 457

IE IE

LE

S1 
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Montážne rozmery 
spojky Nor-Mex G 
v adaptéri 
pre motor

Utahnite pevne závitové kolíky (A), aby sa vylúčila axiálna vôľa spojky.

51672AXX

Obr. 49: Montážne rozmery spojky Nor-Mex na adaptéri pre motor na strane HSS – (hnací hriadeľ)

L

L

L

S

AA

2

3

2

1

V nasledovnej tabuľke uvedené montážne rozmery platia na montáž spojky Nor-Mex
do adaptéra pre motor.

NOR-MEX G.. Veľkost’ spojky 97 97 112 128 148 168 194 214

Veľkost’ 

motora (IEC)
132 160 160/180 200 225 250/280 280/315 315

Veľkost’ 

prevodovky

Prevodový pomer i

Montážny 

rozmer
[mm]

Všetky
Všetky

S2 14 14 15 16 18 21 24 26

L3 3 25 25 25 25 25 25 25

MC3R02
i = 14 ... 63

L2 - 5 5 5 10 2 1 0

L1 - 6 5 4 –3 2 0 –1

MC3R05
i = 14 ... 63

L2 - 5 5 5 4 2 5 0

L1 - 6 5 4 3 2 –4 –1

MC3R08
i = 14 ... 63

L2 - 5 5 5 4 2 1 5

L1 - 6 5 4 3 2 1 –6

Ostatné MC..
i = 7,1 ... 112

L2 –5 5 5 5 4 2 1 0

L1 –6 6 5 4 3 2 0 –1
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Pružné zubové spojky typového radu MT, MS-MTN

Montáž

1. Uistite sa, že všetky montážne časti sú riadne očistené.

2. Tesniace krúžky [6] jemne namažte a vložte ich do príslušných drážok puzdra [2, 3
alebo 4, 5].

3. Potom namažte ozubenie puzdra [2, 3 alebo 4, 5]. Zasuňte puzdrá na konce
hriadeľov, dávajte pritom pozor, aby sa nepoškodili tesniace krúžky [6].

57599AEN

[9,8] [9,8] [13,14][1] [6] [6][3] [4] [5] [7]

[1]

[15,16]

[11] [11] [10][12] [17][2] [1][1]

Type X Type D

Standard type Type F Type FE MSC

[1] Náboj spojky [7] Veko [13] Poistná podložka

[2] Puzdro [8] Maznica [14] Matica

[3] Puzdro [9] Maznica [15] Závrtná skrutka

[4] Polovica puzdra [10] Tesnenie [16] Poistná podložka

[5] Polovica puzdra [11] Skrutka [17] Tesniaci krúžok

[6] Tesnenie alebo tesniaci krúžok [12] Samopoistná matica
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4. Pri spojkách väčších ako sú typy MS-325 alebo MT-260 a pri spojkách typového
radu MN sa musia tesniace krúžky alebo tesnenia [6] pred vložením do drážky
bočného veka [7] namazat’.

5. Náboje [1] sa nasadia na príslušné konce hriadeľov, pritom väčší úkos (pozri
detail A) musí byt’ na strane stroja. Koniec náboja musí byt’ zarovno s nákružkom
hriadeľa (koncom hriadeľa). 

6. Ustavte polohu hriadeľov s nábojmi spojky a skontrolujte vzdialenost’ "a" medzi

nábojmi spojky (pozri detail B). Príslušné hodnoty sú uvedené v tabuľke na strane 74.

7. Ustavte osovú polohu oboch hriadeľov. Skontrolujte prípustnú odchýlku súosovosti
číselníkovým odchýlkomerom. Tolerancia súosovosti závisí od rýchlosti otáčania
spojky.

8. Náboje [1] nechajte vychladnút’, až potom utiahnite skrutky puzdier [2, 3 alebo 4, 5].
Ešte pred zoskrutkovaním puzdier [2, 3 alebo 4, 5] namažte ozubenie [1].

9. Nasaďte tesniaci krúžok [10] a zoskrutkujte obe časti puzdier a skrutky utiahnite
predpísaným ut’ahovacím momentom (pozri detail B). Odporúča sa tesniaci krúžok
natriet’ trochu tukom. Mazacie otvory musia byt’ vzájomne pootočené o 90°.

Náboje [1] sa pred montážou na hriadele musia zohriat’ na teplotu max. 110 °C.

Náboje sa nesmú zohrievat’ horákom.

57602AEN

57604AEN

A
Detail A

a

M
a

Detail B
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10.Odskrutkujte obe zátky [9] z puzdra [2, 3 alebo 4, 5] ab. Pri plnení maziva postupujte
nasledovne: 

Natočte spojku tak, aby mazacie otvory boli v polohách (podľa hodiniek) 1:30, 4:30,
7:30, 10:30. Odstráňte zátky v polohách 1:30 a 7:30 [9] a cez otvor v polohe 1:30
naplňte spojku tukom, až tuk začne vytekat’ v polohe 7:30 (pozri detail C). Odporúča
sa odskrutkovat’ aj zátku v polohe 10:30 - pre odvzdušnenie priestoru. Údaje
o mazive a o množstvách sú uvedené v kapitole → Odporúčané mazivá a množstvá.
Ak prevádzkové podmienky neodpovedajú údajom uvedeným v kapitole →

Odporúčané mazivá a množstvá, kontaktujte firmu SEW-EURODRIVE. Pri typoch
spojok HAD, MTD, MSD, MTX, MTXL, MSXL, HAXL, MTCO a MSCO sa musia
mazat’ obe časti spojky. Pri použití spojok typov MSVS, MTV kontaktujte firmu
SEW-EURODRIVE.

Údržba Každých 3000 prevádzkových hodín 

Pri dlhších intervaloch mazania kontaktujte firmu SEW-EURODRIVE. Pri domazávaní
postupujte podľa bodu 11.

Demontáž 
a kontrola stavu

Každých 8000 prevádzkových hodín alebo každé 2 roky.

1. Pred posunutím častí puzdier očistite povrch nábojov okolo tesniacich krúžkov [6].

2. Vyberte skrutky [11] a tesniaci krúžok [10].

3. Skontrolujte stav ozubenia a tesnení.

4. Skontrolujte nastavenie spojky.

57589AEN

45°

90°

130 A10
30 B

7
30

A 4
30

B

Detail C

inin

out
out
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Montážne 
tolerancie

57587ASK

Typ BR Typ ES Typ VS Typ CO

Typ L Typ FD Typ FS Typ S

57586AXX

a

M
a

Typy MT, MS a MTN

Konštrukčná veľkost’ a [mm] Konštrukčná veľkost’ a [mm] Konštrukčná veľkost’ a [mm]

MT-MTN-42, MS-5 6±1 MT-MTN-205, MS-430 12±3 MT-460, MS-MN-5250 20±4

MT-MTN-55, MS-10 6±1 MT-MTN-230, MS-600 12±3 MT-500, MS-MN-6500 25±4

MT-MTN-70, MS-20 6±2 MT-MTN-260, MS-800 12±3 MT-550, MS-MN-9500 25±4

MT-MTN-90, MS-35 8±2 MT-280, MS-MN-1150 16±3 MT-590, MS-MN-11000 25±4

MT-MTN-100, MS-60 8±2 MT-310, MS-MN-1500 16±3 MT-620, MS-MN-13500 30±6

MT-MTN-125, MS-105 8±2 MT-345, MS-MN-2100 16±3 MT-650, MS-MN-17000 30±6

MT-MTN-145, MS-150 10±2 MT-370, MS-MN-2650 20±4 MT-680, MS-MN-19000 30±6

MT-MTN-165, MS-210 10±3 MT-390, MS-MN-3400 20±4 MT-730, MS-MN-22500 30±6

MT-MTN-185, MS-325 10±3 MT-420, MS-MN-4200 20±4 MT-800, MS-MN-27000 30±6
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Typy MT a MS-MTN

Konštrukčná 
veľkost’

Veľkost’ 
ut’ahovacieho 
momentu MA  

[Nm]

Konštrukčná veľkost’

Veľkost’ 
ut’ahovacieho 
momentu MA  

[Nm]

Konštrukčná veľkost’

Veľkost’ 
ut’ahovacieho 
momentu MA  

[Nm]

MT-42 8 MT-205 325 MT-460, MS-MN-5250 760

MT-55 20 MT-230 325 MT-500, MS-MN-6500 1140

MT-70 68 MT-26 565 MT-550, MS-MN-9500 1140

MT-90 108 MT-280, MS-MN-1150 375 MT-590, MS-MN-11000 1140

MT-100 108 MT-310, MS-MN-1500 375 MT-620, MS-MN-13500 1800

MT-125 230 MT-345, MS-MN-2100 660 MT-650, MS-MN-17000 1800

MT-145 230 MT-370, MS-MN-2650 660 MT-680, MS-MN-19000 1800

MT-165 230 MT-390, MS-MN-3400 760 MT-730, MS-MN-22500 1800

MT-185 325 MT-420, MS-MN-4200 760 MT-800, MS-MN-27000 1800

Typy MS-MTN

Konštrukčná veľkost’
Veľkost’ ut’ahovacieho 

momentu MA  [Nm]
Konštrukčná veľkost’

Veľkost’ ut’ahovacieho 
momentu MA  [Nm]

MS-5, MTN-42 20 MS-150, MTN-145 108

MS-10, MTN-55 39 MS-210, MTN-165 108

MS-20, MTN-70 39 MS-325, MTN-185 325

MS-35, MTN-90 68 MS-430, MTN-205 325

MS-60, MTN-100 68 MS-600, MTN-230 325

MS-105, MTN-125 68 MS-800, MTN-260 375
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Odporúčané 
mazivá a množstvá

Tuky na použitie pri teplotách 0 °C a 70 °C.

Výrobca dodáva spojky len s tukom ako ochranným prostriedkom, ktorý však
nepostačuje pre riadnu prevádzku.

Pred montážou spojky naneste 70 % množstva tuku ručne na náboje, ozubenie
a na okolité plochy. Po namontovaní spojky natlačte zvyšných 30 % tuku cez mazacie
otvory príruby. 

Pri otáčkach nižších ako 300 ot/min sa odporúča použit’ tuky triedy NLGI 0, pri veľmi
nízkych otáčkach tuky triedy NLGI 00. V oboch prípadoch musia mat’ tuky dobrú
priľnavost’. Pri vysokých teplotách, nízkych otáčkach a pri reverzačných pohonoch je
potrebné častejšie mazanie, než ako sa odporúča v tomto návode.

Dodávateľ Olej

Bežná prevádzka

Amoco Spojkový tuk Amoco

Castrol Spheerol BN 1

Cepsa-Krafft KEP 1

Esso-Exxon Unirex RS 460, Pen-0- Led EP

Fina Ceran EP-0

Klüber Klüberplex GE 11-680

Mobil Mobilgrease XTC,
Mobiltemp SHC 460 spezial

Shell Shell Albida GC1

Texaco Ložiskový tuk KP 0/1 K-30

Verkol Verkol 320-1 Grado 1

Normálne otáčky a 
prevádzka s veľkým 
zat’ažením

Klüber Klüberplex GE 11-680

Texaco Ložiskový tuk KP 0/1 K-30

VYSOKÉ OTÁČKY1)

1) Obvodová rýchlost’ > 80 m/s

Amoco Ložiskový tuk

Esso-Exxon Unirex RS-460

Klüber Klüberplex GE 11-680

Mobil Mobilgrease XTC

Texaco Ložiskový tuk KP 0/1 K-30
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Pri typoch MTD, MSD, HAD, MTX, MSX, HAX, MSXL, MTXL, MTBRX, MSBRX,
MTSR-P sa nanáša polovica celkového množstva na každú čast’ spojky.
Príklad MTX-125: 0,25 kg na každú čast’. Pri typoch MSS, MTS, MSC, MTCO, MSCO,
MTES ako aj pri zvislých a výsuvných spojkách kontaktujte naše technické oddelenie.

Typ MT

Konštrukčná veľkost’ Množstvo1) [kg] Konštrukčná veľkost’ Množstvo1) [kg] Konštrukčná veľkost’ Množstvo1) [kg]

MT-42 0,04 MT-205 2,20 MT-460 11,50

MT-55 0,06 MT-2300 2,80 MT-500 11,50

MT-70 0,17 MT-260 4,50 MT-550 14,50

MT-90 0,24 MT-280 3,00 MT-590 23,00

MT-100 0,36 MT-310 3,60 MT-620 23,00

MT-125 0,50 MT-345 4,50 MT-650 30,00

MT-145 0,70 MT-370 5,00 MT-680 36,00

MT-165 1,30 MT-390 9,00 MT-730 38,00

MT-185 1,75 MT-420 9,80 MT-800 46,00

1) Množstvo pre kompletné spojky typov MT, MTCL, MTL, MSL, MTK, MSK, MTBR, MSBR, MTFD, MSFD, MTFS, MSFS, MTFE, MSFE,
MTF, MSF, MTB, MTST-B, MTN.

Typy MS a MN

Konštrukčná veľkost’ Množstvo1) [kg] Konštrukčná veľkost’ Množstvo1) [kg] Konštrukčná veľkost’ Množstvo1) [kg]

MS-5, MTN-42 0,07 MS-430, MTN-205 1,60 MS-MN-5250 10,50

MS-10, MTN-55 0,10 MS-600, MTN-230 2,00 MS-MN-6500 11,40

MS-20, MTN-70 0,12 MS-800, MTN-260 2,00 MS-MN-9500 14,00

MS-35, MTN-90 0,22 MS-MN-1150 3,40 MS-MN-11000 21,00

MS-60, MTN-100 0,30 MS-MN-1500 3,66 MS-MN-13500 22,00

MS-105, MTN-125 0,40 MS-MN-2100 4,60 MS-MN-17000 28,00

MS-150, MTN-145 0,60 MS-MN-2650 5,30 MS-MN-19000 34,00

MS-210, MTN-165 1,00 MS-MN-3400 8,20 MS-MN-22500 40,00

MS-325, MTN-185 1,10 MS-MN-4200 8,60 MS-MN-27000 45,00

1) Množstvo pre kompletné spojky MT, MTCL, MTL, MSL, MTK, MSK, MTBR, MSBR, MTFD, MSFD, MTFS, MSFS, MTFE, MSFE, MTF,
MSF, MTB, MTST-B, MTN.
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Presnost’ ustavenia polohy

57588AXX

a

Y

Z

X
 (T

.I.
R

)

Typy Otáčky [ot/min]

MT MS-MN

0-250 250-500 500-1000 1000-2000 2000-4000

xmax (y-z) xmax (y-z) xmax (y-z) xmax (y-z) xmax (y-z)

[mm]

42–90 5-35 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,15 0,20 0,08 0,10

100-185 60-325 0,50 0,60 0,50 0,60 0,25 0,35 0,15 0,20 0,08 0,10

205-420 430-4200 0,90 1,00 0,50 0,75 0,25 0,35 0,15 0,20 - -

420- 5250- 1,50 1,50 1,0 1,00 0,50 0,50 - -
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5.3 Uzávierka spätného chodu FXM

Uzávierka spätného chodu slúži na blokovanie nežiaduceho smeru otáčania.
V prevádzke je teda možné otáčanie len určeným smerom (funguje ako voľnobežka).

Bezúdržbová uzávierka spätného chodu typu FXM funguje na princípe odstredivej sily s

blokovacími rozperkami. Pri dosiahnutí určitých otáčok sa rozperky odklopia od stykovej

plochy vonkajšieho krúžku. Uzávierka spätného chodu je mazaná olejom prevodovky.

Prípustný smer otáčania [1] je vyznačený na skrini prevodovky (→ nasledujúci obrázok).

Zmena smeru 

otáčania

Blokovaný smer možno zmenit’ otočením vnútorného krúžku s blokovacími rozperkami
o 180°. Vnútorný krúžok s rozperkami sa stiahne pomocou st’ahovacieho prípravku
(nie je súčast’ou dodávky), krúžok sa otočí o 180°a znovu sa namontuje.

• Motor sa nesmie rozbehnút’ v zablokovanom smere. Zabezpečte správne

napájanie motora, aby sa motor rozbiehal správnym smerom! Chod motora

v blokovanom smere môže spôsobit’ zničenie uzávierky spätného chodu!

• Pri zmene blokovaného smeru otáčania bezpodmienečne kontaktujte

SEW-EURODRIVE!

51639AXX

Obr. 50: Označenie prípustného smeru otáčania na skrini prevodovky

[1]

[1]
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...uzávierka 

spätného chodu 

namontovaná 

na prevodovke 

zvonka

• Vypustite olej z prevodovky (→ kapitola "Prehliadky a údržba").

• Uvoľnite upevňovacie skrutky [2] na spätnej uzávierke.

• Odnímte vonkajší krúžok [1]. Pre ľahšiu demontáž zľahka otáčajte vonkajší
krúžok [2] v smere voľnobehu.

• Odnímte poistný krúžok [3] a vnútorný krúžok s klietkou a s rozperkami [4].

• Otočte vnútorný krúžok [4] s blokovacími rozperkami o 180° a opät’ namontujte
jednotlivé dielce v opačnom poradí. Pri montáži pôsobte silou len na vnútorný
krúžok [4] a nie na klietku s blokovacími rozperkami. Pri montáži použite závitové
otvory na vnútornom krúžku [4].

• Vnútorný krúžok [4] fixujte v axiálnom smere poistným krúžkom [3]. Opät’ namontujte
vonkajší krúžok [1] s upevňovacími skrutkami [2]. Dodržujte ut’ahovacie momenty
uvedené v nasledovnej tabuľke:

• Na skrini prevodovky otočte šípku smeru otáčania (Obr. 50).

• Prevodovku opät’ naplňte olejom (→ pozri kapitolu Mazivá). Skontrolujte hladinu
oleja.

• Po skončení montáže skontrolujte, či uzávierka spätného chodu beží pokojne.

51640AXX

Obr. 51: Zmena smeru otáčania pri uzávierke spätného chodu namontovanej na 

prevodovke zvonka

[1] Vonkajší krúžok [2] Upevňovacie skrutky

[3] Poistný krúžok [4] Vnútorný krúžok s klietkou a s blokovacími rozperkami

Veľkost’ skrutky Ut’ahovací moment [Nm]

M5 6

M6 10

M8 25

M10 48

M12 84

M16 206

M20 402

M24 696

M30 1420

[2]

[1]

[3]

[4]
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...ak je uzávierka 

spätného chodu 

zabudovaná 

v prevodovke

• Vypustite olej z prevodovky (→ kapitola "Prehliadky a údržba").

• Odstráňte veko ložiska [6], presné podložky [7] a puzdro [5]. Dávajte pozor, aby ste
nepomiešali poradie presných podložiek [7] a puzdra [5] medzi vekom ložiska [6]
a vonkajším krúžkom [1], pretože sa musia namontovat’ v správnom poradí.

• Odnímte poistný krúžok [2] z hnacieho hriadeľa.

• Demontujte vnútorný krúžok s klietkou a s blokovacími rozperkami [3] pomocou
st’ahovacieho prípravku [8]. Pri demontáži použite závitové otvory na vnútornom
krúžku [3].

• Otočte vnútorný krúžok [3] s blokovacími rozperkami o 180° a opät’ namontujte
jednotlivé dielce v opačnom poradí. Sily pôsobiace pri montáži sa majú prenášat’ len
na vnútorný krúžok [3] a nie na klietku s blokovacími rozperkami.

• Pri nasadzovaní uzávierky spätného chodu otáčajte uzávierku v smere voľnobehu,
aby sa blokovacie rozperky zasunuli do vonkajšieho krúžku.

• Vnútorný krúžok [3] fixujte v axiálnom smere poistným krúžkom [2].

• Namontujte puzdro [5], presné podložky [7] a veko ložiska [6] v opačnom poradí.

• Na skrini prevodovky otočte šípku smeru otáčania.

• Prevodovku opät’ naplňte olejom (→ pozri kapitolu Mazivá). Skontrolujte hladinu oleja.

• Po skončení montáže skontrolujte, či uzávierka spätného chodu beží pokojne.

51645AXX

Obr. 52: Zmena smeru otáčania pri uzávierke spätného chodu zabudovanej v prevodovke

[1][4] [2]

[3] [8]

[5]

[6][7]

[1] Vonkajší krúžok [5] Puzdro

[2] Poistný krúžok [6] Veko ložiska

[3] Vnútorný krúžok s klietkou a s blokovacími rozperkami [7] Presná podložka

[4] Oporný krúžok [8] St’ahovací prípravok
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5.4 Mazacie čerpadlo na hriadeli SHP

Použitie Pri tlakovom mazaní (→ kapitola "Mazanie") sa pre veľkosti prevodoviek 04…09
uprednostňuje riešenie s bezúdržbovým mazacím čerpadlom na hriadeli (SHP).

Bezúdržbové mazacie čerpadlo na hriadeli SHP.. možno použit’ pri prevodovkách
veľkosti 04 až 09 na mazanie tých častí prevodovky, ktoré nie sú ponorené v olejovom
kúpeli. Mazacie čerpadlo na hriadeli funguje pri oboch smeroch otáčania. 

Poloha čerpadla Čerpadlo sa na prevodovku montuje externe a je hnané priamo hnacím hriadeľom alebo
predlohovým hriadeľom prevodovky. Tým je zabezpečená vysoká spoľahlivost’ fungovania
čerpadla. Poloha čerpadla závisí od nasledovných faktorov:

• Počet prevodových stupňov

• Druh prevodovky (čelná alebo kužeľovočelná prevodovka)

• Poloha hriadeľa prevodovky

• Typ výstupného hriadeľa

Nasledovné tabuľky udávajú polohu čerpadla:

Pre správnu funkciu mazacieho čerpadla na hriadeli sú potrebné určité minimálne

otáčky na vstupnom hriadeli. Pri premenných otáčkach na vstupe (napr. pri

pohonoch s meničmi frekvencie) alebo pri zmene rozsahu vstupných otáčok už

dodanej prevodovky s mazacím čerpadlom na hriadeli bezpodmienečne

kontaktujte firmu SEW-EURODRIVE.

Skontrolujte, či čerpadlo na hriadeli nekoliduje s inými konštrukciami.
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Polohy hriadeľov

23 131) 241) 14

MC2P
• Plný hriadeľ
• Dutý hriadeľ 

s drážkou pre pero
• Dutý hriadeľ 

so zvieracím 
kotúčom

MC3P
• Plný hriadeľ
• Dutý hriadeľ 

s drážkou pre pero
• Dutý hriadeľ 

so zvieracím 
kotúčom

1) Maximálne prípustné vonkajšie sily na výstupnom hriadeli sú menšie

Polohy hriadeľov

03 04 031) 041)

MC2R
• Plný hriadeľ

MC2R
• Dutý hriadeľ 

s drážkou pre pero

MC2R
• Dutý hriadeľ 

so zvieracím 
kotúčom

MC3R
• Plný hriadeľ
• Dutý hriadeľ 

s drážkou pre pero
• Dutý hriadeľ 

so zvieracím 
kotúčom

1) Maximálne prípustné vonkajšie sily na výstupnom hriadeli sú menšie
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Sanie čerpadla

Mazacie čerpadlo 

na hriadeli 

namontované 

na vrchnej strane 

prevodovky 

MC.V..

Mazacie čerpadlo musí začat’ čerpat’ olej ihneď, ako sa rozbehne hlavný motor. Ak tomu
tak nie je, odskrutkujte plniacu skrutku oleja [1] a doplňte olej (1 až 4 litre). Akonáhle
začne olej prúdit’, skrutku zaskrutkujte (prúdenie oleja kontrolujte prietokovým spínačom
alebo optickým indikátorom prúdenia oleja [2]). 

Tento postup je dôležitý najmä vtedy, ak prevodovka dlhší čas stála a v sacom potrubí
alebo v čerpadle sa nachádza vzduch.

• Je dôležité, aby prevodovka bola dostatočne mazaná od samého začiatku!

• Prívodná hadica ani potrubie (prierez) sa nesmú zmenit’!

• Neotvárajte tlakové potrubie [PRE]!

• Ak mazacie čerpadlo na hriadeli do 10 sekúnd po rozbehu prevodovky

nevytvorí potrebný tlak, kontaktujte SEWEURODRIVE.

Ak je čerpadlo namontované na vrchnej strane prevodovky, hrozí nebezpečenstvo

rozbehu bez oleja.

57683AXX

Obr. 53: Mazacie čerpadlo na hriadeli namontované na vrchnej strane prevodovky

[1] Samostatná plniaca skrutka na sacom potrubí

[2] Prietokový spínač alebo optický indikátor prúdenia oleja (na obrázku nie je viditeľný)

[1]

[2]

[1]
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5.5 Inštalácia na oceľovej konštrukcii

Priemyselné prevodovky typového radu MC.. s horizontálnym konštrukčným
tvarom (MC2PL.., MC3PL.., MC2RL.., MC3RL..) dodáva firma SEW-EURODRIVE aj
zostavené do bloku pohonu na oceľovej konštrukcii (výkyvná základná doska alebo
základný rám).

Výkyvná 

základná doska

Výkyvná základná doska je oceľová konštrukcia [1], na ktorej sú spoločne namontované

prevodovka, (hydraulická) spojka a motor (prípadne aj brzdy). Pritom prevodovka je obvykle

• s dutým hriadeľom alebo

• s plným hriadeľom s pevnou prírubovou spojkou na výstupnom hriadeli.

Oceľová konštrukcia [1] je podoprená momentovým tiahlom [2] (→ kapitola "Momentové
tiahlo").

51691AXX

Obr. 54: Priemyselná prevodovka typového radu MC.. na výkyvnej základovej doske 

s momentovým tiahlom

[1] Výkyvná základná doska

[2] Momentové tiahlo

[2]
[1]

Dôležité!

• Konštrukcia (technologického) zariadenia musí byt’ dostatočne dimenzovaná

na zachytenie krútiaceho momentu momentového tiahla (→ kapitola "Základne

pre prevodovky")

• Výkyvná základná doska sa pri inštalácii nesmie deformovat’ nadmerným

pnutím (nebezpečenstvo poškodenia prevodovky a spojky)

Ak sa prevodovka pri prevádzke hýbe do strany, alebo ak sa pri prevádzke často

vyskytujú značné špičkové krútiace momenty, nemalo by sa použit’ tuhé

momentové tiahlo. V takom prípade sa použije momentové tiahlo s poddajným

ložiskovým puzdrom. Odporúčame kontaktovat’ firmu SEW-EURODRIVE.
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Základný rám Základný rám je oceľová konštrukcia [1] slúžiaca pre zostavu prevodovky,
(hydraulickej) spojky a motora (prípadne tiež brzdy). Oceľová konštrukcia sa upevňuje
(na podklade) viacerými pätkami [2]. Obvykle je prevodovka s plným hriadeľom a s
pružnou spojkou na výstupnom hriadeli.

5.6 Momentové tiahlo

Možnosti 

montáže

Momentové tiahlo sa dodáva na priamu montáž na prevodovku a na montáž na výkyvnú
základnú dosku. 

51692AXX

Obr. 55: Priemyselná prevodovka MC.. na základnom ráme s pätkovým upevnením

[1] Základný rám

[2] Pätkové upevnenie

[2][1]

Dôležité!

• Podkladová konštrukcia pätkových upevnení musí byt’ dostatočne

dimenzovaná (→ kapitola "Základne pre prevodovky").

• Základný rám sa pri ustavení polohy nesmie deformovat’ nadmerným pnutím

(nebezpečenstvo poškodenia prevodovky a spojky).

Ak sa prevodovka pri prevádzke hýbe do strany, alebo ak sa pri prevádzke často

vyskytujú značné špičkové krútiace momenty, nemalo by sa použit’ tuhé

momentové tiahlo. V takom prípade sa použije momentové tiahlo s poddajným

ložiskovým puzdrom. Odporúčame kontaktovat’ firmu SEW-EURODRIVE.
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Priama montáž 

na prevodovku

Momentové tiahlo sa vždy montuje na strane hnaného stroja.

Momentové tiahlo možno namontovat’ priamo na prevodovku tak pri t’ahovom, ako aj
pri tlakovom namáhaní. Prídavné namáhanie na t’ah a na tlak môže mat’ nasledovné
príčiny:

• obvodové hádzanie pri chode

• tepelná rozt’ažnost’ hnaného stroja

Aby sa takému namáhaniu zabránilo, má kotevný svorník [5418] dva spojovacie prvky,
ktoré umožňujú dostatočnú bočnú a radiálnu vôľu [1].

51703AXX

Obr. 56: Možnosti namontovania momentového tiahla

51705AXX

Obr. 57: Priama montáž momentového tiahla na prevodovku

1°

±1°

90
°

0°

+5
°

-5
°

[1]

[5416]

[5416]

[5418]

Bezpodmienečne dbajte na to, aby medzi momentovým tiahlom a kotviacou

doskou [5416], ako aj medzi momentovým tiahlom a prevodovkou bola dostatočná

vôľa [1]. V takom prípade na tiahlo nepôsobí žiadna ohybová sila a ložiská

výstupného hriadeľa nie sú vystavené žiadnemu prídavnému namáhaniu.
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Základňa 

pre momentové 

tiahlo

Pri stavbe základne pre momentové tiahlo na priamu montáž alebo pre montáž
na výkyvnú základnú dosku postupujte nasledovne:

• Položte základové profily vodorovne na vopred vymerané miesta. Ukotvite základový

profil v betónovom podloží [A].

• Betónové podložie [A] vystužte a previažte s podkladom armovacou oceľou.
Betónové podložie [A] musí byt’ dimenzované aspoň na také zat’aženie, ako sú
dimenzované zvárané spoje základových skrutiek.

• Po montáži momentového tiahla urobte vrchnú vrstvu podložia [B], ktorú previažte
s betónovým podložím [A] armovacou oceľou.

Dĺžka momentového tiahla HA (→ pozri nasledovnú tabuľku) sa môže volit’ ľubovoľne
v rozsahu HAmin a HAmax. Ak má byt’ dĺžka momentového tiahla HA väčšia ako HAmax,
momentová páka sa dodáva ako špeciálne vyhotovenie.

51694AXX

Obr. 58: Základňa momentového tiahla pre montáž na výkyvnú základnú dosku

[A] Betónové podložie [5416] Kotviaca doska

[B] Horná vrstva podložia [5418] Kotviaca skrutka

[5410] Kotviaci strmeň [5420] Šest’hranná matica

[5412] Kotviaca skrutka [5422] Poistná podložka

[5414] Skrutka s okom [5424] Poistná podložka

JS

H
A

[5412]

[5422]

[5410]

[5420]

[5414]

[5424]

[5418]

[5416]

ØMT

JT

A

B

Okrem pozícií A a B sú všetky uvedené dielce súčast’ou dodávky.

Veľkost’ 
prevodovky

HA
[mm]

JT
[mm]

JS
[mm]

∅MT
[mm]

min. ... max.

02, 03 360 ... 410

148 100 1804, 05 405 ... 455

06, 07 417 ... 467

08, 09 432 ... 482 188 130 22
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5.7 Montáž pohonu s klinovými remeňmi

Pohon s klinovými remeňmi sa používa, ak sa musí upravit’ výsledný prevodový pomer.
Štandardná dodávka zahŕňa konzolu motora, remenice, klinové remene a kryt klinových
remeňov.

Dbajte na dodržanie prípustnej hmotnosti motora podľa tabuľky!

GM = hmotnost’ motora GG = hmotnost’ prevodovky

MC2P/MC3P MC2R/MC3R

Konštrukčný tvar nastojato:

Pätkové vyhotovenie GM ≤ 0,4 × GG

Násuvné vyhotovenie GM ≤ 0,4 × GG

Prírubové vyhotovenie GM ≤ 0,4 × GG

kontaktujte SEW-EURODRIVE kontaktujte SEW-EURODRIVE

Horizontálny výstupný (hnaný) 
hriadeľ:

Pätkové vyhotovenie GM ≤ 1,0 × GG

Násuvné vyhotovenie GM ≤ 1,0 × GG

Prírubové vyhotovenie GM ≤ GG

54046AXX 54047AXX

Zvislý výstupný (hnaný) hriadeľ:

Pätkové vyhotovenie GM ≤ 0,4 × GG

Násuvné vyhotovenie GM ≤ 0,4 × GG

Prírubové vyhotovenie GM ≤ 0,4 × GG

54052AXX

kontaktujte SEW-EURODRIVE

Väčšie hmotnosti motorov sú prípustné len vtedy, ak boli uvedené v objednávke.



Návod na montáž a prevádzku – Priemyselné prevodovky typového radu MC.. 89

5Montáž pohonu s klinovými remeňmi
Mechanická inštalácia doplnkov

Montáž • Namontujte motor na konzolu motora (upevňovacie skrutky nie sú súčast’ou
dodávky).

• Upevnite zadnú dosku krytu remeňov [5260] pomocou skrutiek na konzolu
motora [5112, 5114]. Berte pritom ohľad na požadovaný smer otvárania krytu
remeňov [5260]. Pre nastavovaní napätia remeňov treba povolit’ hornú
skrutku [5262] zadnej dosky krytu remeňov.

• Montáž kužeľových puzdier [5210, 5212]:

– Namontujte remenice [5214, 5216] na hriadeľ motora a prevodovky, čo najbližšie
k nákružku.

– Odmastite kužeľové puzdrá [5210, 5212] a remenice [5214, 5216]. Nasaďte
kužeľové puzdrá do remeníc [5214, 5216]. Dbajte na to, aby boli otvory správne
vystredené.

– Namažte upevňovacie skrutky a zaskrutkujte ich do závitov v nábojoch remeníc.

GM = hmotnost’ motora GG = hmotnost’ prevodovky

51695AXX

Obr. 59: Pohon s klinovými remeňmi

[5110, 5112] Konzola motora [5214, 5216] Remenice

[5114] Upevňovací uholník [5218] Klinový remeň

[5210, 5212] Kužeľové puzdro [5260] Kryt remeňov

d1

[5218]

[5260]

[5110]

[5114]

[5112]

[5214]

[5210]

[5262]

[5212]

[5216]
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– Očistite hriadele motora a prevodovky a nasaďte na ne skompletované
remenice [5214, 5216].

– Utiahnite skrutky. Zľahka poklepte na puzdro a skrutky znova utiahnite. Tento
postup niekoľkokrát zopakujte.

– Dbajte na to, aby boli remenice [5214, 5216] presne ustavené. Pomocou
oceľového pravítka, ktoré musí doliehat’ na štyroch miestach, skontrolujte
ustavenie remeníc (→ nasledujúci obrázok).

– Naplňte upínacie otvory tukom, čím zabránite vniknutiu nečistôt.

• Navlečte klinové remene [5218] na remenice [5214, 5216] a napnite ich pomocou
nastavovacích skrutiek na konzole motora (→ odsek Skúšobné sily remeňov).

• Maximálna prípustná chyba je 1 mm na 1000 mm voľnej dĺžky remeňa. Len tak je
možné zaistit’ maximálny prenos sily a predíst’ nadmernému namáhaniu hriadeľov
motora a prevodovky.

• Skúška napätia remeňa pomocou prípravku na meranie napätia remeňov:

– Zmerajte voľnú dĺžku remeňa
– Zmerajte kolmú silu, ktorá spôsobí priehyb 16 mm na 1000 mm dĺžky remeňa.

Porovnajte namerané hodnoty s hodnotami v odseku "Skúšobné sily remeňov".

• Opät’ utiahnite uzavieracie skrutky hrebeňa motora a zadnej dosky krytu remeníc.

• Namontujte veko krytu remeníc (vložte kolíky do závesov krytu). Zaistite kolíky
závesov.

Skúšobné 
sily remeňov

51697AXX

Profil klinového remeňa ∅ d1 [mm]
Potrebná sila na priehyb remeňa o 16 mm 

na 1000 mm voľnej dĺžky remeňa [N]

SPZ 56 - 95
100 - 140

13 - 20
20 - 25

SPA 80 - 132
140 - 200

25 - 35
35 - 45

SPB 112 - 224
236 - 315

45 - 65
65 - 85

SPC 224 - 355
375 - 560

85 - 115
115 - 150
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5.8 Vyhrievanie oleja

Vyhrievanie oleja je potrebné na zabezpečenie (dostatočného) mazania pri štarte
pri nízkej vonkajšej teplote (napr. studený štart prevodovky).

Účel a princíp 
konštrukcie

Vyhrievanie oleja sa skladá z troch hlavných častí

1. Odporový článok v olejovom kúpeli ("Vyhrievanie oleja") so svorkovnicou

2. Snímač teploty

3. Termostat

50530AXX

Obr. 60: Vyhrievanie oleja pre prevodovky typového radu MC..

[1] Vyhrievanie oleja (vložka)

[2] Snímač teploty

[3] Termostat

50538AXX

Obr. 61: Poloha snímača teploty pri prevodovke veľkosti 04 - 06

[1] Vyhrievanie oleja (vložka)

[2] Snímač teploty

[3] Termostat

[1][2]

[3]

[2]

[3]

[1]
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Vyhrievanie oleja
Mechanická inštalácia doplnkov

Spínacia 
charakteristika

• Vyhrievanie oleja sa zapne pri teplote, ktorá je nastavená výrobcom. Nastavená
teplota závisí od nasledovných faktorov:

– Pri ponornom mazaní/mazaní brodením: od teploty tečenia použitého oleja
– Pri prevodovkách s tlakovým mazaním: od teploty, pri ktorej viskozita oleja

dosahuje maximálne 2000 cSt.

• Termostat vypne vyhrievanie oleja pri teplote vyššej o 8 až 10 °C od nastavenej
teploty zapnutia.

Termostat a vyhrievanie oleja sú zvyčajne nainštalované na prevodovke a pripravené
na prevádzku, avšak bez elektrických prívodov. Pred uvedením do prevádzky preto
treba

1. pripojit’ odporový článok ("Vyhrievanie oleja") na napájanie

2. pripojit’ termostat na napájanie.

50539AXX

Obr. 62: Poloha snímača teploty pri prevodovke veľkosti 07 - 09

[1] Vyhrievanie oleja (vložka)

[2] Snímač teploty

[3] Termostat

[1]

[2]

[3]

Bod zapnutia pre ponorné mazanie / mazanie brodením [°C]

ISO VG 680 460 320 220 150 100

Minerálny olej –7 –10 –15 –20 –25 –28

Syntetický olej –30 –35 –40 –40 –45

Bod zapnutia pre tlakové mazanie [°C]

ISO VG 680 460 320 220 150 100

Minerálny olej +25 +20 +15 +10 +5

Syntetický olej +15 +10 +5 0 –5



Návod na montáž a prevádzku – Priemyselné prevodovky typového radu MC.. 93

5Vyhrievanie oleja
Mechanická inštalácia doplnkov

Technické údaje

Schéma 
zapojenia 
odporového 
článku

Príklad zapojenia s napätím siete 230/400 V

Veľkost’ prevodovky
Príkon ohrievania oleja Napájanie

[W] [VAC]

04 - 06 600
Pozri zvláštny list technických údajov1)

1) Použite len napájacie napätie uvedené vo zvláštnom liste technických údajov.

07 - 09 1200

57610AXX

1-fázové

Napätie 230 V

Fázové napätie 230 V

Združené napätie siete 400 V

Napätie na odporovom článku 230 V

57611AXX

3-fázové / zapojenie do hviezdy

Napätie 230/400 V

Fázové napätie 230 V

Združené napätie siete 400 V

Napätie na odporovom článku 230 V

N L1

L1

N

N

L1

L2

L3

L1

N

L3

L2
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Vyhrievanie oleja
Mechanická inštalácia doplnkov

Princíp 
konštrukcie 
termostatu

57612AXX

3-fázové / zapojenie do trojuholníka

Napätie 400 V

Združené napätie siete 400 V

Napätie na odporovom článku 400 V

L3

L2

L1

L3

L2

L1

53993AXX

Obr. 63: Princíp konštrukcie termostatu (príklad)

[1] Nastavovací gombík
[2] Stupeň ochrany krytom IP66 (IP54 pri termostatoch s externým resetom)
[3] 2 x PG 13.5 pre priemer kábla 6 mm → 14 mm
[4] Prepínací kontakt. Vymeniteľný

[5] Dĺžka kapiláry až 10 m
[6] Vlnovec z ušľachtilej ocele
[7] Kryt z polyamidu 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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5Vyhrievanie oleja
Mechanická inštalácia doplnkov

Princíp 
konštrukcie 
termostatu

V nasledovných prípadoch sa musí na spínanie vyhrievania použit’ stýkač:

• pri 3-fázovom napájaní

• pri použití 2 vyhrievacích telies

• ak je prúd v obvode väčší ako menovitý spínaný prúd (kontaktu) termostatu.

Termostat RT

Teplota okolia –50 °C až +70 °C

Schéma zapojenia

[1] Prívod 
[2] Prepínací kontakt

Údaje o zapojení

Striedavý prúd:
AC-1: 10 A, 400 V
AC-3: 4 A, 400 V
AC-15: 3 A, 400 V

Materiál kontaktov:
AgCdO

Jednosmerný prúd:
DC-13: 12 W, 230 V

Vstup pre kábel 2 PG 13.5 pre priemer kábla 6-14 mm

Stupeň ochrany krytom IP66 podľa IEC 529 a EN 60529, IP54 pre termostaty s externým resetom. Skrinka termostatu je z bakelitu 
podľa DIN 53470, veko je z polyamidu.

[1]

[2]

1

4

2

0.5

20

25

40 60 80 100

12 W

V

A

120 140 160 180 200 230

0.4

0.3

0.2

0.1

0.48

0.055
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Vyhrievanie oleja
Mechanická inštalácia doplnkov

Nastavenie bodu 
zapnutia

Bod zapnutia (teplota pri ktorej termostat zapne vyhrievanie) je obvykle nastavená
vo výrobe. Bod zapnutia a hysterézia vypnutia sa nastavia nasledovne:

Bod zapnutia sa nastaví pomocou nastavovacieho gombíka [1] podľa hlavnej
stupnice [2]. Ak má termostat veko, musí sa použit’ nástroj. Hysterézia vypnutia sa
nastaví pomocou kotúčika [3].

Hysterézia vypnutia v °C pre konkrétny typ termostatu sa odčíta z nomogramu.

53994AXX

Obr. 64: Konštrukcia termostatu

[1] Nastavovací gombík
[2] Hlavná stupnica
[3] Kotúč na nastavenie hysterézie

53992AXX

Obr. 65: Nomogram pre určenie hysterézie

[A] Rozsah nastavenia (hlavná stupnica, teplota zapnutia)
[B] Hysterézia v °C
[C] Stupnica kotúča nastavenia hysterézie

1
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5Snímač teploty PT100
Mechanická inštalácia doplnkov

5.9 Snímač teploty PT100

Snímač teploty PT100 sa používa na (prevádzkové) meranie teploty oleja v prevodovke.

Rozmery

Zapojenie

Technické údaje • Tolerancia snímača ± (0,3 + 0,005 × t), (podľa DIN IEC 751, trieda B), t = teplota oleja

• Konektor DIN 43650 PG9 (IP65)

• Ut’ahovací moment upevňovacej skrutky = 25 Nm (na zadnej časti konektora
pre pripojenie kábla).

50533AXX

24

Ø
8

150 

R1/2 

35
PG9, PG11

3
4

50534AXX

3
2 1
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Adaptér SPM
Mechanická inštalácia doplnkov

5.10 Adaptér SPM

Na meranie rázového zat’aženia ložiska prevodovky sa dodáva adaptér SPM.
Rázové zat’aženie sa meria pomocou senzorov rázových impulzov, ktoré sú upevnené
na adaptéri SPM.

Montážna poloha

Montáž senzora 

rázových impulzov

• Odstráňte ochranné viečko adaptéra SPM [1]. Dbajte na to, aby bol adaptér SPM [1]
čistý a pevne dotiahnutý.

• Upevnite senzor rázových impulzov [2] na adaptér SPM [1].

MC.R..: Pri namontovanej 
prírube motora alebo 
ventilátore je potrebný 
predĺžený adaptér SPM [3].

MC.R..: Adaptéry SPM [1] a [2] sú na prevodovke 
umiestnené na boku, adaptér SPM [3] je 
umiestnený na vstupnej strane.

MC.P..: Adaptéry SPM [1] a [2] sú 
na prevodovke umiestnené na boku.

51884AXX

Obr. 66: Montážne polohy adaptérov SPM

[3] [3] [2] [1] [2] [1]

51885AXX

Obr. 67: Montáž senzora rázových impulzov na adaptéri SPM

[1]

[2]
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5Ventilátor
Mechanická inštalácia doplnkov

5.11 Ventilátor

Ak sa prekročí projektovaný medzný tepelný výkon prevodovky, môže sa na prevodovku

namontovat’ ventilátor. Ak sa po uvedení prevodovky do prevádzky zmenili podmienky

okolia, môže sa na prevodovku dodatočne namontovat’ ventilátor. Smer otáčania

prevodovky nemá vplyv na chod ventilátora.

50529AXX

Obr. 68: Montážne rozmery ventilátora

Ø
d
3

Y4

30°

Y1

 B1  B1

 A
1

 A
1

Prívod vzduchu udržujte bezpodmienečne voľný!

Typ 

prevodovky

A1 B1 Y4 Y1 Prívod vzduchu

[mm] ∅ d3 [mm] Uhol

MC3RL..02 158 160 70 100 109

30°

MC3RL..03 178 165 82 112 131

MC3RL..04 198 185 90 120 131

MC3RL..05 213 195 95 125 156

MC3RL..06 232 220 100 130 156

MC3RL..07 262 230 105 135 156

MC3RL..08 297 255 105 135 198

MC3RL..09 332 265 110 140 226
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Prietokový spínač
Mechanická inštalácia doplnkov

5.12 Prietokový spínač

Použitie Prietokový spínač sa používa na kontrolu správnej činnosti systému tlakového mazania
(→ Mazacie čerpadlo na hriadeli; → motorové čerpadlo), spínač kontroluje prietok oleja.

Po 1. marci 2005 je prietokový spínač štandardne zabudovaný v prevodovkách s

• motorovým čerpadlom

• mazacím čerpadlom na hriadeli s prietokom oleja 8,5 l/min alebo vyšším.

Mazacie čerpadlá na hriadeli s prietokom menším ako 8,5 l/min sú štandardne
vybavené (od r. 2006) optickým indikátorom (→ optický indikátor prúdenia oleja).

Pri prietoku väčšom 8,5 l/min má prevodovka optický indikátor prúdenia a aj prietokový
spínač (od r. 2006).

Výber Prietokový spínač vyberá SEW-EURODRIVE. Štandardne sa používa prietokový spínač
typu DW-R-20. Všetky nasledovné technické údaje platia pre tento typ.

Funkcia Prúd oleja pôsobí na okrúhly terčík upevnený na kyvadielku. Kyvadielko sa otáča
okolo čapu a vratná pružina ho vracia do pokojovej polohy. Pri vychýlení kyvadielka
s terčíkom v prúde oleja magnet na konci kyvadielka zopne jazýčkový kontakt.
Spínač s jazýčkovým kontaktom je oddelený od prostredia s olejom.

Prietokový spínač má dva spínacie body:

1. Spínací bod HIGH (horná hodnota prúdenia oleja) → kontakt zapne - ON

2. Spínací bod LOW (dolná hodnota prúdenia oleja) → kontakt vypne - OFF
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5Prietokový spínač
Mechanická inštalácia doplnkov

Rozmery

Označenie materiálu:

A = mosadz

B = poniklovaná mosadz

C = nehrdzavejúca oceľ

D = nehrdzavejúca oceľ / PVC

Zapojenie

55964AXX

Obr. 69: Rozmery

 

d
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[mm]

Materiál A+B+C A+B C D D D

Rozmer R ¾ " 20 11 30 50 50 19 109 66

Presná poloha prietokového spínača je uvedená na rozmerovom výkrese príslušnej
zákazky.

56027AXX

Obr. 70: Zapojenie

[1] Hnedá [3] Žltá-zelená

[2] Modrá

[1] [2] [3]
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Prietokový spínač
Mechanická inštalácia doplnkov

56028AXX

Obr. 71: Zapojenie

[1] Spínací bod HIGH [4] Modrá

[2] Spínací bod LOW [5] Hnedá

[3] Rozsah nastavenia [6] Žltá-zelená

56029AXX

Obr. 72: Zapojenie

[1] Spínací bod HIGH [4] Modrá

[2] Spínací bod LOW [5] Hnedá

[3] Rozsah nastavenia [6] Žltá-zelená

Údaje o zapojení: 230 V; 1,5 A; 80 W, 90 VA max

Druh ochrany: IP 65

Maximálna teplota média: 110 °C

Maximálna teplota okolia: 70 °C

Maximálny pracovný tlak: 25 bar

Dĺžka prívodného kábla: 1,5 m 

Spínač: kontakt spínača môže byt’ rozpínací alebo zapínací; 

spínač s prepínacím kontaktom sa dodáva na zvláštnu žiadost’

Hysterézia spínania asi 5 %

Typ

Rozsah pri zapnutí 

kontaktu

ZAP

Rozsah pri 

rozopnutí kontaktu

VYP

Maximálny prietok

[l/min]

DW-R-20 8,5 - 12,0 6,6 - 11,0 80

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]
[6]

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]
[6]
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5Optický indikátor prúdenia
Mechanická inštalácia doplnkov

5.13 Optický indikátor prúdenia

Použitie Optický indikátor prúdenia slúži na zjednodušený spôsob kontroly funkcie systému
mazania - zrakom sa kontroluje prúdenie oleja. Všetky prevodovky s mazacím čerpadlom
sú štandardne vybavené indikátorom prúdenia (od r. 2006).

Prevodovky s mazacím čerpadlom s prietokom väčším 8,5 l/min sú štandardne vybavené
prietokovým spínačom a optickým indikátorom (od r. 2006).

Funkcia Prúdenie oleja možno pozorovat’ za skleneným priezorom [2]. Ak olej neprúdi a/alebo
v oleji sú vzduchové bublinky, treba skontrolovat’ činnost’ čerpadla a sacie potrubie
so spojmi.

57682AXX

Obr. 73: Optický indikátor prúdenia

[1] Smer prúdenia oleja 

[2] Sklenený priezor 

[3] Blok rozdeľovača oleja

[1]

[2]

[2]

[2]

[3]

Čisté sklá [2] a jasné svetlo za blokom rozdeľovača uľahčujú zistenie prúdenia oleja. 
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Pripojenie systému chladenia olej/voda
Mechanická inštalácia doplnkov

5.14 Pripojenie systému chladenia olej/voda

5.15 Pripojenie systému chladenia olej/vzduch

5.16 Pripojenie mazacieho čerpadla s motorom

Pri pripájaní olejovo-vodného chladiaceho zariadenia sa riaďte špeciálnou
dokumentáciou výrobcu zariadenia.

Pri pripájaní olejovo-vzduchového chladiaceho zariadenia sa riaďte špeciálnou
dokumentáciou výrobcu zariadenia.

Pri pripájaní mazacieho čerpadla s motorom sa riaďte špeciálnou dokumentáciou
výrobcu.
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6Uvádzanie do prevádzky prevodoviek typového radu MC..
Uvedenie do prevádzky

6 Uvedenie do prevádzky

6.1 Uvádzanie do prevádzky prevodoviek typového radu MC..

Pred uvedením 

do prevádzky

• Z povrchu prevodovky odstráňte prach a nečistoty.

• Pri prevodovkách s dlhodobou ochranou: Vybaľte prevodovku zo zámorského
balenia.

• Odstráňte antikorózny ochranný prostriedok z jednotlivých častí prevodovky.
Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu tesnení, tesniacich plôch a tesniacich britov
pri mechanickom čistení atď.

• Pred naplnením prevodovky správnym druhom a množstvom oleja odstráňte zvyšky
ochranného oleja z prevodovky. Odskrutkujte skrutku na vypúšt’anie oleja a nechajte
zvyšky ochranného oleja vytiect’. Potom skrutku na vypúšt’anie oleja opät’
zaskrutkujte.

• Odskrutkujte plniacu skrutku oleja (pozícia → kapitola "Konštrukčné tvary"). Pri plnení

oleja používajte lievik s filtrom (filter max. 25 µm). Prevodovku naplňte správnym

druhom a množstvom oleja (→ kapitola "Typový štítok"). Množstvo oleja uvedené

na typovom štítku prevodovky je orientačná hodnota. Rozhodujúca pre správne

množstvo oleja je značka na olejovej mierke. Skontrolujte správnu hladinu oleja

pomocou olejovej mierky (= pod označením "max"). Po naplnení opät’ zaskrutkujte

plniacu skrutku oleja.

• Pri prevodovkách s oceľovou expanznou nádobou (→ 6.3 Uvedenie do prevádzky
priemyselných prevodoviek MC s oceľovou expanznou nádobou).

• Zaistite, aby otáčajúce sa hriadele a spojky boli vybavené vhodnými ochrannými
krytmi.

• Pri prevodovke s mazacím čerpadlom s motorom skontrolujte funkčnost’ systému
tlakového mazania. Skontrolujte správne pripojenie kontrolných prístrojov.

• Po dlhšom skladovaní (max. asi 2 roky) nechajte prevodovku bežat’ bez zát’aže,
so správnou olejovou náplňou (→ kapitola "Typový štítok"). Tým sa zabezpečí
správna činnost’ systému mazania, a predovšetkým mazacieho čerpadla.

• Pri prevodovkách s ventilátorom namontovanom na vstupnom hriadeli skontrolujte
voľný prívod vzduchu v zadanom uhle (→ kapitola "Ventilátor").

• Bezpodmienečne dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v kapitole

"Bezpečnostné pokyny". 

• Pri všetkých prácach na prevodovke bezpodmienečne zabráňte prítomnosti

otvoreného ohňa a iskier!

• Prijmite príslušné ochranné opatrenia, aby ste chránili personál pred parami

rozpúšt’adiel a pred parami inhibítora v plynnej fáze!

• Pred uvedením do prevádzky bezpodmienečne skontrolujte správny stav

hladiny oleja! Množstvo olejovej náplne je uvedené v kapitole "Mazivá". 

• Pri prevodovkách s dlhodobou ochranou: Vymeňte uzatváraciu skrutku

na označenom mieste na prevodovke za odvzdušňovaciu skrutku (pozícia →

kapitola "Konštrukčné tvary").

• Pred začiatkom prác na údržbe prevodovky alebo pred výmenou oleja

v prevodovke skontrolujte teplotu povrchu prevodovky. Nebezpečenstvo

popálenia (horúci olej v prevodovke)! 

MINMIN
MAXMAX

• Pri prevodovkách s okienkom olejoznaku (doplnok): Skontrolujte správnu

hladinu oleja vizuálnou kontrolou (= olej je vidiet’ v okienku olejoznaku).

00

I
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Uvedenie do prevádzky prevodovky typového radu MC, s uzávierkou spätného chodu
Uvedenie do prevádzky

Doba zábehu Ako prvú fázu uvedenia do prevádzky odporúča firma SEW-EURODRIVE zábeh
prevodovky. Postupne zvyšujte zat’aženie a rýchlost’ (otáčky), v 2 až 3 krokoch,
až na maximum. Tento zábeh má trvat’ asi 10 hodín.

Vo fáze zábehu dodržujte nasledovné body:

• Skontrolujte pri rozbehu výkonové parametre prevodovky uvedené na typovom
štítku, pretože frekvencia rozbehov a rozbehová zát’až má rozhodujúci význam
pre životnost’ prevodovky.

• Beží prevodovka rovnomerne?

• Vzniká chvenie alebo mimoriadna hlučnost’ pri chode?

• Objavujú sa netesnosti (mazanie) na prevodovke?

6.2 Uvedenie do prevádzky prevodovky typového radu MC, s uzávierkou spätného 
chodu

6.3 Uvedenie do prevádzky prevodoviek MC s oceľovou expanznou nádobou

Táto kapitola opisuje postup plnenia olejom prevodoviek typu MC.PV, MC.RV a MC.RE,
ktoré sa dodávajú s oceľovou expanznou nádobou. Pri plnení olejom sa musí
postupovat’ veľmi opatrne. V prevodovke nesmie zostat’ žiadny vzduch. Pred plnením
prevodovky musí byt’ membrána v oceľovej expanznej nádobe v dolnej polohe.
Membrána sa počas prevádzky prevodovky pohybuje hore a dolu, čo je spôsobené
tepelnou rozt’ažnost’ou oleja.

Poloha membrány pred uvedením do prevádzky:

Ak sa pod membránu v expanznej nádobe dostane vzduch, môže membránu zdvíhat’ hore.

V prevodovke tak vznikne tlak a môžu sa vyskytnút’ netesnosti.

Olej musí mat’ pri plnení teplotu okolia a prevodovka musí byt’ inštalovaná v konečnej
polohe. Ak sa prevodovka naplní ešte pred inštaláciou, nesmie sa pri inštalácii naklonit’,
lebo by olej pritom vytlačil membránu hore.

Ďalšie informácie ako aj opatrenia na odstránenie porúch sú uvedené v kapitole
"Poruchy v prevádzke". 

Pri prevodovkách s uzávierkou spätného chodu skontrolujte správny smer

otáčania motora!

52727AXX

[1] Hladina oleja [3] Vzduch

[2] Membrána v dolnej polohe

[1][2]

[3]

00
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57695AXX

Obr. 74: Priemyselné prevodovky MC.PE../MC.RE.. s oceľovou expanznou nádobou

[1] Odvzdušňovacia skrutka [5] Skrutka na vypúšt’anie vzduchu

[2] Olejová mierka a otvor na plnenie oleja č. 2 [6] Oceľová expanzná nádoba

[3] Skrutka na vypúšt’anie oleja [7] Plniaci otvor oleja, č. 1

[4] Okienko olejoznaku

51588AXX

Obr. 75: Priemyselné prevodovky MC.PV../MC.RV.. s oceľovou expanznou nádobou

[1] Odvzdušňovacia skrutka [4] Okienko olejoznaku

[2] Olejová mierka [5] Skrutka na vypúšt’anie vzduchu

[3] Skrutka na vypúšt’anie oleja [6] Oceľová expanzná nádoba

  

[4]

[5]

[6]

[1][2]

[3]

[7]

[2] [6] [4] [1] [5]

[3]
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1. Odskrutkujte skrutku na vypúšt’anie oleja [5].

2. Odskrutkujte VŠETKY uzatváracie skrutky v hornej časti krytu (obvykle dve až tri),
ako sú odvzdušňovacia skrutka, plniaca skrutka oleja a olejová mierka.

3. Cez odvzdušňovaciu skrutku [1] v kompenzačnej nádobe vypustite stlačený vzduch.
Membrána klesne (niekedy počut’ "plesknutie").

4. Naplňte prevodovku olejom cez plniace otvory [2] [7] (pozri predchádzajúcu stranu).

5. Keď olej dosiahne k otvorom uzatváracích skrutiek (okrem olejovej mierky),
uzatváracie skrutky zaskrutkujte. Zaskrutkujte najprv skrutku, kde olej začne vytekat’
najskôr. Potom nasleduje druhá uzatváracia skrutka atď. Týmto postupom zabránite
vytvoreniu vzduchových bublín v prevodovke.

6. Naplňte prevodovku, kým olej nezačne vytekat’ z otvoru pre skrutku na vypúšt’anie
vzduchu [5]. Zaskrutkujte skrutku na vypúšt’anie vzduchu.

7. Naplňte olej až po okienko olejoznaku [4].

8. Skontrolujte stav oleja pomocou olejovej mierky a okienka olejoznaku. Správna
hladina oleja sa dosiahne vtedy, keď je hladina oleja v polovici okienka olejoznaku.
Smerodajná je hladina oleja v okienku olejoznaku.

9. Olejovú mierku [2] pevne zaskrutkujte.

10.Na kontrolu vykonajte skúšobný chod, aby ste zistili, či olej neklesne pod okienko
olejoznaku.

11.Skontrolujte stav oleja, až keď prevodovka vychladne na teplotu okolia.

56617AXX

56616AXX

[6]

[4]

[6]

[5]

Pred plnením prevodovky olejom musí byt’ membrána v expanznej nádobe

v dolnej polohe, aby v prevodovke nevznikol tlak. Striktné dodržanie uvedeného

postupu je predpokladom pre uplatnenie prípadných nárokov zo záruky.

00
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6.4 Odstavenie prevodoviek MC z prevádzky

Ak má byt’ prevodovka odstavená na dlhší čas, musí sa pravidelne, v intervale
asi 2-3 týždne, uviest’ do prevádzky. 

Ak bude prevodovka odstavená dlhšie ako 6 mesiacov, je potrebná nasledovná
konzervácia:

• Vnútorná konzervácia pri prevodovkách s mazaním brodením alebo ponorným

mazaním:

Naplňte prevodovku až po odvzdušňovaciu skrutku druhom oleja uvedeným
na typovom štítku.

• Vnútorná konzervácia pri prevodovkách s tlakovým mazaním:

V takomto prípade kontaktujte firmu SEW-EURODRIVE!

• Vonkajšia konzervácia:

Vykonajte vonkajšiu konzerváciu koncov hriadeľa a nelakovaných povrchov
pomocou ochrannej vrstvy na báze vosku. Tesniace brity hriadeľových tesniacich
krúžkov natrite tukom kvôli ochrane pred konzervačným prípravkom.

Odpojte pohon od napätia a zabezpečte ho proti neúmyselnému opätovnému

zapnutiu!

Pri opätovnom uvádzaní prevodovky do prevádzky dodržujte pokyny uvedené v kapitole
"Uvedenie do prevádzky".

00
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7 Prehliadky a údržba

7.1 Intervaly prehliadok a údržby

Časový interval Čo treba vykonat’?

• Denne

• Skontrolovat’ teplotu skrine prevodovky:
– pre minerálny olej: max. 90 °C
– pre syntetický olej: max. 100 °C

• Skontrolovat’ hluk prevodovky
• Skontrolovat’ tesnost’ prevodovky

• Po 500-800 hodinách prevádzky • Prvá výmena oleja od prvého uvedenia do prevádzky

• Po 500 hodinách prevádzky • Kontrola stavu oleja, príp. doplnenie oleja (→ Typový štítok)

• Každých 3000 hodín prevádzky, 
minimálne polročne

• Skontrolovat’ olej: Ak sa používa prevodovka vo voľnom 
priestranstve alebo vo vlhkom prostredí, skontrolujte obsah 
vody v oleji. Nesmie byt’ prekročená hodnota 0,05 % (500 ppm)

• Doplnit’ tesniaci tuk v mazacom labyrinte tesnení. Na jednu 
maznicu použite asi 30 g tesniaceho tuku

• Vyčistit’ odvzdušňovaciu skrutku

• Každých 4000 prevádzkových 
hodín

• Prevodovky s Drywell: Namazat’ spodné ložiská výstupného 
(hnaného) hriadeľa

• Podľa prevádzkových podmienok - 
najneskôr každých 12 mesiacov

• Vymenit’ minerálny olej (→ kapitola "Prehliadky a údržba 
prevodovky")

• Skontrolovat’ dotiahnutie upevňovacích skrutiek
• Skontrolovat’ stav a znečistenie chladiča olej/vzduch
• Skontrolovat’ stav chladiča olej/voda
• Vyčistit’ olejový filter, resp. vymenit’ vložku filtra

• Každých 8000 prevádzkových 
hodín, najneskôr každé 2 roky

• Podľa prevádzkových podmienok - 
najneskôr raz za 3 roky

• Výmena syntetického oleja (→ kapitola "Prehliadky a údržba 
prevodovky")

• Rôzne (v závislosti od vonkajších 
vplyvov)

• Opravit’, resp. obnovit’ povrchový/ochranný náter proti korózii
• Vyčistit’ vonkajšok skrine prevodovky a ventilátor
• Skontrolovat’ vyhrievanie oleja:

• Sú všetky prívody a svorky pevne spojené a nie sú 
zoxidované?

• Vyčistite súčasti, na ktorých sa vytvorili nánosy 
(napr. vyhrievacie teleso), prípadne ich vymeňte 
(→ kapitola "Prehliadky a údržba").
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7.2 Intervaly výmeny maziva

Pri zvláštnych vyhotoveniach v st’ažených/agresívnych podmienkach prostredia
sa musí olej vymieňat’ častejšie!

Na mazanie sa používajú minerálne mazivá CLP a syntetické mazivá na báze
olejov PAO (polyalfaolefín). Syntetické mazivo CLP HC (podľa DIN 51502) uvedené
na nasledovnom obrázku zodpovedá olejom PAO.

04640AXX

Obr. 76: Intervaly výmeny mazív pre prevodovky typového radu MC pri normálnych podmienkach 

okolia

(1) Hodiny prevádzky
(2) Trvalá teplota olejového kúpeľa
• Priemerná hodnota podľa druhu oleja pri 70 °C
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7.3 Práce pri prehliadkach a údržbe prevodovky

Kontrola hladiny 
oleja

1. Odpojte motor od napätia a zaistite ho proti neúmyselnému opätovnému

spusteniu!

Vyčkajte, kým prevodovka vychladne – Pozor - Nebezpečenstvo popálenia!

2. Pri prevodovkách s olejovou mierkou:

• Vyskrutkujte a vytiahnite olejovú mierku. Olejovú mierku očistite a znova zasuňte
do prevodovky (bez zaskrutkovania!)

• Olejovú mierku znova vytiahnite a skontrolujte hladinu oleja, príp. opravte:
Správna hladina oleja sa musí nachádzat’ medzi značkou (= maximálna hladina
oleja) a koncom mierky (= minimálna hladina oleja)

3. Pri prevodovkách s okienkom olejoznaku (doplnok): Vizuálne skontrolujte správnu
hladinu oleja (= stred okienka olejoznaku)

Kontrola oleja 1. Odpojte motor od napätia a zabezpečte ho proti neúmyselnému opätovnému

zapnutiu!

Vyčkajte, kým prevodovka vychladne – Pozor - Nebezpečenstvo popálenia!

2. Odoberte trocha oleja skrutkou na vypúšt’anie oleja

3. Skontrolujte vlastnosti oleja

– Viskozita
– Ak olej vizuálne vykazuje vysoký stupeň znečistenia, odporúčame olej vymenit’

mimo intervalov údržby uvedených v kapitole "Intervaly prehliadok a údržby". 

Výmena oleja Pri výmene oleja dôkladne vyčistite skriňu prevodovky od zvyškov oleja a obrusov.
Použite na to rovnaký druh oleja ako na prevádzku prevodovky.

1. Odpojte motor od napätia a zaistite ho proti neúmyselnému zapnutiu!

Vyčkajte, kým prevodovka vychladne – Pozor - Nebezpečenstvo popálenia!

Pri prevodovkách s expanznou nádobou nechajte prevodovku najskôr

vychladnút’ na teplotu okolia, pretože v expanznej nádobe sa môže nachádzat’

olej, ktorý potom vyteká z plniaceho otvoru!

Upozornenie: Prevodovka musí byt’ ešte teplá, pretože znížená viskozita

studeného oleja st’ažuje jeho správne vypúšt’anie.

2. Pod skrutku na vypúšt’anie oleja postavte nádobu.

3. Vyskrutkujte plniacu skrutku oleja, odvzdušňovaciu skrutku a skrutky na vypúšt’anie
oleja. Na prevodovkách s oceľovou expanznou nádobou vyskrutkujte aj skrutku
na vypúšt’anie vzduchu na expanznej nádobe. Pre úplné vyprázdnenie vháňajte
vzduch odvzdušňovacou rúrkou do expanznej nádoby. Gumená membrána klesne
a vytlačí zvyšný olej. Poklesnutá membrána prispieva k vyrovnaniu tlaku a uľahčuje
neskoršie naplnenie olejom.

4. Olej úplne vypustite.

5. Zaskrutkujte skrutky na vypúšt’anie oleja.

• Syntetické mazivá navzájom nemiešajte a nemiešajte ich s minerálnymi

mazivami!

• Polohy skrutky na kontrolu hladiny oleja, skrutky na vypúšt’anie oleja,

odvzdušňovacej skrutky a okienka olejoznaku sú uvedené na obrázkoch

v kapitole "Konštrukčné tvary". 

MINMIN
MAXMAX
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6. Pri plnení oleja používajte lievik s filtrom (filter max. 25 µm). Naplňte nový olej
rovnakého druhu cez plniacu skrutku oleja (v ostatných prípadoch kontaktujte
oddelenie služieb zákazníkom). 

– Naplňte množstvo oleja podľa údaju na typovom štítku (→ kapitola "Typový štítok").

Množstvo oleja uvedené na typovom štítku je orientačná hodnota. Určujúca je

značka na olejovej mierke.

– Skontrolujte správnu hladinu oleja pomocou olejovej mierky

7. Zaskrutkujte skrutku na kontrolu hladiny oleja. Na prevodovkách s oceľovou expanznou

nádobou zaskrutkujte aj skrutku na vypúšt’anie vzduchu na expanznej nádobe.

8. Zaskrutkujte odvzdušňovaciu skrutku.

9. Vyčistite olejový filter, príp. vymeňte filtračnú vložku (ak sa používa externý chladič
olej/vzduch alebo olej/voda).

Čistenie 
vyhrievania oleja

Usadeniny oleja na vložke vyhrievania oleja treba odstránit’. Demontujte vložku
na vyhrievanie oleja kvôli vyčisteniu.

 

Demontáž vložky 

na vyhrievanie oleja

• Demontujte vložku vyhrievania oleja [1] a tesnenie na prevodovke.

• Demontujte spodok svorkovej skrinky.

• Vyčistite rúrkové vyhrievacie články pomocou rozpúšt’adla.

MINMIN
MAXMAX

Pokiaľ odstránite veko prevodovky, treba na tesniacu plochu naniest’ novú

tesniacu hmotu. Inak nie je zaručená tesnost’ prevodovky! V tomto prípade

bezpodmienečne kontaktujte SEW-EURODRIVE!

50530AXX

Obr. 77: Vyhrievanie oleja pri priemyselných prevodovkách MC..

[1] Vložka vyhrievania oleja

[2] Snímač teploty

[3] Termostat

[1][2]

[3]

Dávajte pozor, aby sa vyhrievacie články nepoškodili poškriabaním alebo odretím!
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Montáž vyhrievania 

oleja

• Namontujte vložku vyhrievania oleja [1] a tesnenie spät’ na prevodovku. Rúrkové
vyhrievacie články musia byt’ vždy obklopené kvapalinou.

• Namontujte spodok svorkovej skrinky s upevňovacím krúžkom na vyhrievacie teleso.

• Zabezpečte, aby tesnenie sedelo bezchybne medzi svorkovou skrinkou a vrchným
koncom vyhrievacieho telesa.

• Zasuňte senzor teploty (kapiláru) [2] do olejovej vane prevodovky. Skontrolujte
požadovanú spínaciu teplotu na termostate [3].

Doplnenie 

tesniaceho tuku

Na mazanie domazávaných prachoviek alebo labyrintových tesnení ("Taconite"),
ktoré sú ako doplnok namontované na vstupnom a výstupnom hriadeli, sa môže použit’
lítiový tuk (pozri príklady v kapitole 10.3) (→ kapitola "Mazivá", "Tesniace tuky"). 

Pozície dodatočne mazaných miest sú uvedené na rozmerovom výkrese príslušnej
zákazky. Na každú maznicu použite asi 30 g tuku, nezávisle od polohy domazávaných
miest a konštrukčnej veľkosti prevodovky.

Starý tuk sa spolu so špinou a pieskom vytlačí medzi hriadeľom a okrajom veka ložiska
Oblast’ okolo tesnenia musí byt’ čistá. Starý tuk z veka ložiska a z hriadeľa odstráňte.
Opatrne a bez veľkého tlaku natlačte nový tuk. Na jedno ložiskové veko použite
najviac 30 gramov tuku.
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Zvislé prevodovky 

so systémom 

tesnenia Drywell 

na výstupnom 

hriadeli

Pri verzii Drywell sú spodné ložiská výstupného (hnaného) hriadeľa mazané tukom.

Na prevodovke je nálepka, ktorá obsahuje informácie o intervaloch domazávania
a informácie o potrebnom množstve tuku pre ložiská. Použite vhodný tuk pre každú
maznicu podľa informácií na nálepke, pozri tiež tabuľka mazív → kapitola 10.2

Použit’ len na mazanie ložísk.

Po dlhšej dobe skladovania prevodovky sa musí ložiskový tuk pred uvedením
prevodovky do prevádzky vymenit’.

Ložiská sa musia pravidelne domazávat’. Príslušné informácie o množstve maziva
a o intervaloch domazávania sú uvedené na nálepke na prevodovke.

Rozlišujú sa dva druhy prevodoviek so systémom tesnenia Drywell:

• so zväčšenou vzdialenost’ou ložísk, EBD (Extended Bearing Distance), typy E...G

• so štandardným vyhotovením ložísk

s EBD /E...G 

a s Drywell

57359AEN

Obr. 78: Množstvo maziva na domazanie pri EBD a Drywell (pozri typový štítok MC.V../E..G)

[1] Veľkost’ prevodovky (pozri typový štítok)

[2] Množstvo maziva na domazanie

Veľkost’ prevodovky

MC.V.. / E...G

Množstvo tuku
Interval domazávania

[g]

02 60

Každých 4000 prevádzkových hodín alebo 
najmenej každých 10 mesiacov

03 60

04 90

05 90

06 120

07 120

08 150

09 150

02,03   60 gram / 2 oz 

04,05   90 gram / 3 oz 

08,09  150 gram / 5 oz 

06,07  120 gram / 4 oz 

every 4000 hours/EP-grease NLGI 2

[1] [2]
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so štandardným 

vyhotovením ložísk 

a s Drywell

57681AEN

Obr. 79: Množstvo maziva na domazanie pri štandardnom vyhotovení ložísk

[1] Veľkost’ prevodovky (pozri typový štítok)

[2] Množstvo maziva na domazanie

Veľkost’ prevodovky

MC.V.. 

Množstvo tuku
Interval domazávania

[g]

02 30

Každých 4000 prevádzkových hodín alebo 
najmenej každých 10 mesiacov

03 30

04 50

05 50

06 65

07 65

08 80

09 80

02,03  30 gram / 1 oz 

04,05  50 gram / 2 oz 

08,09  80 gram / 3 oz 

06,07  65 gram / 2.5oz 

every 4000 hours / EP-grease NLGI 2
[1] [2]
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Pri domazávaní ložísk postupujte nasledovne:

1. Otvorte rúrku na vypúšt’anie tuku [1]. Starý tuk tu bude vytekat’.

2. Tuk naplňte cez maznicu [2].

3. Zatvorte rúrku na vypúšt’anie tuku [1].

57378AXX

Obr. 80: Domazávanie prevodoviek s Drywell (na obrázku je verzia EBD)

[1] Rúrka na odvod tuku

[2] Maznica

[3] Nálepka s údajmi o predpísaných množstvách maziva na domazanie

02,03   60 gram / 2 oz 
04,05   90 gram / 3 oz 

08,09  150 gram / 5 oz 
06,07  120 gram / 4 oz 

every 4000 hours/EP-grease NLGI 2

[1]

[2]

[3]

• Tuk sa má dopĺňat’ za chodu prevodovky.

• Množstvo tuku na domazanie je uvedené na nálepke [3].

Mazací tuk neplňte pod vysokým tlakom!

Pri vysokom tlaku sa tuk vytlačí medzi tesniacim britom a hriadeľom. Tesniaci brit
sa tak môže poškodit’ alebo môže skĺznut’, tuk sa môže dostat’ do technologického
procesu a vnútrajšok krytu ložiska môže korodovat’. 

Tuk sa plní za chodu prevodovky opatrným vtláčaním potrebného množstva tuku.

V žiadnom prípade nevtlačte viacej tuku, ako je uvedené na nálepke!
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Poruchy prevodovky
Poruchy pri prevádzke

8 Poruchy pri prevádzke

8.1 Poruchy prevodovky

Oddelenie služieb 

zákazníkom

Porucha Možná príčina Náprava

Neobvyklý, pravidelný 
hluk pri chode

A Hluk odvaľovania a drvenia: poškodené 
ložisko

B Klepavý hluk: nepravidelnost’ v ozubení

A Skontrolovat’ olej (→ kapitola "Prehliadky a údržba"), 
vymenit’ ložiská

B Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom

Neobvyklý, nepravidelný 
hluk pri chode

Cudzie častice v oleji • Skontrolovat’ olej (pozri kap. "Práce spojené 
s prehliadkou a s údržbou")

• Pohon zastavit’, volat’ servis pre zákazníkov

Neobvyklý hluk v oblasti 
ukotvenia prevodovky

Došlo k uvoľneniu ukotvenia prevodovky • Kotviace skrutky a matice dotiahnut’ predpísaným 
krútiacim momentom

• Vymenit’ poškodené alebo chybné kotviace skrutky 
a matice

Prevádzková teplota je 
príliš vysoká

A Príliš veľa oleja
B Olej je starý
C Olej je silne znečistený
D Prevodovky s ventilátorom: Silno znečistený 

prívod vzduchu alebo skriňa prevodovky
E Chybné mazacie čerpadlo na hriadeli
F Porucha chladiaceho zariadenia olej/vzduch 

alebo olej/voda

A Skontrolovat’, príp. upravit’ hladinu oleja (→ kapitola 
"Kontrola a údržba")

B Skontrolovat’, kedy bola vykonaná posledná výmena 
oleja; prípadne vymenit’ olej (→ kapitola "Kontrola 
a údržba")

C Vymenit’ olej (→ kapitola "Kontrola a údržba")
D Skontrolovat’ otvor pre prívod vzduchu; prípadne 

ho vyčistit’ a očistit’ aj skriňu prevodovky
E Skontrolovat’ mazacie čerpadlo na hriadeli; prípadne 

ho vymenit’
F Dodržujte osobitný návod na obsluhu chladiaceho 

zariadenia olej/voda a olej/vzduch!

Príliš vysoká teplota na 
ložiskách

A Príliš málo oleja
B Olej je príliš starý
C Chybné mazacie čerpadlo na hriadeli
D Poškodené ložiská

A Skontrolovat’, príp. upravit’ hladinu oleja (→ kapitola 
"Kontrola a údržba")

B Skontrolovat’, kedy bola vykonaná posledná výmena 
oleja; prípadne vymenit’ olej (→ kapitola "Kontrola 
a údržba")

C Skontrolovat’ mazacie čerpadlo na hriadeli; prípadne 
čerpadlo vymenit’

D Skontrolovat’ ložiská; prípadne ložiská vymenit’, 
kontaktovat’ oddelenie služieb zákazníkom

Vyteká olej1)

• na montážnom veku
• na veku prevodovky
• na veku ložiska
• na montážnej prírube
• na tesniacom krúžku 

vstupného alebo 
výstupného hriadeľa

1) Olej alebo tuk vytekajúci okolo tesniaceho krúžka hriadeľa (malé množstvo) je počas zábehu (24 hodín prevádzky) normálnym javom
(pozri tiež DIN 3761).

A Tesnenie montážneho veka (MC2P) / veka 
prevodovky / veka ložiska / montážnej 
príruby netesní

B Tesniaci brit tesniaceho krúžku hriadeľa je 
vyhrnutý

C Tesniaci krúžok hriadeľa je poškodený 
alebo opotrebovaný

A Dotiahnut’ skrutky na príslušnom veku a prevodovku 
pozorovat’. Ak olej vyteká naďalej: Kontaktovat’ 
oddelenie služieb zákazníkom

B Odvzdušnit’ prevodovku (pozri kap. "Konštrukčné 
tvary"). Pozorovat’ prevodovku. Ak olej vyteká naďalej: 
kontaktovat’ službu zákazníkom

C Kontaktovat’ oddelenie služieb zákazníkom

Vyteká olej
• na skrutke na 

vypúšt’anie oleja
• na odvzdušňovacej 

skrutke

A Príliš veľa oleja
B Pohon je v nesprávnej pracovnej polohe
C Časté studené štarty (olej sa pení) a/alebo 

vysoká hladina oleja

A Upravit’ množstvo oleja (pozri kapitolu "Prehliadky 
a údržba")

B Namontovat’ správne odvzdušňovaciu skrutku (pozri 
kapitolu "Konštrukčné tvary") a upravit’ hladinu oleja 
(pozri typový štítok, kapitola "Mazivá")

Porucha chladiaceho 
zariadenia olej/vzduch 
alebo olej/voda

Platí zvláštny návod na obsluhu chladiaceho zariadenia 
olej/voda a olej/vzduch!

Zvýšená prevádzková 
teplota na uzávierke 
spätného chodu

Poškodená alebo chybná uzávierka spätného 
chodu

• Skontrolovat’ a prípadne vymenit’ uzávierku spätného 
chodu

• Kontaktovat’ oddelenie služieb zákazníkom

Ak budete potrebovat’ pomoc nášho oddelenia služieb zákazníkom, prosíme vás o uvedenie 
nasledovných údajov:
• úplné údaje z typového štítka
• druh a rozsah poruchy
• čas a okolnosti vzniku poruchy
• pravdepodobná príčina
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9  Konštrukčné tvary

9.1 Použité symboly

Nasledovná tabuľka znázorňuje symboly používané v nasledovných obrázkoch
a vysvetľuje ich význam.

Symbol Význam

Odvzdušňovacia skrutka

Skrutka na vypúšt’anie vzduchu

Kontrolný otvor

Skrutka na plnenie oleja

Skrutka na vypúšt’anie oleja

Olejová mierka

Okienko olejoznaku
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Montážne polohy prevodoviek MC.P..
Konštrukčné tvary

9.2 Montážne polohy prevodoviek MC.P..

* = Neštandardná montážna poloha / poloha skrine prevodovky. Polohy vyhrievacej
vložky, olejovej mierky a skrutky na vypúšt’anie oleja sú uvedené len ako príklad.
Platí príslušný výkres pre danú zákazku.

+ = Vo vodorovnej montážnej polohe je skrutka na vypúšt’anie oleja umiestnená vždy
na opačnej strane voči výstupnému hriadeľu.

55477AXX

M4 M2*
MC..PE..

MC..PL..

MC..PE..

12

34
2

3

M1

A B C

M5
MC..PVS..MC..PVH.. MC..PV... /SEP

3 3

3

2 2
4

B

A

C

B

A

B

A

C C

+
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9Montážne polohy prevodoviek typového radu MC.R..
Konštrukčné tvary

9.3 Montážne polohy prevodoviek typového radu MC.R..

* = Neštandardná montážna poloha / poloha skrine prevodovky. Polohy vyhrievacej
vložky, olejovej mierky a skrutky na vypúšt’anie oleja sú uvedené len ako príklad.
Platí príslušný výkres pre danú zákazku.

+ = Vo vodorovnej montážnej polohe je skrutka na vypúšt’anie oleja umiestnená vždy
na opačnej strane voči výstupnému hriadeľu.

55480AXX

M5
MC..RVS..

M3*
MC..RL..

M4

MC..RE..

M2*

MC..RE..

M1
MC..RL..

MC..RVH.. MC..RV... /SEP

MC..RE... /SEP

+

4

4

4

0

0

0

0 0

3 3

3
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Smernica pre výber oleja
Pokyny na konštrukciu a prevádzku

10 Pokyny na konštrukciu a prevádzku

10.1 Smernica pre výber oleja

Všeobecne Ak sa nedohodli osobitné pravidlá, dodáva SEW-EURODRIVE pohony bez olejovej
náplne.

Potrebný druh a množstvo oleja závisia od nasledovných činiteľov:

• Veľkost’ a typ prevodovky

• Vyhotovenie prevodovky (MC..L.., MC...V.., MC...E) a poloha skrine prevodovky
(M1...M6)

• Prevádzková teplota oleja, ktorá závisí od

– prenášaného výkonu
– teploty okolia
– spôsobu mazania (mazanie brodením s rozstrekom, ponorné mazanie,

tlakové mazanie)
– spôsobu doplnkového chladenia

• Minimálna teplota pri studenom štarte.

Okrem požadovanej viskozity musí olej vyhovovat’ nasledovným kritériám:

• Vysoký index viskozity

• Olej musí obsahovat’ aditíva proti nadmernému opotrebovaniu, aditíva na ochranu
pred koróziou (hrdzavením), antioxidanty a detergenty (proti peneniu)

• Olej musí obsahovat’ aditíva EP.

Ak sa má z dôvodu prevádzkových teplôt alebo z dôvodu intervalov výmeny oleja použit’
syntetický olej, odporúča firma SEW-EURODRIVE olej na báze polyalfaolfinolov (PAO).

Minerálny olej

Normy Mazacie oleje sú zaradené do tried viskozity ISO VG podľa ISO 3448 a DIN 51519.

To znamená, že pred uvedením prevodovky do prevádzky sa musí prevodovka

naplnit’ správnym druhom oleja a množstvom oleja. Príslušné údaje sú uvedené

na typovom štítku prevodovky.

ISO

trieda

ISO 6743-6

označenie

DIN 51517-3

označenie

AGMA 9005-D94

označenie

220 ISO-L-CKC 220 DIN 51517-CLP 220 AGMA 5 EP

460 ISO-L-CKC 460 DIN 51517-CLP 460 AGMA 7 EP

P
i

f
kVA

Hz

n
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Výber viskozity 
pri použití 
minerálneho oleja

Výber druhu 
minerálneho oleja

Z tabuľky v kapitole 10.2. vyberte druh oleja podľa požadovanej viskozity.

Spôsob mazania Teplota okolia Mineral ISO VG

• Ponorné mazanie
• Mazanie brodením
• Tlakové mazanie s vyhrievaním oleja a s chladičom

–15...+20 °C 220

• Ponorné mazanie
• Mazanie brodením
• Tlakové mazanie s vyhrievaním oleja a s chladičom

–5...+40 °C 460

• Tlakové mazanie s chladičom +10...+20 °C 220

• Tlakové mazanie bez chladiča +20...+40 °C 460

Pri tlakovom mazaní s chladičom alebo bez chladiča sa musí pred studeným

štartom preverit’ situácia! Tlakové mazanie s mazacím čerpadlom si vyžaduje

začiatočnú viskozitu pod 2000 cSt (→ obr. 55052AXX). 

Podľa potreby sa musí použit’ vyhrievanie oleja (→ kapitola 5.8).

55052AXX

[1] Bod tečenia [°C] [4] Index viskozity VI = 90...100

[2] Prevádzková teplota oleja v prevodovke [°C] [5] ISO VG

[3] Viskozita [cSt] [6] Obmedzenie teploty 80 °C

10

100

1000

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

220 460

3000

2000

500

200

40

150

-20    -10    
[1]

[2]

[3]

[4][5]

[°C]

[cSt] [6]

Musí sa sledovat’ maximálna prevádzková teplota prevodovky. Maximálna

prípustná prevádzková teplota je 70 °C (dlhá životnost’) pre ISO VG 220 a 80 °C

pre ISO VG 460. Teplota 90 °C je prípustná len krátkodobo.

V prípade potreby sa musí inštalovat’ chladiace zariadenie (ventilátor, chladenie

vzduchom alebo vodou) alebo sa musí skrátit’ interval výmeny oleja (pozri

kapitola "Intervaly výmeny maziva" v návode).

P
i

f
kVA

Hz

n



10

124 Návod na montáž a prevádzku – Priemyselné prevodovky typového radu MC..

Smernica pre výber oleja
Pokyny na konštrukciu a prevádzku

Syntetický olej

Štandard Mazacie oleje sú zaradené do tried viskozity ISO VG podľa ISO 3448 a DIN 51519.

Platia tie isté minimálne požiadavky ako pre minerálne oleje.

Výber triedy 
viskozity 
na použitie 
syntetických olejov

ISO-L-CKT 460 Označenie ISO 6743-6

220 ISO-L-CKT 220

320 ISO-L-CKT 320

460 ISO-L-CKT 460

Spôsob mazania Teplota okolia Syntetický ISO VG

• Mazanie ponorením
• Mazanie brodením
• Tlakové mazanie s vyhrievaním oleja a s chladičom

–35...+30 °C 220

• Mazanie ponorením
• Mazanie brodením
• Tlakové mazanie s vyhrievaním oleja a s chladičom

–30...+40 °C 320

• Mazanie ponorením
• Mazanie brodením
• Tlakové mazanie s vyhrievaním oleja a s chladičom

–25...+50 °C 460

• Tlakové mazanie s chladičom +5...+30 °C 220

• Tlakové mazanie s chladičom +10...+40 °C 320

• Tlakové mazanie bez chladiča +15...+50 °C 460

Pri tlakovom mazaní s chladičom alebo bez chladiča sa musí pred studeným

štartom preverit’ situácia! Tlakové mazanie s mazacím čerpadlom si vyžaduje

začiatočnú viskozitu pod 2000 cSt (→ obr. 55051AXX). 

Podľa potreby sa musí použit’ vyhrievanie oleja (→ kapitola 5.8).

P
i

f
kVA

Hz

n
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Výber druhu 
syntetického oleja

Z tabuľky v kapitole "10.2 - Mazivá" vyberte druh oleja podľa požadovanej viskozity.

55051AXX

[1] Bod tečenia [°C] [4] Index viskozity VI = 140..0,180

[2] Prevádzková teplota oleja v prevodovke [°C] [5] ISO VG

[3] Viskozita [cSt] [6] Obmedzenie teploty 100 °C

10

100

1000

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

220

320

460

2000

500

200

40

150

-40 -35 -30  
3000

[1]

[2]

[3]

[5]

[°C]

[cSt]

[4]

[6]

Musí sa sledovat’ maximálna prevádzková teplota prevodovky.

Trieda viskozity ISO VG Max. prípustná prevádzková teplota [°C]

220 80

320 90

460 100 (krátkodobo možné 105)

V prípade potreby sa musí inštalovat’ chladiace zariadenie (ventilátor, chladenie

vzduchom alebo vodou) alebo sa musí skrátit’ interval výmeny oleja (pozri

kapitola "Intervaly výmeny maziva" v návode).

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.2 Mazivá pre priemyselné prevodovky MC.. 

Tabuľka mazív Tabuľka mazív na nasledovnej strane uvádza prípustné mazivá pre prevodovky značky
SEW-EURODRIVE. Všimnite si nasledovné vysvetlenie k tabuľke mazív.

Vysvetlenie 
k tabuľke mazív

Použité skratky, význam farby pozadia a pokyny:

CLP = Minerálny olej

CLP PAO = Syntetické polyalfaolefíny

= Syntetické mazivo (= tuk do valivých ložísk na syntetickej báze)

= Minerálne mazivo (= tuk do valivých ložísk na minerálnej báze)

1) = Teplota okolia

= Konzultujte SEW-EURODRIVE

= Mazanie a chladenie

= Mazanie brodením a rozstrekom

= Mazanie ponorením

= Tlakové mazanie s vyhrievaním oleja a s chladičom

= Tlakové mazanie s chladičom (bez vyhrievania oleja)

0
+

10
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+
50

-5
0

°C

 

 

 

 

+ +

+
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Tabuľka mazív
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Tesniace tuky
Pokyny na konštrukciu a prevádzku

10.3 Tesniace tuky

Ďalej uvedené tesniace tuky sa môžu používat’ nasledovne:

• ako tesniace tuky

• ako ložiskové tuky pre spodné ložisko výstupného hriadeľa (LSS) pri prevodovkách
so systémom tesnenia Drywell

V nasledovnom prehľade sú uvedené tuky, ktoré SEW-EURODRIVE odporúča
pre prevádzkové teploty od –30 °C do +100 °C.

Vlastnosti mazacieho tuku:

• Obsahuje aditíva EP

• Trieda tvrdosti NLGI2

Dodávateľ Tuk

Aral Aralub HLP2

BP Energrease LS-EPS

Castrol Spheerol EPL2

Chevron Dura-Lith EP2

Elf Epexa EP2

Esso Beacon EP2

Exxon Beacon EP2

Gulf Gulf crown Grease 2

Klüber Centoplex EP2

Kuwait Q8 Rembrandt EP2

Mobil Mobilux EP2

Molub Alloy BRB-572

Optimol Olista Longtime 2

Shell Alvania EP2

Texaco Multifak EP2

Total Multis EP2

Tribol Tribol 3030-2
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10Množstvo olejovej náplne
Pokyny na konštrukciu a prevádzku

10.4 Množstvo olejovej náplne

Uvedené množstvá olejovej náplne sú orientačné hodnoty. Presné hodnoty sa menia
v závislosti od prevodového pomeru.

MC.P.

MC.R.

Veľkost’ 

prevodovky
Spôsob mazania

Množstvo oleja [l]

2-stupňová 3-stupňová

Konštrukčný tvar - montážna poloha

L V E L V E

02
brodením
ponorné

9
-

-
21

-
18

11
-

-
25

-
20

03
brodením
ponorné

14
-

-
26

-
23

15
-

-
31

-
32

04
brodením
ponorné

18
-

-
34

-
31

20
-

-
45

-
45

05
brodením
ponorné

24
-

-
45

-
35

27
-

-
58

-
54

06
brodením
ponorné

28
-

-
58

-
45

36
-

-
73

-
65

07
brodením
ponorné

33
-

-
94

-
59

47
-

-
102

-
89

08
brodením
ponorné

55
-

-
117

-
77

68
-

-
133

-
113

09
brodením
ponorné

79
-

-
139

-
107

90
-

-
151

-
137

Veľkost’ 

prevodovky
Spôsob mazania

Množstvo oleja [l]

2-stupňové 3-stupňové

Konštrukčný tvar - montážna poloha

L V E L V E

02
brodením
ponorné

10
-

-
19

-
18

10
-

-
19

-
19

03
brodením
ponorné

14
-

-
27

-
29

13
-

-
27

-
28

04
brodením
ponorné

19
-

-
34

-
34

18
-

-
34

-
35

05
brodením
ponorné

22
-

-
47

-
47

24
-

-
47

-
47

06
brodením
ponorné

26
-

-
59

-
60

28
-

-
59

-
61

07
brodením
ponorné

32
-

-
89

-
91

33
-

-
88

-
89

08
brodením
ponorné

58
-

-
111

-
119

56
-

-
111

-
116

09
brodením
ponorné

84
-

-
137

-
133

79
-

-
137

-
137

Pri tlakovom mazaní dodržujte bezpodmienečne údaje na typovom štítku
a v dokumentácii príslušnej zákazky!
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Zmeny oproti predchádzajúcej verzii
Prehľad zmien

11 Prehľad zmien

11.1 Zmeny oproti predchádzajúcej verzii

V nasledovných odsekoch sú opísané zmeny jednotlivých kapitol oproti
vydaniu 07/2003, objednávacie číslo 10560009.

Bezpečnostné 

pokyny

• Podkapitola "Antikorózna ochrana a ochrana povrchu" je prepracovaná.

Konštrukcia 

prevodovky

• V podkapitole "Typové označenie, typový štítok" sú prepracované typové štítky
"Priemyselné prevodovky typového radu MC.., SEW-EURODRIVE".

• Podkapitoly

– "Konštrukčné tvary"
– "Montážna plocha"
– "Poloha skrine prevodovky"
– "Poloha hriadeľa"

 sú pridané.

Mechanická 

inštalácia

• V podkapitole "Základne pre prevodovky" je prepracovaná tabuľka "Ut’ahovacie
momenty".

• V podkapitole "Základne pre prevodovky" sú nové časti "Montážna príruba"
a "Montážna príruba EBD".

• Podkapitola "Montáž/demontáž prevodoviek s dutým hriadeľom so zvieracím
kotúčom" je úplne prepracovaná.

Mechanická 

inštalácia 

doplnkov

• V podkapitole "Montáž spojok" je pridaná čast’ "Pružné zubové spojky typového
radu MT, MS-MTN".

• Podkapitola "Mazacie čerpadlo na hriadeli SHP" je prepracovaná.

• Podkapitola "Montáž pohonu s klinovými remeňmi" je zmenená.

• Podkapitola "Vyhrievanie oleja" je prepracovaná.

• Podkapitola "Prietokový spínač" je nová.

• Podkapitola "Optický indikátor prúdenia" je nová.
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11Zmeny oproti predchádzajúcej verzii
Prehľad zmien

Uvedenie 

do prevádzky

• Podkapitola "Uvedenie prevodoviek MC s oceľovou expanznou nádobou
do prevádzky" je nová.

Prehliadky 

a údržba

• V podkapitole "Práce pri prehliadkach a údržbe prevodovky" je nová čast’ "Zvislé
prevodovky s tesniacim systémom Drywell na výstupnom hriadeli (LSS)".

Konštrukčné 

tvary

• Kapitola "Konštrukčné tvary" je celá prepracovaná.

Pokyny na 

konštrukciu 

a prevádzku

• Kapitola "Pokyny na konštrukciu a prevádzku" je celá prepracovaná.
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Index

12 Index
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Konštrukcia prevodovky ......................................17
Kontrola hladina oleja .......................................112
Kontrola oleja ....................................................112

L

Likvidácia odpadu .................................................5

M

Mazacie čerpadlo na hriadeli SHP ......................81
Mazanie brodením a rozstrekom ........................35
Mazanie ponorením ............................................35
Mazanie priemyselných prevodoviek ..................35
Mazivá ...............................................................126
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Mechanická inštalácia .........................................39
Mechanická inštalácia doplnkov .........................60
Minerálny olej ....................................................122
Momentové tiahlo ................................................85

Možnosti montáže ........................................85
Základňa .......................................................87

Montáž motora s adaptérom ...............................57
Montáž pohonu s klinovými remeňmi ..................88
Montáž prevodoviek s dutým hriadeľom
so spojením pomocou tesného pera ...................49
Montáž prevodoviek s dutým hriadeľom
so zvieracím kotúčom .........................................51
Montáž prevodoviek s plným hriadeľom .............47

Montáž spojok .................................................... 63
Spojka Nor-Mex (typ G, E) .......................... 66
Spojka ROTEX ............................................ 63

Montážna plocha ................................................ 26
Montážne tolerancie ........................................... 39

O

Odstavenie prevodoviek MC ............................ 109
Oceľová konštrukcia .......................................... 84
Ochrana povrchu ............................................... 13
Optický indikátor prúdenia ............................... 103

P

Pohon s klinovými remeňmi ............................... 88
Pokyny na konštrukciu ..................................... 122
Pokyny na montáž ............................................. 60
Pokyny na prevádzku ........................................... 6
Poloha skrine prevodovky .................................. 27
Polohy hriadeľov ................................................ 29
Poruchy prevodovky ........................................ 118
Poruchy pri prevádzke

Náprava ..................................................... 118
Práce pri prehliadkach a údržbe prevodovky .....112

Čistenie vyhrievania oleja .......................... 113
Doplnenie tesniaceho tuku ........................ 114
Kontrola hladiny oleja ................................ 112
Kontrola oleja ............................................. 112
Výmena oleja ............................................. 112

Preprava .............................................................. 9
Prevádzkové poruchy

Možná príčina ............................................ 118
Prietokový spínač ............................................. 100
Pružné prevodovkové spojky ............................. 70

S

Skúšobné sily remeňov ...................................... 90
Smer otáčania .................................................... 31
Smernica pre výber oleja ................................. 122
Snímač teploty PT100 ........................................ 97
Spojka Rotex ...................................................... 63
Syntetický olej .................................................. 124
Systém chladenia olej/voda ............................. 104
Systém chladenia olej/vzduch .......................... 104

T

Tabuľka mazív ................................................. 127
Tesniace tuky ................................................... 128
Tlakové mazanie ................................................ 38
Transport na výkyvnej základnej doske ............. 12
Transport na základnom ráme ........................... 11
Typové označenie .............................................. 19
Typový štítok ................................................19, 21
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Zoznam adries
Nemecko

Hlavné zastúpenie
Výrobný závod
Distribúcia

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

Stred 
Prevodovky / 
motory

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

Stred 
Elektronika

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

Sever SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (pri Hanoveri)

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

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

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

Juh SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (pri Mníchove)

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

Západ SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (pri Düsseldorfe)

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

Drive Service Hotline / 24-hodinová telefonická pohotovostná 
služba

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Ďalšie adresy servisných stredísk v Nemecku na požiadanie.

Francúzsko

Výrobný závod
Distribúcia
Servis

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

Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

Ďalšie adresy servisných stredísk vo Francúzsku na požiadanie.

Alžírsko

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

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

Argentína

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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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Austrália

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

Belgicko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

Brüssel 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

Brazília

Výrobný závod
Distribúcia
Servis

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

Ďalšie adresy servisných stredísk v Brazílii na požiadanie.

Bulharsko

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

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

Česká republika

Distribúcia Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6-Vokovice

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

Čile

Montážny závod
Distribúcia
Servis

Santiago de 
Chile

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

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

Čína

Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Dánsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Estónsko

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

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



Zoznam adries

136 08/2006

Fínsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Tel. +358 3 589-300
Fax +358 3 7806-211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew-eurodrive.fi

Gabun

Distribúcia Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

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

Grécko

Distribúcia
Servis

Athen 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

Holandsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Hong Kong

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Chorvátsko

Distribúcia
Servis

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

India

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Technické 
kancelárie

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

Írsko

Distribúcia
Servis

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

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

Japonsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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
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Juhoafrická republika

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

Kamerun

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

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

Kanada

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

Ďalšie adresy servisných stredísk v Kanade na požiadanie.

Kolumbia

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Kórea

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Libanon

Distribúcia 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

Litva

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

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



Zoznam adries

138 08/2006

Luxembursko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

Brüssel 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

Maďarsko

Distribúcia
Servis

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

Malajzia

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Maroko

Distribúcia 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

Nový Zéland

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

Nórsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Peru

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Pobrežie slonoviny

Distribúcia 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

Poľsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Portugalsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Rakúsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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
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Rumunsko

Distribúcia
Servis

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

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

Rusko

Distribúcia 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

Senegal

Distribúcia 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

Singapúr

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Slovensko

Distribúcia Sereď SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Trnavská 920
SK-926 01 Sereï

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

Slovinsko

Distribúcia
Servis

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

Srbsko a Čierna hora

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

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

Španielsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Švajčiarsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Švédsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Taliansko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

Milano 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

Thajsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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
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Tunisko

Distribúcia 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

Turecko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

USA

Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

Ďalšie adresy servisných stredísk v USA na požiadanie.

Veľká Británia

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Venezuela

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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







SEW-EURODRIVE – Driving the world



www.sew-eurodrive.com

Ako možno pohnút’ svetom

S ľuďmi, ktorí 

rýchlejšie a správne 

uvažujú a spoločne 

s vami pracujú na 

budúcnosti.

So službami, 

ktoré sú na dosah 

na celom svete.

S pohonmi 

a riadiacimi 

systémami, ktoré 

automaticky zlepšia 

váš výkon.

S rozsiahlym know 

how v najdôležitejších 

odvetviach 

súčasnosti.

S nekompromisnou 

kvalitou, ktorej 

vysoké štandardy 

trochu zjednodušia 

každodennú prácu.

S globálnym citom pre 

rýchle a presvedčivé 

riešenia.

Na každom mieste.

S inovatívnymi 

nápadmi, v ktorých 

sa už zajtra bude 

skrývat’ riešenie 

na pozajtra.

S internetovou 

prezentáciou, ktorá 

24 hodín denne 

ponúka prístup 

k informáciám 

a updatom pre softvér.

Prevodové motory \ Priemyselné prevodovky \ Elektronika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Servis

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


