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2 Ochrona powierzchniowa i przeciwkorozyjna

Motoreduktory fi rmy SEW-EURODRIVE dostarczane są ze standardową powłoką ochronną 

zabezpieczającą przed najczęściej spotykanymi w warunkach przemysłowych substancjami 

powodującymi korozję, takimi jak: wilgoć, olej, zanieczyszczenie lub substancje chemiczne. 

Praca tych silników możliwa jest nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych w wyniku 

szeregu specjalnych, dodatkowych warstw ochronnych oraz użycia specjalnych materiałów 

dostępnych jako kompletne pakiety ochronne. Połączenie wewnętrznych i zewnętrznych 

procesów zapobiegawczych stanowi solidną ochronę dla napędów fi rmy SEW-EURODRIVE. 

Perfekcyjne oddziaływanie wewnętrznych i 

zewnętrznych procesów ochronnych zabezpiecza 

napędy SEW-EURODRIVE przed uszkodzeniem 

poprzez

–  Obróbkę wewnętrzną  i zabezpieczenie 

 antykorozyjne standardowych części

–  Zewnętrzną ochronę powierzchniową z 

 zabezpieczeniem OS1 do OS4 

Zamawiając napędy w fi rmie SEW-EURODRIVE 

odbiorca zapewnia sobie długoletnią, 

 bezawaryjną pracę napędu poprzez wybór 

 kombinacji opcjonalnych powierzchni 

 chroniących, dokładnie dopasowanych do Twoich 

potrzeb.  

Nasza standardowa ochrona jest całkowicie 

 dostosowana do Państwa potrzeb

 Napędzamy Świat – z innowacyjnymi rozwiązaniami napędowymi 

dla wszystkich branż przemysłowych i każdej aplikacji. Produkty 

i systemy firmy SEW-EURODRIVE znajdują zastosowanie w wielu 

aplikacjach na całym świecie. Można je spotkać m.in. w takich 

gałęziach przemysłu jak: przemysł motoryzacyjny, przemysł 

materiałów budowlanych, spożywczy oraz w przetwórstwie metali. 

Podjęcie decyzji dotyczącej używania techniki napędowej “made 

by SEW-EURODRIVE” zapewnia bezpieczeństwo i funkcjonalność.
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Rozwiązania dla ochrony wewnętrznej i zewnętrznej

Ochrona standardowa 

Wszystkie produkty  – standardowa, szczegółowa obróbka

 – zawory odpowietrzające wykonane zazwyczaj z materiału nierdzewnego

 – wszystkie obrobione powierzchnie kołnierzy, powierzchnie łączeniowe oraz wystające części wału 

  pokryte środkiem zabezpieczającym przed korozją

Ochrona antykorozyjna

Silniki  dodatkowo:

 – wszystkie elementy mocujące, odsłonięte, wykonane z materiałów nierdzewnych

 – nierdzewne tabliczki znamionowe

 – powłoka wewnętrzna wykonana ze specjalnej emalii

Silniki IP56 – specjalna konstrukcja łożysk (RS po stronie wejściowej, 2RS po stronie wyjściowej)

 – dodatkowy otwór kondensacyjny

Hamulce i sprzęgła – dodatkowe mocowanie pierścieni uszczelniających przy użyciu pasków zaciskowych. 

jednokierunkowe  Tarcze dociskowe wykonane z materiału nierdzewnego

 – Hamulce BC i BD oraz sprzęgła jednokierunkowe w wykonaniu przeciwwybuchowym pokryte 

  specjalną powłoką

Wariatory dodatkowo:

VARIMOT® – wszystkie nieobrobione powierzchnie wewnętrzne pokryte specjalną powłoką

VARIBLOC® – azotowane nastawne koło pasowe w przekładni VARIBLOC®

 –  chromowana tarcza napędowa w przekładni VARIMOT®

 –  części mocujące wykonane z materiału nierdzewnego

Specjalna ochrona wałów wyjściowych

NOCO® fl uid,  – żel zabezpieczający przed korozją cierną

dopuszczony do Przeznaczenie:

kontaktu z żywnością  – w wykonaniach z wałem drążonym w celu zabezpieczenia przed korozją stykową

zgodnie z USDA-H1 – w celu ułatwienia montażu kół pasowych, kół łańcuchowych lub łączników sprzęgłowych oraz

  zabezpieczenia przed korozją cierną

 –  do zapobiegawczego pokrywania wystających powierzchni, które do tej pory nie były chronione 

  przed korozją, lub w przypadku gdy ochrona przestała działać (wałki wyjściowe, kołnierze, itp.)

Pokrycie powłoką  – pierścień uszczelniający pokryty silikonem 

wałka wyjściowego – indywidualne wymagania aplikacji

Wałek wyjściowy wykonany   – najwyższej jakości materiał 

ze stali nierdzewnej – indywidualne wymagania aplikacji
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Zabezpieczenie antykorozyjne: Pakiet ochrony 

wewnętrznej oraz części standardowych

Hamulce z tarczą 
dociskową
wykonaną z 
materiałów 
 nierdzewnych

Specjalna powłoka 
na powierzchniach 

wewnętrznych 

Nierdzewna
tabliczka 

 znamionowa

NOCO® fluid, 
 substancja

 hamująca korozję 
stykową

Nierdzewne wały 
wyjściowe

Łożysko RS dla
stopnia ochrony IP56

Specjalna powłoka na powierzchniach 
wewnętrznych 

Elementy mocujące
odporne na korozję

Specjalna 
wewnętrzna 
powłoka 
zabezpieczająca

Nierdzewne zawory
odpowietrzające

Opcjonalna powłoka
na czopie wału 
wyjściowego
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Ochrona powierzchni:

Pakiety powłok nawierzchniowych

Lakier dwuskładnikowy

Powłoka gruntowa 
dwuskładnikowa

Podkład zanurzeniowy

Różne warstwy powłok

lakierowych na przekładni

walcowo-stożkowej

z ochroną OS2
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Ochrona powierzchni

Standardowa

OS1

OS2

OS3

OS4

Warunki otaczające/przykłady aplikacji

Przeznaczona dla maszyn i systemów pracujących wewnątrz budynku w 

 atmosferze neutralnej

Podobnie jak kategoria korozyjności*: C1 (nieznaczna)

Przykłady aplikacji

– Maszyny i systemy stosowane w przemyśle samochodowym

– Systemy przenośników w centrach logistycznych

– Przenośniki taśmowe na lotniskach

Przeznaczone dla środowiska z możliwością kondensacji pary wodnej, gdzie 

występuje mała wilgotność lub zanieczyszczenie atmosferyczne np. aplikacje 

pracujące na zewnątrz pod dachem lub osłoną.

Podobnie jak kategoria korozyjności*: C2 (niska)

Przykłady aplikacji

– Systemy pracujące w tartakach

–  Napędy bram w halach

–  Mieszadła

Przeznaczone dla środowiska z dużą wilgotnością lub średnim zanieczyszczeniem 

atmosferycznym, np. aplikacje pracujące na zewnątrz bezpośrednio narażone na 

wpływ pogody. Podobnie jak kategoria korozyjności*: C3 (umiarkowana)

Przykłady aplikacji

– Aplikacje w parkach rozrywki

– Koleje linowe i krzesełkowe

– Aplikacje w żwirowniach

– Systemy w elektrowniach atomowych

Przeznaczone dla środowiska z dużą wilgotnością i sporadycznie narażone na 

zanieczyszczenie atmosferyczne i chemiczne. Sporadyczne mycie kwasem lub 

sodą kaustyczną. Także dla aplikacji pracujących w portach przy przeładunku 

soli. Podobnie jak kategoria korozyjności*: C4 (wysoka)

Przykłady aplikacji

– Oczyszczalnie ścieków

–  Żurawie portowe

–  Aplikacje górnicze

Przeznaczone dla środowiska z ciągłą obecnością wilgoci i  zanieczyszczeniem 

atmosferycznym i chemicznym. Regularne mycie kwasem lub sodą 

kaustyczną, także środkami chemicznymi.

Podobnie jak kategoria korozyjności*: C5-I (bardzo wysoka)

Przykłady aplikacji

– Napędy w słodowniach

– Strefy wilgotne w przemyśle napojów

– Przenośniki taśmowe w przemyśle spożywczym

              
Perfekcyjna ochrona powierzchni dla każdej aplikacji
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Ochrona powierzchni

Silniki aseptyczne

serii DAS

OS2-OS4 jako opcja

Silniki aseptyczne 

serii DAS

z pakietem  

ASEPTICplus

OS4

Warunki otaczające/przykłady aplikacji

Przeznaczone dla suchych lub wilgotnych higienicznych obszarów ze średnim 

zanieczyszczeniem atmosferycznym. Odpowiednie także szczególnie dla 

środowiska zapylonego. Podobnie jak kategoria korozyjności*: C3 (umiarkowana)

Przykłady aplikacji

– Aplikacje w tzw. “pomieszczeniach czystych”

– Maszyny dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego

– Systemy do  przetwórstwa zboża i produkcji mąki (bez zabezpieczenia Ex)

– Przenośniki taśmowe w cementowniach

Przeznaczone dla obszarów higienicznych w przemyśle spożywczym i napojów 

z ciągłą obecnością wilgoci i regularnym myciem kwasem i środkami 

 chemicznymi. Mycie pod wysokim ciśnieniem do 80 bar.

Podobnie jak kategoria korozyjności*: C5-I (bardzo wysoka)

Przykłady aplikacji

–  Higieniczne i aseptyczne przenośniki w przemyśle napojów

–  Systemy w mleczarniach i rzeźniach

–  “Strefy rozbryzgowe” w przemyśle spożywczym

               
Perfekcyjna ochrona powierzchni dla każdej aplikacji

 * zgodnie z normą DIN EN ISO 12944-2

Motoreduktory aseptyczne 

z ochroną powierzchni OS4
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  Afryka Południowa 
Tel. +27 11 248-7000
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sew@sew-eurodrive.dk

Finlandia
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Tel. +31 10 4463-700
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Fax +39 02 96 799781
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92-518 Łódź
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Fax +48 42 676 53 49
sew@sew-eurodrive.pl

jwww.sew-eurodrive.pl

1
6

7
5

 6
9

4
0

 /
 0

4
0

9



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


