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1Általános tudnivalók
A dokumentáció használata
1 Általános tudnivalók
1.1 A dokumentáció használata

A dokumentáció a termék része, és fontos üzemeltetési és szervizelési információkat
tartalmaz. A dokumentáció minden olyan személynek szól, aki a terméken szerelési,
telepítési, üzembe helyezési vagy szervizelési munkát végez.
A dokumentációt olvasható állapotban hozzáférhetővé kell tenni. Győződjön meg arról,
hogy a dokumentációt a berendezés és az üzem felelősei, valamint a készüléken saját
felelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették. Ha valamiben
bizonytalan, vagy további információra van szüksége, forduljon az SEW-EURODRIVE
céghez.

1.2 A biztonsági tudnivalók felépítése
1.2.1 A jelzőszavak jelentése

Az alábbi táblázat a biztonsági tudnivalókra, az anyagi károkkal kapcsolatos figyelmezte-
tésekre és az egyéb tudnivalókra utaló jelzőszavak besorolását és jelentését mutatja be.

1.2.2 Az adott fejezetre vonatkozó biztonsági tudnivalók felépítése
Az adott fejezetre vonatkozó biztonsági tudnivalók nemcsak egy adott tevékenységre
érvényesek, hanem a témához kapcsolódó több tevékenységre is. Az alkalmazott
piktogramok vagy általános vagy meghatározott veszélyre utalnak.
Itt az adott fejezetre vonatkozó biztonsági tudnivalók alaki felépítését láthatja:

1.2.3 A beágyazott biztonsági tudnivalók felépítése
A beágyazott biztonsági tudnivalók közvetlenül be vannak építve a tevékenység útmu-
tatójába, a veszélyes lépés elé.
Itt a beágyazott biztonsági tudnivalók alaki felépítését láthatja:
•  JELZŐSZÓ! A veszély jellege és forrása.

A figyelmen kívül hagyás lehetséges következménye(i).
– Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.

Jelzőszó Jelentés Következmények a figyelmen kívül 
hagyása esetén

VESZÉLY! Közvetlenül fenyegető veszély Halál vagy súlyos testi sérülések

VIGYÁZAT! Lehetséges veszélyhelyzet Halál vagy súlyos testi sérülések

FIGYELEM! Lehetséges veszélyhelyzet Könnyebb testi sérülések

FIGYELEM! Lehetséges anyagi károk A hajtásrendszer vagy környezetének 
károsodása

MEGJEGYZÉS Hasznos tudnivaló vagy tanács: 
Megkönnyíti a hajtásrendszer 
kezelését.

JELZŐSZÓ!
A veszély jellege és forrása.
A figyelmen kívül hagyás lehetséges következménye(i).
• Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.
Üzemeltetési utasítás –  VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik
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1.3 Szavatossági igények
A dokumentáció betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges szavatossági
igények érvényesítésének feltétele. Ezért a készülék használatának megkezdése előtt
olvassa el a dokumentációt! 

1.4 A felelősség kizárása
A dokumentáció figyelembevétele az variátoros hajtóművek biztonságos üzemeltetésé-
nek és a megadott terméktulajdonságok ill. teljesítményjellemzők elérésének alapfelté-
tele. A dokumentáció figyelmen kívül hagyásából eredő személyi, tárgyi és vagyoni
károkért, valamint személyi sérülésekért az SEW-EURODRIVE nem vállal felelősséget.
A szavatosság ilyen esetekben kizárt.

1.5 Szerzői jogi megjegyzés
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Minden jog fenntartva.
Mindenféle – akár kivonatos – sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés és egyéb haszno-
sítás tilos. 

1.6 Terméknév és védjegy
A jelen kiadványban található márkanevek és terméknevek az adott név tulajdonosának
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Á
S
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2Biztonsági tudnivalók
Előzetes megjegyzések
2 Biztonsági tudnivalók
Az alábbi alapvető biztonsági tudnivalók a személyi sérülések és az anyagi károk elke-
rülését célozzák. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az alapvető bizton-
sági tudnivalókat figyelembe vegyék és betartsák. Győződjön meg arról, hogy a doku-
mentációt a berendezés és az üzem felelősei, valamint a készüléken saját felelősségük-
re munkát végző személyek elolvasták és megértették. Ha valamiben bizonytalan vagy
további információra van szüksége, kérjük, forduljon az SEW-EURODRIVE céghez.

2.1 Előzetes megjegyzések
Az alábbi biztonsági tudnivalók elsősorban a következő berendezések alkalmazására
vonatkoznak: variátoros hajtóművek. Kérjük, hogy hajtóműves motorok alkalmazásakor
vegye figyelembe a következő berendezések üzemeltetési utasításában megadott
biztonsági tudnivalókat is:
• Motorok
• R..7, F..7, K..7, S..7 és SPIROPLAN® W típussorozatú hajtóművek
Kérjük, tartsa be a jelen dokumentáció egyes fejezeteiben található kiegészítő bizton-
sági tudnivalókat is.

2.2 General (általános)

A szükséges védőburkolatok vagy a ház meg nem engedett eltávolítása, szakszerűtlen
alkalmazás, helytelen telepítés vagy kezelés esetén súlyos személyi sérülések és
anyagi károk veszélye áll fenn.
További információk ebben a dokumentációban találhatók.

VIGYÁZAT!
Üzem közben a motorok és a hajtóműves motorok védettségi fokozatuknak megfele-
lően feszültség alatt álló, (nyitott csatlakozó / csatlakozódoboz esetén) fedetlen, adott
esetben mozgó vagy forgó alkatrészekkel rendelkezhetnek, valamint felületük forró
lehet.
Halál vagy súlyos testi sérülések.
• Bármilyen szállítási, raktározási, telepítési, szerelési, bekötési, üzembe helyezési,

karbantartási és fenntartási munkát csak képzett szakember végezhet, amelynek
során feltétlenül figyelembe kell venni az alábbiakat:
– a vonatkozó részletes üzemeltetési utasítás(ok) 
– a motoron, a hajtóműves motoron elhelyezett figyelmeztető és biztonsági táblák

feliratai
– a hajtáshoz tartozó minden más tervezési dokumentáció, üzembe helyezési

útmutató és kapcsolási rajz
– a berendezésre vonatkozó rendelkezések és követelmények
– az országos és a helyi biztonsági és balesetvédelmi előírások.

• Sérült terméket soha ne telepítsen.
• Kérjük, haladéktalanul jelezze a sérüléseket a szállítmányozó vállalatnak
Üzemeltetési utasítás –  VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik
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2.3 Célcsoport
Bármely mechanikai munkálatot kizárólag képzett szakember végezhet el. E dokumen-
táció értelmében szakember az a személy, aki ismeri a termék felépítését, mechanikai
szerelését, hibaelhárítását és karbantartását, valamint rendelkezik az alábbi
képzettségekkel:
• mechanikai területen szerzett képzettség (például gépész, műszerész vagy mecha-

tronikai szakember) letett záróvizsgával.
• ezen üzemeltetési utasítás ismerete.

Bármely elektrotechnikai munkát kizárólag képzett villamossági szakember végezhet el.
E dokumentáció értelmében villamossági szakember az a személy, aki ismeri a termék
elektromos szerelését, üzembe helyezését, hibaelhárítását és karbantartását, valamint
rendelkezik az alábbi képzettségekkel:
• elektrotechnikai területen szerzett képzettség (például villanyszerelő, elektroműsze-

rész vagy mechatronikai szakember), letett záróvizsgával.
• ezen üzemeltetési utasítás ismerete.

Az összes egyéb szállítási, raktározási, üzemeltetési és ártalmatlanítási területen vég-
zett munkát kizárólag megfelelően betanított személyekkel szabad végeztetni.
Minden szakembernek a tevékenységének megfelelő védőruházatot kell viselnie.

2.4 Rendeltetésszerű használat
Ezek az variátoros hajtóművek ipari berendezésekhez valók. 
A hajtóművek csak az SEW-EURODRIVE műszaki dokumentációjának és a típustáblá-
nak az adatai szerint alkalmazhatók. Megfelelnek a hatályos szabványoknak és
előírásoknak. 
Gépekbe történő beszerelés esetén a készülék üzembe helyezése (azaz a rendeltetés-
szerű üzem megkezdése) mindaddig tilos, amíg meg nem állapítják, hogy a gép meg-
felel a helyi törvényeknek és irányelveknek. Különösen be kell tartani a mindenkori
érvényességi területükön a gépekről szóló 2006/42/EK irányelvet, valamint az elektro-
mágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelvet. Az elektromágneses
összeférhetőség vizsgálatáról szóló EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-6 és EN 61000-6-2 előírások szolgálnak alapul.
Robbanásveszélyes (Ex) területen alkalmazásuk tilos, hacsak nem kifejezetten arra
tervezték őket.

2.5 További vonatkozó dokumentáció
2.5.1 Variátoros hajtóművek

Emellett az alábbi kiadványokat és dokumentációkat kell még figyelembe venni:
• hajtóműves motorok esetében a "DR.71 – 225, 315 háromfázisú váltakozó áramú

motorok" c. üzemeltetési utasítás
• "DR/DV/DT/DTE/DVE háromfázisú váltakozó áramú motorok, CT/CV aszinkron

szervomotorok" c. üzemeltetési utasítás hajtóműves motoroknál 
• R..7, F..7, K..7, S..7 és SPIROPLAN® W típussorozatú hajtóművek üzemeltetési

utasítása
• az esetleg felszerelt opciók üzemeltetési utasítása 
• "Variátoros hajtóművek" katalógus
B
C
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2Biztonsági tudnivalók
Szállítás, tárolás
2.6 Szállítás, tárolás
A szállítmány megérkezése után azonnal ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás
közben. Ha igen, azonnal közölje azt a szállítmányozó vállalattal. Az üzembe helyezést
szükség esetén fel kell függeszteni. 
Húzza meg jól a szállítószemeket. Ezeket csak a motor/hajtóműves motor tömegére
méretezték; ezért nem szabad további terhet rájuk rakni. 
A beépített szemescsavarok megfelelnek a DIN 580 szabványnak. Az abban megadott
terheléseket és előírásokat minden tekintetben be kell tartani. Ha a hajtóműves motoron
két emelőszem vagy szemescsavar található, akkor a szállításhoz mindkettőt használni
kell. A kötözőeszközök ferde húzásiránya a DIN 580 szabvány szerint nem haladhatja
meg a 45°-ot. 
Szükség esetén alkalmas, megfelelően méretezett szállítóeszközt kell használni.
A további szállításhoz ismét ezeket használja.
Ha a motort / hajtóműves motort nem építi be azonnal, tárolja száraz és pormentes
helyen. Nem szabad a motort / hajtóműves motort a szabadban, valamint a ventillátor-
fedélre állítva tárolni. A motor / hajtóműves motor legfeljebb 9 hónapig tárolható anélkül,
hogy üzembe helyezés előtt különleges intézkedésre lenne szükség.

2.7 Felszerelés
Tartsa be a "Mechanikai szerelés" c. fejezet utasításait!

2.8 Üzembe helyezés, üzemeltetés
A megfelelő forgásirányt szétkapcsolt állapotban ellenőrizze. Forgatáskor figyeljen a
szokatlan súrlódó zajokra.
A hajtott elemek nélküli próbaüzemhez biztosítsa a reteszt. A felügyeleti és védelmi
rendszereket a próbaüzem idejére se hatástalanítsa.
Ha bármilyen rendellenességet (pl. hőmérséklet-növekedést, zajokat, rezgéseket)
tapasztal, kétség esetén kapcsolja le a hajtóműves motort. Állapítsa meg a jelenség
okát, szükség esetén kérjen tanácsot az SEW-EURODRIVE-tól.

2.9 Ellenőrzés és karbantartás
Tartsa be az "Ellenőrzés és karbantartás" c. fejezet utasításait!
Üzemeltetési utasítás –  VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik
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3 A VARIBLOC® felépítése
3.1 Típustábla / típusjel
3.1.1 Típusjel

A következő ábrán példaként látható egy típusjel:

3.1.2 Típustábla
A következő ábrán példaként egy variátoros hajtómű típustáblája látható.

R57 VU 21 DRE 90 M4

motorhossz és pólusszám

motorméret 

DR motorsorozat E betűjellel
(IE2 az IEC 60034-30 szerint)

hajtómű mérete 
• VU = 01 – 6
• VZ = 01 – 41

VARIBLOC® variátoros hajtóművek típussorozat 
• U = U-alakú erőfolyam
• Z = Z-alakú erőfolyam

hajtómű; itt homlokkerekes hajtómű, kiviteli 
méret 57

4685251339

188 578 2.52

Cosφ0,79

3~ IEC60034 

IP

R57 VU21  DRE90M4
01.1747895903.0001.11

54

Made in Germany

76646 Bruchsal/Germany

Hz 50 r/min1420/55-336

kg 79.000

  kW  1.1 S1

Iso.Kl.  130(B)

Inverter duty VPWM

A 4,45 / 2,55 eff% 82,4 IE2
v 220-242∆ / 380-420 Y

i   9,35 Nm 94/26 IM   M1
CLP 220 Miner.ÖL/0.81

[1]

[3][2]

[1] r/min 1420 55 336

maximális kihajtási fordulatszám na2

minimális kihajtási fordulatszám na1

motor névleges fordulatszáma nN

egység fordulat/percben
A
T
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3A VARIBLOC® felépítése
VARIBLOC® variátoros hajtóművek felépítése
3.2 VARIBLOC® variátoros hajtóművek felépítése
Az alábbi ábra a VARIBLOC® variátoros hajtómű felépítését mutatja be:

[2] i 9,35

hajtómű-áttétel (itt az R57 számára)

[3] Nm 94 26

kihajtási forgatónyomaték Ma2 maximális kihajtási fordulatszámnál na2

kihajtási forgatónyomaték Ma1 minimális kihajtási fordulatszámnál na1

kihajtási forgatónyomaték Nm-ben

4590560011

[1] állítóberendezés elülső állítás [5] kétrészes variátoros hajtóműház
[2] állítótárcsák [6] utána kapcsolt lassító áttétel
[3] széles ékszíj [7] kihajtó perem
[4] csapágyfedél [8] hajtómotor

[8]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[7]

[6]
Üzemeltetési utasítás –  VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik
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3.3 VARIBLOC® ráépítési változatok áttekintése
A következő ábra a VARIBLOC® variátoros hajtómű kombinációs lehetőségeit mutatja:

4593157643

[1] BM(G) fék (IG feszültségimpulzus-jeladóval) [7] HS állítóberendezés kézikerékkel és pozíciójelzővel
[2] csapágyfedél [8] HY hidraulikus variátor egység
[3] TW szögsebesség-mérő [9] EF elektromechanikus fordulatszám távbeállítás 
[4] GW váltakozó feszültségű jeladó [10] állítóberendezés H kézikerékkel / NV szabad tengelyvéggel
[5] TA axiális sebességmérő [11] elülső állítás lánckerékkel
[6] IG feszültségimpulzus-jeladó [12] elülső állítás kézikerékkel (standard kivitel)

[12]

[11]

[10]

[9]

[8]

[7]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
A
V
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Szükséges szerszámok és segédeszközök
4 Szerelés

4.1 Szükséges szerszámok és segédeszközök
• csavarkulcskészlet
• felhúzó szerkezet
• esetleg kiegyenlítő elemek (alátétek, távtartó gyűrűk)
• rögzítőanyagok a hajtó és hajtott elemekhez 
• multiméter

4.1.1 Tűrések a szerelési munkáknál

4.2 A szerelés feltételei 

Ellenőrizze, hogy teljesülnek-e az alábbi feltételek:
• A hajtóműves motor típustáblájának adatai megegyeznek a hálózati feszültséggel.
• A hajtás a szállítás és tárolás során nem sérült.

FIGYELEM!
Károk a állítóberendezésen és a széles ékszíjon a variátoros hajtómű elállításakor nyu-
galmi helyzetben.
Lehetséges anyagi károk!
• A variátoros hajtóművet sohasem állítsa álló helyzetben.

Tengelyvég Perem

Átmérő tűrése a DIN 748 szerint
• ISO k6, d, d1 ≤ 50 mm-es tömör tengelyeknél
• ISO k7, d, d1 > 50 mm-es tömör tengelyeknél
• Központosító furat a DIN 332 szerint, DR.. alak

Központosító perem tűrése a DIN 42948 szerint
• ISO j6, b1 ≤ 230 mm esetén
• ISO h6, b1 > 230 mm esetén

FIGYELEM!
A hajtómű kiálló alkatrészei zúzódásos sérülést okozhatnak.
Könnyebb sérülések!
• Gondoskodjon megfelelő biztonsági távolságról a hajtómű / hajtóműves motor körül.

FIGYELEM!
A szakszerűtlen szerelés károsíthatja a hajtóművet / hajtóműves motort.
Lehetséges anyagi károk!
• Pontosan tartsa be az e fejezetben foglaltakat.
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• Gondoskodjon arról, hogy teljesüljenek az alábbiak:
Standard kivitelű hajtóművek esetén:
– környezeti hőmérséklet a műszaki dokumentáció és a típustábla szerint.
– A környezetben nem lehetnek káros olajok, savak, gázok, gőzök, sugárzások stb.
Különleges kivitelnél:
– A hajtás kivitele megfelel a környezeti feltételeknek. Vegye figyelembe a típustáb-

lán található adatokat. 
• A kihajtó tengelyeket és a peremfelületeket alaposan meg kell tisztítani a korrózió-

védő anyagoktól, szennyeződésektől és hasonlóktól. Használjon a kereskede-
lemben kapható oldószert. Ne engedje, hogy oldószer jusson a tengelytömítő gyűrűk
tömítőajkára és a széles ékszíjra, mert károsodhat a tömítés!

• Abrazív környezeti feltételek esetén védje a kihajtóoldali tengelytömítő gyűrűket
kopás ellen.

• A függőleges beépítési helyzetű motorokat lefedéssel (C védőtető) kell az idegen
testek vagy folyadék behatolása ellen védeni.
S
A
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4.3 A hajtómű telepítése

• A hajtóművön csak álló helyzetben végezzen munkát. Biztosítsa a meghajtó gépegy-
séget véletlen bekapcsolás ellen.

• 1 éves vagy hosszabb idejű tárolás esetén csökken a csapágyak zsírjának haszná-
lati időtartama.

• Kerülje el, hogy a tengelyvégeket lökés és ütés érje.
• Távolítsa el a legalacsonyabban fekvő kondenzvíz-furat műanyag záródugóját az

üzembe helyezés előtt (korrózió veszélye).

A hajtóművet vagy hajtóműves motort csak a megadott beépítési helyzetben szabad
telepíteni / felszerelni. Vegye figyelembe a típustáblán található adatokat. 
Az alépítménynek az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:
• sík
• lengéscsillapító hatású
• elcsavarodással szemben megfelelően merev
Maximális megengedett felületegyenetlenségi hiba talpas rögzítésre (a DIN ISO 1101
szabvány szerinti irányértékek):

Maximális megengedett felületegyenetlenségi hiba peremes rögzítésre (a DIN ISO 1101
szabvány szerinti irányértékek):

Ennek során nem szabad a ház talpait és a rászerelésre szolgáló peremeket egymás-
nak feszíteni. Ügyeljen arra, hogy a keresztirányú és az axiális erők ne lépjék túl a meg-
engedett értéket! A megengedett keresztirányú és axiális erők számításánál vegye
figyelembe a "Variátoros hajtóműves motorok" katalógusának "Tervezés" c. fejezetét. 
A HS kivitelű (pozíciójelzős kézikerekes) VARIBLOC®-ot úgy kell telepíteni, hogy az állí-
tóorsó vízszintes legyen, mert különben nem működik a pozíciójelző.
A talpas kivitelű hajtóműveket 8.8 minőségű csavarokkal rögzítse. 
Peremes és talpas/peremes kivitelű hajtóművek rögzítésére 10.9-es minőségű csava-
rokat kell használni.

FIGYELEM!
A szakszerűtlen szerelés károsíthatja a hajtóművet vagy hajtóműves motort.
Lehetséges anyagi károk!
• Pontosan tartsa be az e fejezetben foglaltakat.

• hajtóműméret 01: max. 0,4 mm
• hajtóműméret 11…31: max. 0,5 mm
• hajtóműméret 41…6: max. 0,7 mm

• hajtóműméret 01…31: max. 0,4 mm
• hajtóműméret 41…6: max. 0,5 mm
Üzemeltetési utasítás –  VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik
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A hajtómű és a hajtott gép közötti elektrokémiai korrózió veszélye esetén használjon
2 – 3 mm vastag műanyag közbetéteket. Az alkalmazott műanyag levezetési ellenállá-
sa legyen kisebb mint 109 Ω. Különböző fémek – pl. öntöttvas és nemesacél – között
elektrokémiai korrózió léphet fel. A csavarokat szintén lássa el műanyag alátétekkel!
A házakat pótlólagosan le kell földelni. Ehhez a motoron található földelőcsavarokat kell
használni.

4.3.1 Rögzítőcsavarok meghúzási nyomatékai 
A talpas kivitelű hajtóműves motorokat az alábbi meghúzási nyomatékokkal csava-
rozza fel:

A peremes kivitelű és a talpas/peremes kivitelű hajtóműves motorokat az alábbi
meghúzási nyomatékokkal csavarozza fel:

MEGJEGYZÉS
Peremes és talpas/peremes kivitelű hajtóművek és VARIBLOC® variátoros hajtómű-
vek együttes alkalmazása esetén 10.9-es minőségű csavarokat kell használni az ügy-
féloldali peremrögzítéshez.
A perem és a szerelési felület közötti tapadás javítására az 
SEW-EURODRIVE anaerob felületi tömítés vagy anaerob ragasztó használatát
ajánlja.

Csavar / anya
A csavar / anya meghúzási nyomatéka

8.8-as szilárdsági osztály
[Nm]

M6 11
M8 25

M10 48
M12 86
M16 210
M20 410
M24 710
M30 1450
M36 2500

Csavar / anya
A csavar / anya meghúzási nyomatéka

10.9-es szilárdsági osztály
[Nm]

M6 14
M8 35

M10 70
M12 122
M16 300
M20 579
M24 1000
M30 2011
M36 3492
S
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4.3.2 Telepítés nedves helyiségben vagy a szabadban
Nedves helyiségben vagy a szabadban való alkalmazásra korróziógátló kivitelben,
megfelelő felületvédő lakkozással kerülnek forgalomba a hajtóművek. A festés eset-
leges sérüléseit (pl. a légtelenítő szelepnél vagy az emelőszemeknél) utólag ki kell
javítani.
Szabadban történő felállítás esetén közvetlen napsugárzás nem megengedett.
Gondoskodjon megfelelő védelemről, pl. burkolatról, fedélről vagy hasonlóról! Kerülje el
a hőtorlódást. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy idegen testek ne akadá-
lyozzák a hajtómű működését (pl. leeső tárgyak vagy betemetés következtében).
A kábeltömszelencék és a vakdugók meneteit kenje be tömítőmasszával és húzza meg
szorosan. Ezután fesse át ismét őket.
Tömítse jól le a kábelbevezetést.
A csatlakozódoboz és a csatlakozódoboz fedelének tömítőfelületeit az újbóli felszerelés
előtt alaposan tisztítsa meg. Az elridegedett tömítéseket cserélje ki!

4.3.3 Hajtómű festése

FIGYELEM!
A tengelytömítő gyűrűk festéskor vagy átfestéskor károsodhatnak.
Lehetséges anyagi kár.
• A tengelytömítő gyűrűk védőajkát festés előtt gondosan ragassza le. 
• A festési munkákat követően a ragasztócsíkokat távolítsa el. 
Üzemeltetési utasítás –  VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik
 17



4 zerelés
 hajtó- és a hajtott elemek szerelése

18
4.4 A hajtó- és a hajtott elemek szerelése

4.4.1 Felhúzókészülék használata
A következő ábrán a hajtómű- vagy motortengely végére felszerelendő tengelykapcsoló
vagy agy felhúzására szolgáló felhúzókészülék látható. Amennyiben a csavar
problémamentesen meghúzható, adott esetben nincs szükség a felhúzókészüléken
lévő axiális csapágyra.

FIGYELEM!
A szakszerűtlen szerelés károsíthatja a csapágyakat, a házat és a tengelyeket. 
Lehetséges anyagi károk!
• A hajtó- és a hajtott elemeket csak felhúzókészülékkel szabad felszerelni. A felhe-

lyezéshez használja a tengely végén található menetes központosító furatot.
• A szíjtárcsákat, tengelykapcsolókat, fogaskerekeket stb. semmi esetre sem

szabad kalapácsütéssel a tengelyvégre húzni. 
• Szíjtárcsák szerelésekor ügyelni kell a helyes, a gyártó előírása szerinti

szíjfeszítésre.
• A felhelyezett erőátviteli elemeket ki kell egyensúlyozni, hogy ne lépjenek fel a

megengedettnél nagyobb radiális vagy axiális erők (a megengedett értékeket lásd
a "Hajtóműves motorok" vagy a "Robbanásbiztos hajtások" c. katalógusban).

211368587

[1] hajtómű-tengelyvég
[2] axiális csapágy
[3] tengelykapcsoló-agy

[1]

[3]

[2]
S
A

Üzemeltetési utasítás –  VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik



4Szerelés
Tengelykapcsolók szerelése
4.4.2 A nagy keresztirányú erők elkerülése
Nagy keresztirányú erők elkerülésére: Szereljen fel fogas- vagy lánckereket lehetőleg
a B ábra szerint.

4.5 Tengelykapcsolók szerelése

Tengelykapcsolók szerelésekor a tengelykapcsoló-gyártó adatai szerint ki kell egyenlí-
teni az alábbiakat: 
a) maximális és minimális távolság
b) axiális eltolódás
c) szögeltérés

211364235

[1] agy
[A] nem megfelelő
[B] helyes

[A] [B]

[1] [1]

MEGJEGYZÉS
Megkönnyíti a szerelési munkát, ha a hajtott elemet előzőleg súrlódáscsökkentő
szerrel bekeni, vagy rövid ideig melegíti (80…100 °C-ra).

FIGYELEM!
A hajtó- és a hajtott elemek, mint pl. a szíjtárcsák, tengelykapcsolók stb. üzem közben
gyors mozgást végeznek. 
Becsípődés és zúzódás veszélye.
• A hajtó- és a hajtott elemeket fedje le érintésvédelmi burkolattal.

211395595

a) b) c)
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4.6 Kiegészítő felszerelések
4.6.1 EF / EFPA elektromechanikus fordulatszám távbeállítás
Leírás Az elektromechanikus fordulatszám távbeállítás állítómotorból áll, amit az EFPA kivi-

telben kijelzőkészülékkel van kiegészítve. EZ a kijelzőkészülék kapcsolószekrénybe
szerelhető be. A terhelés ingadozása miatti fordulatszám-változások nem jelennek meg
a kijelzésben.

EF / EFPA 
fordulatszám 
távbeállítás 
csatlakoztatása

A következő ábrán egy EF / EFPA fordulatszám távbeállítás látható:

1. Vegye le a házfedelet [1] a fordulatszám távbeállítás kapcsolóegységéről.
2. A készüléket csatlakoztassa elektromosan:

– a mellékelt kapcsolási rajz szerint
– a típustábla adatai szerint

3. Szükség esetén korlátozza az EF fordulatszám távbeállításon a fordulatszám-
tartományt, egyéb esetben csavarozza vissza a házfedelet, lásd "Fordulatszám-
tartomány korlátozása EF, EFPA készüléknél" fejezetet.
Az EFPA fordulatszám távbeállításnál csatlakoztassa a kijelzőkészüléket a mellékelt
bekötési rajz szerint, lásd a "Kijelzőkészülék csatlakoztatása az EFPA készülékre és
beállítása" fejezetet.

MEGJEGYZÉS
Az EF, EFPA elektromechanikus fordulatszám távbeállítás max. 40 % ED-re, kapcso-
lási gyakorisága ≤ 20 óránkénti kapcsolásra van méretezve. Az eszközök nem alkal-
masak automatikus szabályozásra. 

VIGYÁZAT!
Áramütés a feszültség alatt álló EF és EFPA eszközön hibásan végzett beállítási
munka vagy hiányos biztosítás következtében. 
Halál vagy súlyos testi sérülés.
• Beállítási munkát csak szakképzett személyzet végezhet.

4544857995

[1]
S
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Kijelzőkészülék 
csatlakoztatása az 
EFPA készülékre 
és beállítása

A következő ábra azt mutatja, hogyan kell az EF / EFPA fordulatszám távbeállítás
potenciométerét beállítani:

1. Állítsa be a hajtóműves motort a kívánt maximális fordulatszámra.
2. Szerelje le a házfedelet [1] a fordulatszám távbeállítás kapcsolóegységéről.
3. Állítsa be és rögzítse a fordulatszám távbeállítás potenciométerét [5]:

– Oldja a tengelykapcsoló alsó csavarját [4].
– Forgassa a potenciométert [5] a tengelykapcsolón jobbra kb. 15°-ot, 

kb. 120 – 180 Ω értékig a 6 és 7 kapcsokon.
– Húzza meg a tengelykapcsoló alsó csavarját [4].

4. Csatlakoztassa a kijelzőkészüléket a hálózati feszültségre.
– Az 5, 6 és 7 kapcsokat ne kösse be.

5. Állítsa be a kijelzőt a "Min" potenciométerrel 0 %-ra.
6. Kösse át a kijelzőkészülék 5 és 6 kapcsait.
7. Forgassa el a "Mitte" (közép) potenciométert jobbra ütközésig.
8. Állítsa be a kijelzőt a "Max" potenciométerrel 100 %-ra.
9. Távolítsa el az átkötést az 5 és 6 kapcsok között.
10.Kösse rá a kijelzőkészülék 5 és 7 kapcsait a fordulatszám távbeállítás 5 és

6 kapcsára.

4544861323

[2][3]

[4]

[1]

[5]
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11.Állítsa be a kijelzőt a "Mitte" (közép) potenciométerrel az R állítási tartomány szerint
(lásd a következő táblázatot).

12.Csatlakoztassa a kijelzőkészüléket a mellékelt bekötési rajz szerint a fordulatszám
távbeállításra.

13.Állítsa be a hajtóműves motort a kívánt minimális fordulatszámra.
14.Állítsa be a kijelzőt a "Min" potenciométerrel az R állítási tartomány szerint (lásd a

következő táblázatot).
15.Állítsa be a hajtóműves motort a kívánt maximális fordulatszámra.
16.Állítsa be a kijelzőt a "Max" potenciométerrel 100 %-ra.
17.Állítsa be a hajtóműves motort a középső fordulatszámra (kijelzés = 50 %).
18.Amennyiben a kijelzőn nem 50 % látható:

– Szabályozza után a kijelzőt a "Mitte" (közép) potenciométerrel.
– Ismételje meg a 13 – 16 pontokat.

19.Korlátozza szükség esetén a fordulatszám-tartományt a 13 és 15 pontban megadott
végfordulatszámoknak megfelelően, lásd a "Fordulatszám-tartományok korlátozása
EF, EFPA esetén" (→ 23. oldal) c. fejezetet.

A következő táblázat a "Mitte" (közép) potenciométer és a "Min" potenciométer beállítási
értékeket mutatja az R állítási tartomány szerint:

4544864267

Állítási 
tartomány R

"Mitte" (közép) potenciométer beállítási értékei

VU01 /
VZ01

VU11 /
VZ11

VU21 /
VZ21

VU31 /
VZ31

VU41 /
VZ41

VU51 VU6

1:8 – 34 % 22 % 38 % – – –

1:6 32 % 35 % 27 % 28 % 35 % 38 % –

1:4 – – – – – – 36 %

"Min" potenciométer beállítási értékei

1:8 13 %

1:6 17 %

1:4 25 %

6 75 SL KÖZÉP

MIN
220V

MAX
S
K
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Fordulatszám-
tartomány 
korlátozása EF / 
EFPA esetén

A végálláskapcsoló működtető bütykei gyárilag úgy vannak beállítva, hogy a
VARIBLOC® variátoros hajtóműves motor teljes fordulatszám-tartománya használható.
Ez azonban a következő módon korlátozható:

1. Állítsa be a VARIBLOC®-ot a kívánt minimális fordulatszámra.
2. A) Alsó működtető bütyök [2] 

– Oldja az alsó működtető bütyköt egy csavarhúzóval.
– Forgassa el ezt balra a kapcsolópontig.

Ezen túlmenően a potenciométeres kivitelnél [5]:
– B) Oldja a tengelykapcsoló alsó csavarját [4].
– C) Forgassa el a potenciométert [5] a tengelykapcsolón:

• balra ütközésig
• jobbra kb. 15° ot, kb. 120 – 180 Ω-ig a 6 és 7 kapcsokon

– D) Húzza meg a tengelykapcsoló alsó csavarját.

FIGYELEM!
Rongálódás a mechanikai ütközőnek hajtáskor.
Lehetséges anyagi károk!
• A szabályozási tartományt csak a végálláskapcsolóval korlátozza, ne hajtson neki

a mechanikus ütközőnek.

4544866955
[2]

[3]

[4]

[1]

[5]
Üzemeltetési utasítás –  VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik
 23



4 zerelés
iegészítő felszerelések

24
3. Húzza meg szorosan az alsó működtető bütyköt [2].
4. Állítsa be a VARIBLOC® variátoros hajtóművet a kívánt maximális fordulatszámra.
5. Felső működtető bütyök [3] 

– Oldja a felső működtető bütyköt egy csavarhúzóval.
– Forgassa el ezt jobbra a kapcsolópontig.
– Húzza meg szorosan a felső működtető bütyköt.

6. Szerelje fel a házfedelet [1] a mellékelt bekötési rajz szerint.

4544870027

[2][3]

[4]

[1]

[5]
S
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4.6.2 HY hidraulikus variátor egység
Az alábbi ábrán egy HY hidraulikus variátor egység látható:

A hidraulikus variátor egység zárt rendszert alkot. A szükséges beállítóerőt az állítóhen-
ger dugattyúja építi fel. Ezt a hajtott állítótárcsa reakcióereje (rugóereje) működteti.
A rendszer légmentesen van töltve. A munkahenger beállító útja megfelel az állítóhen-
gerének, mivel a két dugattyúátmérő megegyezik.

Az állítóhenger 
felszerelése

A munkahenger gyárilag van felszerelve. A nagynyomású tömlőt és a munkahengert
még fel kell csavarozni (a nagynyomású tömlő hajlítási sugara ≥ 40 mm). Az állítóhen-
ger tetszőleges helyzetben szerelhető egy készülékfalra:
1. Távolítsa el a csapot [2], és vegye le a kézikereket [1].
2. Csavarozza le a hatlapú anyákat [3] és [4].
3. Rögzítse az állítóhengert [6] 4 hengeres fejű M5 csavarral (a DIN 912 szerint) a

készülékfalon [5].
4. Szerelje vissza a hatlapú anyákat, a kézikereket és a csapot.

4544873483

[1] kézikerék [6] állítóhenger
[2] csap [7] kalapácsfejű csavar
[3] hatlapú anya [8] állítócsap
[4] hatlapú anya [9] zárólemez
[5] eszközfal

[2] [4] [5] [6][1] [3]

[7]

[9]

[8]
≤ 10
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Fordulatszám-
tartomány 
korlátozása

A végső fordulatszámok úgy vannak gyárilag beállítva, hogy a VARIBLOC® hajtóműves
motor teljes fordulatszám-tartománya végig alkalmazható. Ez azonban a következő
módon korlátozható:
1. Magas fordulatszám korlátozása:

– Állítsa be a kívánt maximális fordulatszámot.
– Csavarja jobbra a hatlapú anyát [4] és ellenanyaként tegye rá a hatlapú anyát [3].

2. Alacsony fordulatszám korlátozása:
– Állítsa be a kívánt minimális fordulatszámot.
– Vegye le a zárólemezt [9] és oldja a kalapácsfejű csavart [7].
– Tolja el a kalapácsfejű csavart [7] az állítócsap ütközéséig [8].
– Húzza meg a kalapácsfejű csavart [7].

4.6.3 GW, IG, TW, TA, FA, FD, DA és FL
Különböző 
kivitelek 

A következő kivitelek lehetségesek:

GW váltakozó 
feszültségű jeladó, 
IG feszültségim-
pulzus-jeladó

Lehetséges alkalmazási területek:

GW váltakozó 
feszültségű jeladó 
szerelése

A GW váltakozó feszültségű jeladó szereléséhez a következőképpen járjon el:
1. Szerelje be a váltakozó feszültségű jeladót [6] sebességmérő-perembe [3].

– A nyelvnek be kell kapcsolódnia a tengelyhoronyba [4].
2. Biztosítsa a váltakozó feszültségű jeladót [6] a menetes csappal [2].

Kiegészítő
felszerelt-
ség

Kivitel 

GW = Ebben a kivitelben a szállítási terjedelem csak a GW váltakozó feszült-
ségű jeladót tartalmazza FL vagy DA kijelzőkészülék nélkül.

IG = Ebben a kivitelben a szállítási terjedelem csak az IG feszültségimpul-
zus-jeladót tartalmazza FL vagy DA kijelzőkészülék nélkül.

TW = szögsebesség-mérő, nem tartalmaz további kivitelt 
TA = axiális sebességmérő, nem tartalmaz további kivitelt
FA = Ebben a kivitelben a szállítási terjedelem a GW váltakozó feszültségű

jeladót tartalmazza FA (0 % ...100 % skála) analóg fordulatszám-távki-
jelzővel.

FD = Ebben a kivitelben a szállítási terjedelem a GW váltakozó feszültségű
jeladót tartalmazza FD (speciális skála) analóg fordulatszám-távkijel-
zővel.

FL = Ebben a kivitelben a szállítási terjedelem az IG feszültségimpulzus-
jeladót tartalmazza FL analóg fordulatszám-távkijelzővel.

DA = Ebben a kivitelben a szállítási terjedelem az IG feszültségimpulzus-
jeladót tartalmazza DA digitális fordulatszám-távkijelzővel. 

• GW váltakozó feszültségű jeladó: VU 01 – 51 / VZ 01 – 41 esetén
• IG feszültségimpulzus-jeladó: VU 6-nál és VU / VZ 01 – 41-nél BMG fékkel
S
K
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4Szerelés
Kiegészítő felszerelések
A következő ábrán a GW váltakozó feszültségű jeladó, a TW szögsebesség-mérő és a
TA axiális sebességmérő szerelése látható:

IG feszültségim-
pulzus-jeladó 
szerelése

Az alábbi ábra az IG feszültségimpulzus-jeladó szerelését mutatja be:

1. Helyezze a csavarfejet [1] a feszültségimpulzus-jeladó [2] furata elé.
2. Csavarozza be a feszültségimpulzus-jeladót [2] a hajtóműház megfelelő menetébe,

amíg az érinti a csavarfejet [1].
3. Forgassa vissza a feszültségimpulzus-jeladót [2] két fordulattal (távolság = 2 mm).
4. Biztosítsa a feszültségimpulzus-jeladót [2] ellenanyával.
5. Ha nincs kijelzés, módosítsa a bemeneti érzékenységet:

– Növelje vagy csökkentse a távolságot a feszültségimpulzus-jeladó és a csavarfej
között.

4544965899

[3][2]

[4]

[1]

[6]

[5]

4544968843

[1] [2]

2 mm
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TW szögse-
besség-mérő, 
TA axiális sebes-
ségmérő szerelése

A TW [1] és TA [5] szögsebesség-mérők alternatív módon a váltakozó feszültségű
jeladóra szerelhetők, lásd az előző ábrát.

FA, FD analóg 
fordulatszám-
távkijelző bekötése

Az FA (0 – 100 % skála) vagy FD (skála ügyfél kérése szerint) analóg fordulatszám-
távkijelzőket a GW váltakozó feszültségű jeladóra kell bekötni.
1. Csatlakoztassa a készüléket a kapcsok jelölése szerint a váltakozó feszültségű

jeladóra.
2. Állítsa a hajtást maximális fordulatszámra.
3. Állítsa be a készüléket 100 % mutató kijelzésre a készülék hátoldalán lévő potenci-

ométerrel.

FL analóg 
fordulatszám-
távkijelző bekötése 
és beállítása

Az FL érintés nélküli analóg fordulatszám-távkijelzőt a variátoros hajtómű IG feszültség-
impulzus-jeladójára kell csatlakoztatni.

1. Huzalozza a készüléket.
2. Állítsa a hajtást maximális fordulatszámra.
3. Állítsa be a készüléket a "Durva" [1] vagy "Finom" [2] beállítócsavarral 100 %

kijelzésre.
4. Ügyeljen a kifogástalan testcsatlakoztatásra az M kapcson.

Műszaki adatok A következő táblázat az FL analóg fordulatszám-távkijelző műszaki adatait mutatja:

4545491083
[1] durva beállítás
[2] finombeállítás

IG
1

2
3

230 V M

[1]

[2]

GBS S

Leírás

Kijelzőkészülék analóg (0 – 100 % skála)

Hálózati csatlakozás 230 V, 40 – 60 Hz

Jeladó csatlakoztatása kéteres, árnyékolt vezetékkel
S
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DA digitális 
fordulatszám-
távkijelző bekötése 
és beállítása

A DA érintés nélküli digitális fordulatszám-távkijelzőt a GW váltakozó feszültségű
jeladóra vagy az IG feszültségimpulzus-jeladóra kell csatlakoztatni:
1. A készüléket a következő ábrán látható módon huzalozza:

2. Ügyeljen a kifogástalan testcsatlakoztatásra az 1 kapcson.
3. Állítsa be a mérési időt a következő ábra és a "DA számítási példái" c. fejezet szerint:

– Számítás a képlettel
– Adatok a "DA digitális fordulatszám-távkijelző beállítási adatai" (→ 30. oldal) sza-

kaszban látható táblázat szerint
4. Állítsa be a bemeneti érzékenységet, lásd az előző ábrát.

– Addig csavarja jobbra a "bemeneti érzékenység" potenciométert, amíg az
impulzus-ellenőrző lámpa éppen kigyullad.

4544971659
[1] segédfeszültség
[2] 8 – 9 átkötés
[3] 7 – 9 és 8 – 10 átkötés

4544974987
[1] időalap s
[2] impulzussokszorozó
[3] impulzus-ellenőrzés
[4] tizedesjel-beállítás
[5] bemeneti érzékenység

IG

2

1 1 2 21

3

1

GW

[1]

1 2

115 V
[3]

230 V
[2]

3 4 5 6 7 8 9 10

1 0.1 x10 x10.01 0.001

[1] [2]

[3]

[4]

[5]
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Műszaki adatok A következő táblázat a DA digitális fordulatszám-távkijelző műszaki adatait mutatja:

A DA digitális 
fordulatszám-
távkijelző beállítási 
adatai

A következő táblázat a DA digitális fordulatszám-távkijelző beállítási adatait mutatja:

Referencia-
fordulatszám

A következő táblázat a DA digitális fordulatszám-távkijelző referencia-fordulatszámát
mutatja:

Leírás

Kijelzőkészülék digitális

Hálózati csatlakozás 230/115 V; 50 – 60 Hz

Teljesítményfelvétel kb. 4.2 VA

Jeladó csatlakoztatása árnyékolt, kéteres vezetékkel

Kijelzési pontosság ±1 az utolsó számjegynél

Mérési idő (kvarc időbázis) az előlap levétele után 0 001 s dekadikus lépésekben beállítható 
0 010 s és 9 999 s között
ajánlott mérési idő: 0.5 – 2 s

Impulzussokszorozó az előlap levétele után az 1 ... 99 tartományban dekadikusan 
beállítható

Tizedesjel-beállítás az előlap levétele után DIP kapcsolóval

A mérési idő számítása
mérési idő = 

A = 4 jegyű kijelző (maximális fordulatszámnál), tizedesjel figyelembevétele nélkül
n = fordulatszám (lásd az alábbi táblázatot)
k = impulzussokszorozó ≥ 1
z = impulzus / fordulat (lásd az alábbi táblázatot)
f = számítási tényező (50 Hz esetén = 1, 60 Hz esetén = 1,2)

60 ×
× × ×

A

n k z f

Hajtóműtípus 
és -méret 

Impulzus/
fordulat

VARIBLOC® referencia-fordulatszám 1/min

R = 1:6 / 6:1 R = 1:8 / 8:1

4 pólusú 6 pólusú 8 pólusú1) 4 pólusú 6 pólusú 8 pólusú1)

VU / VZ 01

4

3100 2045 1550 – – –

VU / VZ 11 3250 2160 1615 3905 2530 1870

VU / VZ 21 3100 2050 1530 4004 2631 1916

VU / VZ 31 3100 2050 1540 4090 2688 2002

VU / VZ 41 3053 2035 1505 – – –

VU 51 3106 2056 1526 – – –

R = 1:4 (1:3) / 4:1 (3:1) – – –

VU 6 (D 200)
6

2528 1668 1247 – – –

VU 6 (D 225) 2087 – – – – –

1) Csak a DT/DV motoroknál.
S
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DA számítási 
példák

1. példa 2. példa

Hajtás R107 R77 VU21DA DRE100M4 R107 R77 VU21DA DRE100M4

Adatok kihajtási fordulatszám na = 1,0 – 6,4 kihajtási fordulatszám na = 1,0 – 6,4

impulzusszám z = 4 impulzusszám z = 4

max. variátoros hajtó-
mű fordulatszám (lásd 
a fenti táblázatot)

n = 3100 1/min max. variátoros hajtómű 
fordulatszám (lásd a 
fenti táblázatot)

n = 3100 1/min

Kívánt kijelzés kihajtási fordulatszám A = 1,000 – 6,400 1/min szalagsebesség A = 0,114 – 0,72 m / min

Mérési idő = 

Ajánlott mérési idő 0,5 – 2 s (max. 9,999 s)

Számítás új impulzus-
sokszorozóval

k = 25
mérési idő = 

k = 4
mérési idő = 

Készülékbeállítás mérési idő [1] [2] [3] [9] mérési idő [0] [8] [7] [1]

impulzussokszorozó [2] [5] impulzussokszorozó [0] [4]

tizedesjel-beállítás [1] tizedesjel-beállítás [1]

60 ×
× × ×

A

n k z f

60 6400
3100 1 4 1

30 97×
× × ×

= . s
60 720

3100 1 4 1
3 484×

× × ×
= . s

60 6400
3100 25 4 1

1 239×
× × ×

= . s
60 720

3100 4 4 1
0 871×

× × ×
= . s
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5 Üzembe helyezés

• A hajtott elemek nélküli próbaüzemhez biztosítsa a reteszt.
• A típustáblán a legfontosabb műszaki adatok vannak feltüntetve. Emellett még az

üzemeltetéshez lényeges adatok vannak feltüntetve a rajzokon és a rendelés-
visszaigazoláson.

• A hajtómű telepítését követően ellenőrizze minden rögzítőcsavar szoros illeszkedését.
• A rögzítőelemek meghúzása után ellenőrizni kell, hogy nem változott-e a beigazítás.
• Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a forgó tengelyek és tengelykap-

csolók megfelelő védőburkolattal vannak ellátva.
• A hajtóművön végzett valamennyi munka során feltétlenül kerülje a nyílt láng hasz-

nálatát és a szikraképződést.
• Védje a hajtóművet a leeső tárgyaktól.
• Az üzembe helyezés előtt távolítsa el a biztonságos szállítás céljából használt

eszközöket.
• Tartsa be az egyes fejezetekben található biztonsági tudnivalókat!
• Ellenőrizze a védettségi fokozatot.
• Ügyeljen arra, hogy a motor hűtőlevegő-hozzávezetése akadálytalan legyen, és ne

más készülékek távozó meleg hűtőlevegőjét szívja be a motor.

FIGYELEM!
Károk a állítóberendezésen és a széles ékszíjon a variátoros hajtómű elállításakor nyu-
galmi helyzetben.
Lehetséges anyagi károk!
• A variátoros hajtóművet sohasem állítsa álló helyzetben.

MEGJEGYZÉS
Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze az ügyféloldali peremrögzítés (→ 16. oldal)
csavarkötéseit.
Ü
K
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5Üzembe helyezés
Fordulatszám-állítás kézikerékke
5.1 Fordulatszám-állítás kézikerékkel
A kézikerék forgatásával a fordulatszám-tartomány a következőképpen állítható be:
• Balra forgatásnál (az óra járásával ellentétesen) csökken a kihajtási fordulatszám 
• Jobbra forgatásnál (az óra járása szerint) növekszik a kihajtási fordulatszám

A következő ábra szemlélteti a forgásirányokat:

Az állítási tartomány mechanikai korlátozása na1 minimális kihajtási fordulatszámnál
biztosítógyűrűvel és na2 maximális kihajtási fordulatszámnál az állítótárcsák zárásával
történik.
A VARIBLOC® variátoros hajtóműveknél degresszív összefüggés áll fenn az állítóorsó
kézikerék-forgatása és a kihajtási fordulatszám között:

fordulatszám csökkenő fordulatszám növekvő

VARIBLOC®-típus Szükséges kézikerék-
forgatások 

Állítási tartomány a 
maximális kihajtási 
fordulatszámhoz viszo-
nyítva %-ban

Szabályozási 
tartomány

VU/VZ 01 6,5 19 – 102 R 1:5

VU/VZ 11 9 16,5 – 103 R 1:6

VU/VZ 21 12 16 – 108 R 1:6

VU/VZ 31 14,5 16 – 104 R 1:6

VU/VZ 41 14,5 16 – 102 R 1:6

VU 51 17,5 16 – 100 R 1:6

VU 6 18,25 20 – 100 R 1:4

VU/VZ 11 10 14 – 111 R 1:8

VU/VZ 21 13 12,5 – 103 R 1:8

VU/VZ 31 16,5 12 – 105 R 1:8

VU 6 17 32 – 104 R 1:3
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A következő ábra a VU6 (R 1:3) kiviteli méretű VARIBLOC® szabályozási jelleggörbé-
jére mutat példát:

4760792203

[A] kézikerék-forgatás
[B] végső fordulatszám %-a
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6Ellenőrzés és karbantartás
A hajtóművek ellenőrzési és karbantartási munkálatainak előkészülete
6 Ellenőrzés és karbantartás
6.1 A hajtóművek ellenőrzési és karbantartási munkálatainak előkészületei

A hajtóművek ellenőrzési és karbantartási munkáinak megkezdése előtt vegye figye-
lembe az alábbi tudnivalókat. 

• Vegye figyelembe, hogy az ellenőrzési és karbantartási időközök betartása az üzem-
biztonság fenntartása érdekében feltétlenül szükséges.

• Győződjön meg arról, hogy a tengelykötések meglazítása előtt már nem hat csava-
rónyomaték a tengelyre (a berendezés nincs befeszülve).

• A karbantartási és ellenőrzési munkáknál akadályozza meg, hogy idegen testek jus-
sanak a hajtóműbe.

• A hajtómű nagynyomású készülékkel végzett tisztítása nem megengedett. Fennáll
annak veszélye, hogy víz jut be a hajtóműbe és károsodnak a tömítések.

• Minden karbantartási és javítási munka után el kell végezni a biztonsági ellenőrzést
és a működés ellenőrzését.

VIGYÁZAT!
A hajtás véletlen indítása becsípődést okozhat. 
Halál vagy súlyos testi sérülések.
• A munka megkezdése előtt feszültségmentesítse a hajtóműves motort, és bizto-

sítsa véletlen bekapcsolás ellen!

VIGYÁZAT!
A forró hajtómű általi égési sérülés veszélye. 
Súlyos sérülések.
• A munka megkezdése előtt hagyja a hajtóművet lehűlni!

FIGYELEM!
Hajtóműkár a szakszerűtlen karbantartás következtében.
Lehetséges anyagi károk.
• Vegye figyelembe az e fejezetben található tudnivalókat.
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6.2 Ellenőrzési és karbantartási időközök
6.2.1 VARIBLOC® variátoros hajtóművek

Az alábbi táblázat a betartandó időközöket és a megfelelő intézkedéseket mutatja:

6.2.2 EF, EFP, EFPA kiegészítő felszerelés
Az alábbi táblázat a betartandó időközöket és a megfelelő intézkedéseket mutatja:

6.3 Szükséges szerszámok és segédeszközök
• csavarkulcskészlet
• kalapács
• tüske és/vagy kiütő
• biztosítógyűrű-fogó
• kenőanyag, pl. "Never Seez normal"

Készülék / 
készülékrész

Időköz Tennivaló

VARIBLOC® 
hajtómű

hetente Fordulatszám-tartomány végigjáratása

• 3000 üzemóránként
• legalább félévenként

Széles ékszíj ellenőrzése, pl. szakadásra
• Vegye le a szellőzőelemeket:
– A súrlódási port távolítsa el a szellőztető leme-

zeken vagy az egész házban
– Szíjszélek ellenőrzése, kirojtozódtak-e, szükség 

esetén cserélni (→ 37. oldal)

– VU 01 – 51
– VZ 01 – 41

– VU 6

Széles ékszíj ellenőrzése, pl. szakadásra
– Súrlódási port eltávolítani a szellőzőnyílásokból
– Szíjszélek ellenőrzése, kirojtozódtak-e, szükség 

esetén cserélni (→ 37. oldal)

MEGJEGYZÉS
Az ellenőrzési és karbantartási munkák után ellenőrizze az ügyféloldali peremrögzítés
(→ 16. oldal) csavarkötéseit.

Készülék / 
készülékrész

Időköz Tennivaló

EF, EFP, EFPA • 20 000 beállításonként
• legalább félévenként

Állítóorsó ellenőrzése
• szükség esetén csere
• egyébként utánkenés, lásd az "EF / EFPA 

állítóorsó utánkenése" (→ 42. oldal) 
fejezetben.
E
E
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6Ellenőrzés és karbantartás
A széles ékszíj cseréje
6.4 A széles ékszíj cseréje

6.4.1 A széles ékszíj cseréje VUF 01 – 51 és VZF 01 – 41 esetében
A következő ábra példaként a variátoros hajtómű felépítését mutatja be:

1. Állítsa be a hajtóműves motort a legnagyobb fordulatszámra, majd rögzítse.
2.  VESZÉLY! A gép önműködő elindulása.

Halál vagy súlyos testi sérülés veszélye.
– hajtóműves motort feszültségmentesíteni
– hajtott oldal blokkolása

3. Vegye le oldalt mindkét szellőzőlemezt [1].
4. Szerelje le a csapágyfedelet [2] és az állítóegységet 3].
5. Oldja a házcsavarokat, válassza szét a szabályozódoboz A és B felét.

MEGJEGYZÉS
Csak eredeti pótalkatrészt használjon az érvényes tartalékalkatrész-jegyzéknek
megfelelően.

4548261259

[1] szellőzőlemez [7] széles ékszíj
[2] csapágyfedél [8] faék
[3] állítóegység [A] szabályozódoboz-fél A
[4] állítóhüvely [B] szabályozódoboz-fél B
[5] biztosítógyűrű [TV] hajtó állítótárcsa (a + b)
[6] golyóscsapágy [GV] hajtott állítótárcsa

[1]

[2]

[3]

[A]

[4]

[5]

[6]

[TVa]

[TVb]

[7]

[B]

[GV]

[8]
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6. Faékkel [8] biztosítsa a GV hajtott, rugóterhelésű állítótárcsát.
 VESZÉLY! Becsípődésveszély a rugóerő következtében összeugró tárcsafeleknél.

Testi sérülés veszélye.
– A GV hajtott, rugóterhelésű állítótárcsát faékkel [8] biztosítsa.

7. Szerelje le:
– állítóhüvely [4] (csak elülső állítású kivitelnél)
– biztosítógyűrű [5]
– hajtó állítótárcsa-felek TVa

8. Vegye ki az addigi széles ékszíjat [7] és tegye bele az új széles ékszíjat.
9. Szerelje fel:

– hajtó állítótárcsa-felek TVa

– golyóscsapágy [6]
– biztosítógyűrű [5]
– állítóhüvely [4]

10.Távolítsa el a faéket.
11.Csavarozza össze az A és B szabályozódoboz-feleket.
12.Szerelje fel az az állítóegységet és a csapágyfedelet.
13.Rögzítse a szellőzőlemezeket.
14.Feszítse rá a széles ékszíjat az állítóegységre [3] úgy, hogy az állítóorsót jobbra

forgatja, amíg ellenállás nem érezhető.
15.Távolítsa el a kihajtási oldal blokkolását.

 VESZÉLY! A gép önműködő elindulása.
Halál vagy súlyos testi sérülés veszélye.
–  Ügyeljen a hajtóműves motor feszültségmentes állapotára.

16.Kapcsolja be a hajtóműves motort.
17.Lassan menjen végig a fordulatszám-tartományon.

– A hajtásnak nyugodtan és egyenletesen kell futnia;
A hajtás nyugtalan vagy egyenetlen futása esetén ellenőrizze a hajtás helyes
szerelését.
E
A
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A széles ékszíj cseréje
6.4.2 Széles ékszíj cseréje VU 6-nál
A következő ábra példaként a variátoros hajtómű felépítését mutatja be:

1. Állítsa be a hajtóműves motort a legnagyobb fordulatszámra, majd rögzítse.
2.  VESZÉLY! A gép önműködő elindulása.

Halál vagy súlyos testi sérülés veszélye.
– hajtóműves motort feszültségmentesíteni
– hajtott oldal blokkolása

3. Nyissa ki a TV hajtó állítótárcsát maximálisan az állítóegység [4] ütközésig való balra
forgatásával.

4. Elülső állítású kivitelnél:
– Távolítsa el a lemezfedelet [1], a biztosítógyűrűt [2] és a támasztótárcsát [3].
– Csavarja ki teljesen az állítóegységet [4] jobbra forgatással.
– Oldja a csavarokat a fedélen [5] és távolítsa el őket. Szerelje le az állítóegységet.
Minden más kivitelnél:
– Szerelje le a teljes állítóegységet [4].

5. Oldja a házcsavarokat, vegye le a szabályozódoboz A felét.

4548266635

[5]
[3]

[2]

[3]
[4]

[A]

[6]

[TVa]

[7]

[TVb]
[B]

[GV]

[8]

[1]
[2]

[1] lemezfedél [7] széles ékszíj
[2] biztosítógyűrű [8] faék
[3] támasztótárcsa [TV] hajtó állítótárcsa (a + b)
[4] állítóegység [GV] hajtott állítótárcsa
[5] fedél [A] szabályozódoboz-fél A
[6] golyóscsapágy [B] szabályozódoboz-fél B
Üzemeltetési utasítás –  VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik
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6. Faékkel [8] biztosítsa a GV hajtott, rugóterhelésű állítótárcsát.
 VESZÉLY! Becsípődésveszély a rugóerő következtében összeugró tárcsafeleknél.

Testi sérülés veszélye.
– A GV hajtott, rugóterhelésű állítótárcsát faékkel [8] biztosítsa.

7. A hajtó állítótárcsán [TV]:
– Távolítsa el a támasztótárcsát [3] és a biztosítógyűrűt [2].
– Húzza meg a golyóscsapágyat [6] és az állítótárcsa-felet [TVa].

8. Vegye ki az addigi széles ékszíjat [7] és tegye bele az új széles ékszíjat.
9. Szerelje fel a hajtó állítótárcsán:

– állítótárcsa-fél [TVa]
– golyóscsapágy [6]
– biztosítógyűrű [2]
– támasztótárcsa [3]

10.Távolítsa el a faéket [8].
11.Csavarozza össze az A és B szabályozódoboz-feleket.
12.Szerelje össze az állítótárcsát [4] fordított sorrendben, mint ahogyan a 4. pontban le

van írva.
13.Feszítse rá a széles ékszíjat az állítóegységre [4] úgy, hogy az állítóorsót jobbra

forgatja, amíg ellenállás nem érezhető.
14.Távolítsa el a kihajtási oldal blokkolását.

 VESZÉLY! A gép önműködő elindulása.
Halál vagy súlyos testi sérülés veszélye.
–  Ügyeljen a hajtóműves motor feszültségmentes állapotára.

15.Kapcsolja be a hajtóműves motort.
16.Lassan menjen végig a fordulatszám-tartományon.

– A hajtásnak nyugodtan és egyenletesen kell futnia;
A hajtás nyugtalan vagy egyenetlen futása esetén ellenőrizze a hajtás helyes
szerelését.
E
A
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6Ellenőrzés és karbantartás
Fordulatszám-tartomány korlátozása az NV, H, HS kivitelné
6.5 Fordulatszám-tartomány korlátozása az NV, H, HS kivitelnél
A következő ábra példaszerűen mutatja az állítóberendezést állásjelzővel és állásjelző
nélkül:

Az nmin és nmax szélső értékei gyárilag vannak beállítva. Szíjkopás vagy új széles ékszíj
behelyezése után szükséges lehet a fordulatszám-tartomány új megállapítása.
1. Vegye le a zárlólemezt [1] az állítóegységről.
2. Állítsa be a leírtak szerint a kívánt maximális fordulatszámot.

– Oldja a kalapácsfejű csavart [2].
– Növelje meg a fordulatszámot.
– Rögzítse a kalapácsfejű csavart ebben a pozícióban.

3. Állítsa be a leírtak szerint a kívánt minimális fordulatszámot.
– Oldja a kalapácsfejű csavart [3].
– Csökkentse a fordulatszámot.
– Rögzítse a kalapácsfejű csavart ebben a pozícióban.

4549121419

[1]

[3]

[2]

H HS
Üzemeltetési utasítás –  VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik
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6.6 EF / EFPA állítóorsó utánkenése
Az alábbi ábrán példaként egy állítóorsó látható:

1. Szerelje le az állítófejet [1] és a szabályozódobozt 2].
– Lazítsa meg a csavarokat [3].

2. Kenje be az állítóorsót [4] jól tapadó kenőanyaggal, pl. "Never Seez normal"-lal.
3. Szerelje fel az állítófejet fordított sorrendben.

4549315211

[2]

[4]

[1]
[3]
E
E
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7Műszaki adatok
Tartós tárolás
7 Műszaki adatok
7.1 Tartós tárolás 

A tartós tárolásra a ../B opciót (korrózióvédett kivitel) kell felhasználni.
Ekkor a következő kiegészítő intézkedések szükségesek:
Szerelje le a tárolandó hajtómű próbajáratása után a széles ékszíjat és stabil kartondo-
bozban helyezze a hajtás mellé. A széles ékszíjnak ekkor közel elliptikus alakúnak kell
lennie.
A tárolás hűvös, száraz, pormentes helyen, 0° - 20 °C hőmérséklet-tartományban
történjen.
A hosszú távú tárolás közben a következőket kell kerülni:
• közvetlen hősugárzás
• hirtelen hőmérsékletváltozás
• huzat
• UV-besugárzás
• elektromos készülékek és berendezések a közvetlen közelben (ózonképződés)
• mechanikai terhelés
• olajok, savak és oldószerek befolyása

A fenti feltételek teljesülésekor a széles ékszíj mintegy két évig tárolható.

MEGJEGYZÉS
Amennyiben a tárolási idő meghaladja a 9 hónapot, az SEW-EURODRIVE a "tartós
tárolás" kivitelt ajánlja. Az ilyen kivitelű hajtóművek megfelelő matricával vannak
megjelölve.
Üzemeltetési utasítás –  VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik
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8 Üzemzavarok
8.1 VARIBLOC® variátoros hajtóművek

8.2 Kiegészítő felszerelés
8.2.1 EF, EFPA elektromechanikus fordulatszám távbeállítás

Hiba Lehetséges ok Megoldás

A hajtás csúszik Elkopott a széles ékszíj. A széles ékszíj cseréje. 
Lásd a "Széles ékszíj cseréje" 
(→ 37. oldal) fejezetet.

Elszennyeződött a széles ékszíj 
vagy az állítótárcsa futófelülete.

Elszennyeződött elem tisztítása:
• A széles ékszíjat száraz 

kenővel vagy papírral tisztítsa
• Az állítótárcsát hígítóval vagy 

hasonló szerrel tisztítsa

Túl nagy a terhelés. Ellenőrizze a levett teljesítményt 
és csökkentse azt a katalógusér-
tékre.A hajtás túlmelegszik Túl nagy a terhelés.

A hajtás túl zajos A széles ékszíj megsérült 1)

1) A kár pl. a hajtás rövid idejű blokkolása vagy ütésszerű terhelése esetén léphet fel.

• Szüntesse meg az okot.
• Cserélje ki a széles ékszíjat, 

lásd a "Széles ékszíj cseréje" 
(→ 37. oldal) fejezetet.

Fordulatszám-ingadozások 
lépnek fel

A széles ékszíj megsérült1) Cserélje ki a széles ékszíjat, 
lásd a "Széles ékszíj cseréje" 
(→ 37. oldal) fejezetet.

Hiba Lehetséges ok Megoldás

Fordulatszám átállítás nem 
lehetséges

A készülék helytelenül van 
csatlakoztatva.

Csatlakoztassa a készüléket a 
kapcsolási rajznak megfelelően, 
helyesen.

Nem érhető el a fordulatszám-
tartomány.

Állítómotor végálláskapcsolói túl 
korán kapcsolnak le.

A végálláskapcsoló működtetésé-
hez a bütyköket állítsa be 
helyesen. Lásd a "Fordulatszám-
tartomány korlátozása EF / EFPA 
esetén" (→ 23. oldal) fejezetet.

Nincs kijelzés • A kijelzőkészülék helytelenül 
csatlakozik.

• A feszültségellátás hiányzik 
vagy megszakadt.

Csatlakoztassa a kijelzőkészülé-
ket a kapcsolási rajznak megfele-
lően, helyesen.

Hibás kijelzés A kijelzés helytelenül van 
beállítva.

Állítsa be a kijelzést a készülék 
hátoldalán. Lásd a "Kijelzőkészü-
lék csatlakoztatása az EFPA 
készülékre és beállítása" 
(→ 21. oldal) fejezetet.
Ü
V

Üzemeltetési utasítás –  VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik



8Üzemzavarok
Vevőszolgálat
8.2.2 FL és DA érintés nélküli fordulatszám-távkijelző, IG feszültségimpulzus-jeladó

8.2.3 HY hidraulikus variátor egység

8.3 Vevőszolgálat 
Ha vevőszolgálatunk segítségére van szüksége, kérjük, adja meg az alábbi
adatokat:
• a típustábla adatai (az összes)
• az üzemzavar jellege és mértéke
• az üzemzavar kísérő körülményei és időpontja
• a hiba feltételezett oka

Ha lehetséges, készítsen digitális fényképet.

8.4 Használaton kívül helyezés, megsemmisítés
A hajtóművek megsemmisítését anyagonként külön, az érvényes előírásoknak megfe-
lelően végezze, pl. az alábbiak szerint:
• acélhulladék

– burkolatrészek
– fogaskerekek
– tengelyek
– gördülőcsapágyak

• A csigakerekek részben színesfémből készülnek. A csigakerekek megsemmisítését
ennek megfelelően végezze. 

• A fáradt olajat össze kell gyűjteni és a rendelkezések szerint kell kezelni. 

Hiba Lehetséges ok Megoldás

Nincs kijelzés és / vagy nincs jel Bemeneti érzékenység (feszült-
ségimpulzus-jeladó / csavarfej 
távolság) túl nagy vagy túl kicsi.

Bemeneti érzékenység 
korrigálása:
• IG feszültségimpulzus-

jeladó / csavarfej távolságot 
csökkenteni / növelni. Lásd a 
"IG feszültségimpulzus-jeladó 
szerelése" (→ 27. oldal) 
fejezetet.

• A készülék helytelenül van 
csatlakoztatva.

• A feszültségellátás hiányzik 
vagy megszakadt.

Csatlakoztassa a készüléket a 
kapcsolási rajznak megfelelően, 
helyesen.

Hiba Lehetséges ok Megoldás

Csekély olajveszteség Kisebb tömítetlenség Tömítetlenséget megszüntetni, 
olajat utántölteni (csavar az 
állítóhengeren)
Üzemeltetési utasítás –  VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik
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Címlista
9 Címlista
Németország

Központi iroda
Gyár
Értékesítési iroda

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

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

Gyár / Ipari 
hajtóművek

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Service 
Competence Center

Mechanics / 
Mechatronics

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@sew-eurodrive.de

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

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

Drive Technology 
Center

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

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

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

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

Dél SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (München mellett)

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

Nyugat SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (Düsseldorf mellett)

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

A hajtóműszerviz forródrótja - napi 24 órás telefonos 
ügyfélszolgálat

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

További németországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Franciaország

Gyár
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Gyár Forbach SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Nantes SEW-USOCOME 
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
Üzemeltetési utasítás – VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik
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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

További franciaországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Algéria

Értékesítési iroda Algír REDUCOM Sarl 
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
info@reducom-dz.com
http://www.reducom-dz.com

Argentína

Szerelőüzem
Értékesítési iroda

Buenos Aires SEW-EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar

Ausztrália

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Ausztria

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Bécs 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://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Belgium

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Brüsszel SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Service 
Competence Center

Ipari hajtóművek SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Brazília

Gyár
Értékesítési iroda
Szerviz

São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - 
Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Rio Claro SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP

Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
montadora.rc@sew.com.br

Joinville SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC

Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
filial.sc@sew.com.br

Franciaország
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Indaiatuba SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP

Tel. +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

Bulgária

Értékesítési iroda Szófia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Chile

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Santiago de 
Chile

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

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Cseh Köztársaság

Értékesítési iroda
Szerelőüzem
Szerviz

Hostivice SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

A hajtóműszerviz 
forródrótja - napi 
24 órás telefonos 
ügyfélszolgálat

HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW) Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Dánia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Koppenhága SEW-EURODRIVE A/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

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

Dél-afrikai Köztársaság

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Fokváros 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
cfoster@sew.co.za

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

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

Brazília
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Nelspruit SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Dél-Korea

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Ansan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip  425-839

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Egyesült Arab Emírségek

Értékesítési iroda
Szerviz

Sharjah Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah

Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
copam_me@eim.ae

Egyiptom

Értékesítési iroda
Szerviz

Kairó Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Elefántcsontpart

Értékesítési iroda Abidjan SICA
Société Industrielle & Commerciale pour 
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26

Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
sicamot@aviso.ci

Észtország

Értékesítési iroda Tallin ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

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

Fehéroroszország

Értékesítési iroda Minszk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

Finnország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Gyár
Szerelőüzem

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Dél-afrikai Köztársaság
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Gabon

Értékesítési iroda Libreville ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 741059
Fax +241 741059
esg_services@yahoo.fr

Görögország

Értékesítési iroda Athén Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. 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
info@boznos.gr

Hollandia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Hong Kong

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Horvátország

Értékesítési iroda
Szerviz

Zágráb KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb

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

India

Központ
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200, 
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300, 
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Írország

Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Izrael

Értékesítési iroda Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il
C
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Japán

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Kamerun

Értékesítési iroda Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
electrojemba@yahoo.fr

Kanada

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, ON L6T 3W1

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

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street 
Delta, BC V4G 1G1

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 
Lasalle, PQ H8N 2V9

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

További kanadai szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Kazahsztán

Értékesítési iroda Almati ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
пр.Райымбека, 348
050061 г. Алматы
Республика Казахстан

Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Kenya

Értékesítési iroda Nairobi Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi

Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
info@barico.co.ke

Kína

Gyár
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

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

Kanton SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn
Üzemeltetési utasítás – VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik
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Vuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xi'An SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development 
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

További kínai szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Kolumbia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Lengyelország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Szerviz Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346

Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739

(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Lettország

Értékesítési iroda Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Libanon

Értékesítési iroda 
Libanon

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

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

After Sales Service service@medrives.com

Értékesítési iroda 
Jordánia / Kuvait / 
Szaúd-Arábia / 
Szíria

Bejrút Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
info@medrives.com
http://www.medrives.com 

After Sales Service service@medrives.com

Litvánia

Értékesítési iroda Alytus UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
irmantas@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Luxemburg

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Brüsszel SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@sew-eurodrive.be

Kína
C
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Madagaszkár

Értékesítési iroda Antananarivo Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar

Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
oceantrabp@moov.mg

Magyarország

Értékesítési iroda
Szerviz

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

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

Malajzia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Johor 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
sales@sew-eurodrive.com.my

Marokkó

Értékesítési iroda
Szerviz

Mohammedia SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid 
28810 Mohammedia

Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
sew@sew-eurodrive.ma
http://www.sew-eurodrive.ma

Mexikó

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Nagy-Britannia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
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

A hajtóműszerviz forródrótja - napi 24 órás telefonos 
ügyfélszolgálat

Tel. 01924 896911

Namíbia

Értékesítési iroda Swakopmund DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
sales@dbmining.in.na

Nigéria

Értékesítési iroda Lagos EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate 
(Ogba Scheme) 
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria

Tel. +234 (0)1 217 4332
team.sew@eisnl.com
http://www.eisnl.com

Norvégia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no
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 53



9

54

ímlista
Olaszország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Oroszország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Szentpétervár ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
RUS-195220 St. Petersburg

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Pakisztán

Értékesítési iroda Karacsi Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central 
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, 
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Peru

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Portugália

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Románia

Értékesítési iroda
Szerviz

Bukarest Sialco Trading SRL 
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

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

Spanyolország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Svájc

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Svédország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
jonkoping@sew.se

Szenegál

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

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn
http://www.senemeca.com
C
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Szerbia

Értékesítési iroda Belgrád DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / 
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Szingapúr

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Szlovákia

Értékesítési iroda Pozsony SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Kassa SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

Szlovénia

Értékesítési iroda
Szerviz

Cilli 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

Szváziföld

Értékesítési iroda Manzini C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200

Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
engineering@cgtrading.co.sz

Thaiföld

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

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

Törökország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Isztambul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak 
No:401
TR-41480 Gebze KOCAELİ

Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Tunézia

Értékesítési iroda Tunisz T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn
Üzemeltetési utasítás – VARIBLOC® variátoros hajtóművek és tartozékaik
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Új-Zéland

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
http://www.sew-eurodrive.co.nz
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

Ukrajna

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Dnipropetrovsk ООО «СЕВ-Евродрайв» 
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск

Тел. +380 56 370 3211
Факс. +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

USA

Gyár
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Délkeleti Régió 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 Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Északkeleti 
Régió

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

Középnyugati 
Régió

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

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Délnyugati 
Régió

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

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

Nyugati Régi SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

További USA-beli szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Venezuela

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
C
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Vietnam

Értékesítési iroda Ho Si Minh-
város

Minden ágazat a kikötők, az acélipar, a 
szénerőművek és a part menti 
olajkitermelés kivételével:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, 
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
namtrungco@hcm.vnn.vn
truongtantam@namtrung.com.vn
khanh-nguyen@namtrung.com.vn

Kikötők és part menti olajkitermelés:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
totien@ducvietint.com

Szénerőművek és acélipar:
Thanh Phat Co Ltd
DMC Building, L11-L12, Ward3,
Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City

Tel. +84 835170381
Fax +84 835170382
sales@thanh-phat.com

Hanoi Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City

Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
namtrunghn@hn.vnn.vn

Zambia

Értékesítési iroda Kitwe EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road, 
Off Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe

Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
sales@ecmining.com
http://www.ecmining.com
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