
Задвижваща техника \ Автоматизация на задвижванията \ Системна интеграция \ Услуги

Ръководство за монтаж и експлоатация

Редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
 

Издание 09/2012 20050240 / BG



SEW-EURODRIVE—Driving the world



Съдържание
1 Общи указания ...................................................................................................... 5
1.1 Употреба на документацията ...................................................................... 5
1.2 Структура на инструкциите за безопасност ............................................... 5
1.3 Претенции за поемане на отговорност за дефекти .................................. 6
1.4 Изключване на отговорност ........................................................................ 6
1.5 Правна бележка относно авторското право............................................... 6
1.6 Наименование на продукта и търговска марка.......................................... 6

2 Инструкции за беопасност.................................................................................. 7
2.1 Предварителни бележки.............................................................................. 7
2.2 Обща информация ....................................................................................... 7
2.3 Целева група ................................................................................................ 8
2.4 Правилна употреба ...................................................................................... 8
2.5 Други действащи документи........................................................................ 8
2.6 Транспорт / съхранение............................................................................... 9
2.7 Инсталация ................................................................................................... 9
2.8 Пуск / експлоатация ..................................................................................... 9
2.9 Инспекция/техническа поддръжка .............................................................. 9

3 Конструкция на редуктора ................................................................................ 10
3.1 Принципна конструкция на цилиндричен редуктор ................................. 10
3.2 Принципна конструкция на плосък редуктор ........................................... 11
3.3 Принципна конструкция на конусен редуктор .......................................... 12
3.4 Принципна конструкция на червячен редуктор ....................................... 13
3.5 Принципна конструкция на редуктори SPIROPLAN® W10-W30 ............. 14
3.6 Принципна конструкция на редуктори SPIROPLAN® W37-W47 ............. 15
3.7 Фабрична табелка / наименование на типа ............................................. 16

4 Механична инсталация...................................................................................... 17
4.1 Необходими инструменти/помощни средства ......................................... 17
4.2 Условия за монтаж ..................................................................................... 18
4.3 Инсталиране на редуктора ........................................................................ 19
4.4 Редуктори с плътен вал ............................................................................. 26
4.5 Динамометрични опори за редуктор-приставка ...................................... 28
4.6 Редуктор-приставка с канал за призматична шпонка или 

многоклиново зъбно зацепване ................................................................ 31
4.7 Редуктор-приставка с горещо пресована стягаща шайба ...................... 38
4.8 Редуктор-приставка с TorqLOC®............................................................... 42
4.9 Монтаж на защитния капак........................................................................ 54
4.10 Съединител на адаптер AM ...................................................................... 56
4.11 Съединител на адаптер AQ....................................................................... 60
4.12 Адаптер EWH.............................................................................................. 63
4.13 Капак от страната на задвижването AD ................................................... 65
4.14 Допълнително оборудване........................................................................ 70
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
3



4

ъдържание
5 Пуск ....................................................................................................................... 78
5.1 Проверка на нивото на маслото ............................................................... 79
5.2 Мним теч при уплътненията на вала ........................................................ 79
5.3 Червячен редуктор и редуктор SPIROPLAN® W...................................... 80
5.4 Цилиндричен редуктор / плосък редуктор / конусен редуктор ............... 81
5.5 Редуктор с блокировка за обратен ход .................................................... 81
5.6 Компоненти от еластомер с флуоркаучук ................................................ 82

6 Инспекция / техническа поддръжка ................................................................ 83
6.1 Подготвителни работи за инспекция / техническа поддръжка на 

редуктора .................................................................................................... 83
6.2 Интервали за инспекция / интервали за техническа поддръжка ........... 84
6.3 Интервали за смяна на смазочния материал .......................................... 85
6.4 Работи по инспекцията / техническата поддръжка на 

адаптер AL / AM / AQ. / EWH ..................................................................... 86
6.5 Работи по инспекцията / техническата поддръжка на капака 

от страната на задвижването AD.............................................................. 86
6.6 Работи по инспекцията / техническата поддръжка на редуктора .......... 87

7 Монтажни положения ...................................................................................... 102
7.1 Наименование на монтажните положения............................................. 102
7.2 Загуби от разплискване ........................................................................... 103
7.3 Модел MX ................................................................................................. 103
7.4 Универсален модел M0 ........................................................................... 103
7.5 Модели при редуктори SPIROPLAN® ..................................................... 104
7.6 Легенда ..................................................................................................... 104
7.7 Цилиндрични мотор-редуктори R ........................................................... 105
7.8 Цилиндрични мотор-редуктори RX......................................................... 108
7.9 Плоски мотор-редуктори F ...................................................................... 110
7.10 Конусни мотор-редуктори К ..................................................................... 113
7.11 Червячни мотор-редуктори S .................................................................. 118
7.12 Мотор-редуктори SPIROPLAN® W .......................................................... 124

8 Технически данни ............................................................................................. 130
8.1 Продължително съхранение .................................................................. 130
8.2 Смазочни материали ............................................................................... 131

9 Повреди.............................................................................................................. 139
9.1 Редуктор.................................................................................................... 139
9.2 Адаптер AM / AQ. / AL / EWH................................................................... 140
9.3 Капак от страната на задвижването AD ................................................. 141
9.4 Сервиз ...................................................................................................... 141
9.5 Изхвърляне ............................................................................................... 141

10 Списък с адреси ............................................................................................... 142

Индекс ................................................................................................................ 154
С

 Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W



1Общи указания
Употреба на документацията
1 Общи указания
1.1 Употреба на документацията

Документацията е неразделна част от продукта и съдържа важни указания за екс-
плоатацията и сервиза. Документацията е предназначена за всички лица, които
извършват дейности по монтажа, инсталацията, пуска в експлоатация и сервиза
на продукта.
Документацията трябва да е достъпна в четливо състояние. Уверете се, че отго-
ворниците за съоръжението и експлоатацията, както и лицата, които работят
с уреда на своя отговорност, са прочели напълно и са разбрали документацията.
При неясноти или необходимост от допълнителна информация се обръщайте към
SEW-EURODRIVE.

1.2 Структура на инструкциите за безопасност
1.2.1 Значение на сигналните думи

Следващата таблица показва степенуването и значението на сигналните думи за
инструкциите за безопасност, предупрежденията за материални щети и други
указания.

1.2.2 Структура на свързаните с разделите инструкции за безопасност
Свързаните с разделите инструкции за безопасност се отнасят не само за дадено
специално действие, а за няколко действия в рамките на една тема. Използваните
пиктограми сочат обща или специфична опасност.
Тук ще видите формалната структура на свързана с раздела инструкция за
безопасност:

1.2.3 Структура на въведените инструкции за безопасност
Въведените инструкции за безопасност са интегрирани директно в упътването за
действие преди предприемане на опасната стъпка.
Тук виждате формалната структура на въведена инструкция за безопасност:
•  СИГНАЛНА ДУМА! Вид опасност и нейният източник.

Възможна(и) последица(и) при неспазване.
– Мярка/мерки за предотвратяване на опасността.

Сигнална дума Значение Последици при неспазване
ОПАСНОСТ! Непосредствено заплашваща 

опасност
Смърт или тежки телесни 
наранявания

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ!

Възможна, опасна ситуация Смърт или тежки телесни 
наранявания

ВНИМАНИЕ! Възможна, опасна ситуация Леки телесни наранявания

ВНИМАНИЕ! Възможни материални щети Повреждане на задвижваща-
та система или около нея

УКАЗАНИЕ Полезно указание или съвет: 
Улеснява употребата на 
задвижващата система.

СИГНАЛНА ДУМА!
Вид опасност и нейният източник.
Възможна(и) последица(и) при неспазване.
• Мярка/мерки за предотвратяване на опасността.
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1.3 Претенции за поемане на отговорност за дефекти
Спазването на документацията е условие за безаварийна експлоатация и изпъл-
нение на евентуалните претенции за поемане на отговорност за дефекти. Затова
преди работа с уреда първо прочетете документацията! 

1.4 Изключване на отговорност
Спазването на документацията е главно условие за безопасна експлоатация на
Редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W и за достигане на дадените
производствени параметри и характеристики на производителността. SEW-
EURODRIVE не поема отговорност за персонални, материални или имуществени
щети в резултат на неспазването на документацията. В такива случаи е изключе-
но поемането на отговорност за материални дефекти.

1.5 Правна бележка относно авторското право
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Всички права запазени.
Забранени са всякакви – дори частични – размножаване, обработка, преработка и
друга употреба. 

1.6 Наименование на продукта и търговска марка
Марките и наименованията на продуктите, посочени в настоящия печатен матери-
ал, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните титуляри.
О
П
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Предварителни бележки
2 Инструкции за беопасност
Следните принципни инструкции за безопасност имат за цел избягвяне на персо-
нални и материални щети. Ползвателят трябва да гарантира, че принципните
инструкции за безопасност ще бъдат взети предвид и ще се спазват. Уверете се,
че отговорниците за съоръжението и експлоатацията, както и лицата, които рабо-
тят с уреда на своя отговорност, са прочели напълно и са разбрали документаци-
ята. При неясноти или необходимост от допълнителна информация се обръщайте
към SEW-EURODRIVE.

2.1 Предварителни бележки
Следващите инструкции за безопасност се отнасят предимно за употребата на
следните компоненти: Редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W. При
употребата на мотор-редуктори спазвайте допълнително инструкциите за безо-
пасност в съответното ръководство за експлоатация за:
• Редуктор
Спазвайте също и допълнителните инструкциите за безопасност в отделните гла-
ви на настоящата документация.

2.2 Обща информация

При неразрешено махане на необходимия защитен капак или на корпуса,
ненадлежна употреба, при неправилна инсталация или обслужване, има опасност
от тежки персонални или материални щети.
Допълнителна информация се съдържа в настоящата документация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
По време на експлоатация двигателите и мотор-редукторите, според вида на
тяхната защита, могат да имат части, които са под напрежение, гладки (при отво-
рени щекери / клемни кутии), евентуално движещи се или въртящи се части и
нагорещени повърхности.
Смърт или тежки наранявания.
• Всички дейности по транспорта, съхранението, инсталирането, монтажа,

свързването, пуска, техническата поддръжка и ремонта могат да се извърш-
ват само от квалифицирани специалисти, като задължително се спазват:
– съответните подробни ръководства за експлоатация 
– предупредителните табели и табелите за безопасност на двигателя /

мотор-редуктора
– всички други, спадащи към задвижващия механизъм проектни документи,

упътвания за пуск и ел. схеми
– специфичните за съоръжението разпоредби и изисквания
– националните/регионалните предписания за безопасност и предотвратя-

ване на злополуки
• Никога не инсталирайте повредени продукти
• Незабавно рекламирайте повредите в транспортната фирма
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2.3 Целева група
Всички механични работи могат да се изпълняват само от обучен специалист.
Специалисти по смисъла на настоящата документация са лицата, които са запоз-
нати с конструкцията, механичната инсталация, отстраняването на повреди и под-
дръжката на продукта и разполагат със следната квалификация:
• образование в областта на механиката (например като механик или специа-

лист по мехатроника) с положен заключителен изпит.
• познаване на настоящото ръководство за експлоатация.

Всички електротехнически работи могат да се изпълняват само от обучен елек-
троспециалист. Електроспециалисти по смисъла на настоящата документация са
лицата, които са запознати с електроинсталацията, пуска, отстраняването на
повреди и поддръжката на продукта и разполагат със следната квалификация:
• образование в областта на електротехниката (например електротехник, специ-

алист по електроника или мехатроника) с положен заключителен изпит.
• познаване на настоящото ръководство за експлоатация.

Всички дейности в останалите области транспорт, съхранение, експлоатация и
изхвърляне могат да се извършват само от лица, които са инструктирани по под-
ходящ начин.
Всички специалисти трябва да носят съответстващо за тяхната работа работно
облекло.

2.4 Правилна употреба
Редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W са предназначени за про-
мишлени съоръжения. 
Редукторите могат да се използват само в съответствие с данните в техническата
документация на SEW-EURODRIVE и данните върху фабричната табелка. Те
отговарят на действащите норми и предписания. 
При вграждането в машини пускът (т. е. започването на експлоатация по предназ-
начение) е забранен, докато се установи, че машината отговаря на местните зако-
ни и разпоредби. В съответната област на валидност трябва да се спазват най-
вече директивата за машините 2006/42/EО и директивата за ЕМС 2004/108/EО.
В основата са залегнали разпоредбите за изпитване за ЕМС EN 61000-4-2,
EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6 и EN 61000-6-2.
Употребата във взривоопасни зони е забранена, освен ако те не са специално
предвидени за това.

2.5 Други действащи документи
2.5.1 Редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Допълнително трябва да се спазват следните печатни материали и документи:
• Ръководство за експлоатация "Трифазни двигатели DR.71-225, 315" при

мотор-редуктори
• Ръководствата за експлоатация на съответните монтирани опции 
• Каталог "Редуктори" и 
• Каталог "Мотор-редуктори"
И
Ц
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2.6 Транспорт / съхранение
Веднага след получаването проверете доставката за евентуални повреди при
транспорта. Веднага уведомете за тях транспортната фирма. Пускането в експло-
атация трябва евентуално да се изключи. 
Халките за транспортиране трябва да се затегнат здраво. Те са предназначени
само за теглото на двигателя/мотор-редуктора; на тях не бива да се окачват
допълнителни тежести. 
Монтираните халки с винт отговарят на DIN 580. По принцип посочените там теже-
сти и предписания трябва да се спазват. Ако на мотор-редуктора са монтирани
две носещи уши или халки с винт, при транспорта трябва да се използват и двете
носещи уши. Съгласно DIN 580 посоката на опън на крепежните средства не бива
да надвишава опъна под наклон 45°. 
При необходимост използвайте подходящи транспортни средства с достатъчен
капацитет. При повторно транспортиране използвайте отново.
Ако не вградите двигателя / мотор-редуктора веднага, го съхранявайте на сухо и
незапрашено място. Двигателят / мотор-редукторът не бива да се съхранява на
открито или върху капака на вентилатора. Двигателят / мотор-редукторът може да
се съхранява до 9 месеца, без да са необходими специфични мерки преди пуска.

2.7 Инсталация
Спазвайте указанията от глава "Механична инсталация"!

2.8 Пуск / експлоатация
Преди пускане в експлоатация проверявайте нивото на маслото в съответствие
с глава "Инспекция/техническа поддръжка" (→ стр. 83). 
Проверете правилната посока на въртене в несвързано състояние. При това вни-
мавайте за необичайни стържещи шумове при превъртане. 
За пробния пуск без отвеждащи елементи фиксирайте призматичната шпонка. Не
извеждайте от функция контролните и предпазни устройства дори и при пробна
експлоатация.
При промени спрямо нормалния режим на експлоатация (напр. повишени темпе-
ратури, шумове, вибрации) при съмнение трябва да изключите мотор-редуктора.
Установете причината, евентуално се консултирайте със SEW-EURODRIVE.

2.9 Инспекция/техническа поддръжка
Спазвайте указанията в главата "Инспекция/техническа поддръжка"!
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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3 Конструкция на редуктора

3.1 Принципна конструкция на цилиндричен редуктор

УКАЗАНИЕ
Следващите фигури са принципни изображения. Те са само помощни за класи-
фициране към списъците с отделни части. Възможни са различия в зависимост
от размера и изпълнението на редуктора!

19194251

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[17] 

малко зъбно колело
колело
вал на малко зъбно колело
колело
вал на малко зъбно колело
колело
отвеждащ вал
призматична шпонка
уплътняващ пръстен на вал
търкалящи лагери
фиксиращ пръстен
разделителна тръба

[19]
[20]
[22]
[24]
[25]
[30]
[31]
[32]
[34]
[37]
[39]
[41]

призматична шпонка
обезвъздушаващ клапан
корпус на редуктора
халка с винт
търкалящи лагери
търкалящи лагери
призматична шпонка
разделителна тръба
търкалящи лагери
търкалящи лагери
фиксиращ пръстен
фиксиращ пръстен

[42]
[43]
[45]
[47]
[59]
[88]
[100]
[101]
[102]
[131]
[181]
[506]

търкалящи лагери
призматична шпонка
търкалящи лагери
фиксиращ пръстен
заключващ болт
фиксиращ пръстен
капак на редуктора
шестостенен болт
уплътнение
заключваща се капачка
заключваща се капачка
пасшайба

[507]
[508]
[515]
[516]
[517]
[521]
[522]
[523]

пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба

[1]

[24]
[20]

[59]

[101]

[100]

[102]

[59]

[88]
[25][6]

[47]

[516]
[515]

[517]

[45][2]

[43]
[3][42]

[41]
[181]

[8] [7]

[32] [30]

[59]

[22]

[31]

[4][34]

[5]

[37]

[521]

[523]
[522]

[39]
[131]

[17][11]
[12]

[9]
[19]

[506]

[508]
[507]
К
П
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3Конструкция на редуктора
Принципна конструкция на плосък редуктор
3.2 Принципна конструкция на плосък редуктор

19298059

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[9]
[11]
[14]
[16]
[17]
[19]
[20]

малко зъбно колело
колело
вал на малко зъбно колело
колело
вал на малко зъбно колело
колело
кух вал
уплътняващ пръстен на вал
търкалящи лагери
шестостенен болт
отвеждащ фланец
разделителна тръба
призматична шпонка
обезвъздушаващ клапан

[22]
[25]
[30]
[31]
[32]
[37]
[39]
[41]
[42]
[43]
[45]
[59]
[81]
[88]

корпус на редуктора
търкалящи лагери
търкалящи лагери
призматична шпонка
разделителна тръба
търкалящи лагери
фиксиращ пръстен
фиксиращ пръстен
търкалящи лагери
призматична шпонка
търкалящи лагери
заключващ болт
уплътняваща шайба
фиксиращ пръстен

[91]
[92]
[93]
[94]
[100]
[101]
[102]
[131]
[160]
[161]
[165]
[181]
[183]

фиксиращ пръстен
шайба 
пружинен пръстен 
шестостенен болт 
капак на редуктора
шестостенен болт
уплътнение
заключваща се капачка
тапа с ключалка
заключваща се капачка
тапа с ключалка
заключваща се капачка
уплътняващ пръстен на вал

[506]
[507]
[508]
[515]
[516]
[517]
[521]
[522]
[523]

пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба

[181]
[41]

[517]

[508]

[516]

[507]

[515]

[506]

[42] [3]
[43]

[2] [45]

[30]

[59]

[101]

[100]

[102]

[160]

[165]

[161]

[59]

[59]
[20]

[22] [1]

[521]
[522]
[523]

[25]
[88]

[183]

[32]
[4]

[31]
[5]

[37][39]
[131]

[14]
[16]

[81]
[9] [11]

[17]
[6]

[7]
[91]

[92] [93]

[94]

[19]
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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3 онструкция на редуктора
ринципна конструкция на конусен редуктор
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3.3 Принципна конструкция на конусен редуктор

19301131

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[17]
[19]
[20]
[22]

малко зъбно колело
колело
вал на малко зъбно колело
колело
вал на малко зъбно колело
колело
отвеждащ вал
призматична шпонка
уплътняващ пръстен на вал
търкалящи лагери
фиксиращ пръстен
разделителна тръба
призматична шпонка
обезвъздушаващ клапан
корпус на редуктора

[25]
[30]
[31]
[37]
[39]
[42]
[43]
[45]
[59]
[83]
[84]
[88]
[89]
[100]
[101]

търкалящи лагери
търкалящи лагери
призматична шпонка
търкалящи лагери
фиксиращ пръстен
търкалящи лагери
призматична шпонка
търкалящи лагери
заключващ болт
уплътняваща шайба
уплътняваща шайба
фиксиращ пръстен
заключваща се капачка
капак на редуктора
шестостенен болт

[102]
[113]
[114]
[116]
[119]
[131]
[132]
[133]
[135]
[161]
[506]
[507]
[508]
[521]
[521]

уплътнение 
гайка с канали
осигурителна ламарина
предпазител с резба
разделителна тръба
заключваща се капачка
фиксиращ пръстен
опорна шайба
уплътняваща шайба
заключваща се капачка
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба

[522]
[523]
[533]
[534]
[535]
[536]
[537]
[538]
[542]
[543]
[544]

пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба

[100] [102]

[3]

[101]

[43]
[538]

[535]

[537]
[534]

[536]
[533]

[42] [119]

[45] [2]

[20]

[22]
[59]

[59]

[59]

[59]

[1]

[114]

[113]

[116] 
[89] [59]

[88][521]
[522]
[523]

[25]
[84]

[19]

[8] [7]

[6]

[17][83]

[11]
[12]

[9]

[37]
[5]

[4]

[30]

[135]
[542]
[543]
[544]

[133]
[132]

[161]

[31]

[506]
[507]
[508][137]

[39]

[131]
К
П
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3Конструкция на редуктора
Принципна конструкция на червячен редуктор
3.4 Принципна конструкция на червячен редуктор

19304203

[1]
[2]
[5]
[6]
[7]
[9]
[11]
[12]
[19]

малко зъбно колело
колело
червяк
червячно колело
отвеждащ вал
уплътняващ пръстен на вал
търкалящи лагери
фиксиращ пръстен
призматична шпонка

[20]
[22]
[25]
[30]
[37]
[39]
[43]
[59]
[61]

обезвъздушаващ клапан
корпус на редуктора
търкалящи лагери
търкалящи лагери
търкалящи лагери
фиксиращ пръстен
призматична шпонка
заключващ болт
фиксиращ пръстен

[88]
[89]
[100]
[101]
[102]
[131]
[137]
[506]
[507]

фиксиращ пръстен
заключваща се капачка
капак на редуктора
шестостенен болт
уплътнение
заключваща се капачка
опорна шайба
пасшайба
пасшайба

[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]

пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба

[131]
[39] [137]

[507]

[506]

[37]

[5]
[43] [30]

[9]

[12]

[520]
[519]
[518]

[11]

[6]

[7]

[25]
[88]

[89]
[59]

[523]
[522]
[521]

[19]

[2] [59]

[102]

[101]
[59]

[20]

[22]

[1]

[100]

[61]
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3 онструкция на редуктора
ринципна конструкция на редуктори SPIROPLAN® W10-W30
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3.5 Принципна конструкция на редуктори SPIROPLAN® W10-W30

19307275

[1]
[6]
[7]
[8]
[9]

[11]
[12]
[17]

малко зъбно колело
колело
отвеждащ вал
призматична шпонка
уплътняващ пръстен 
на вал
търкалящи лагери
фиксиращ пръстен
разделителна тръба

[19]
[22]
[25]
[65]

[66]
[71]
[72]
[143] 

призматична шпонка
корпус на редуктора
търкалящи лагери
уплътняващ пръстен 
на вал
търкалящи лагери
опорна шайба
фиксиращ пръстен
опорна шайба

[88]
[89]
[100]
[101]
[102]
[132]
[183]

[250]

фиксиращ пръстен
заключваща се капачка
капак на редуктора
шестостенен болт
уплътнение
фиксиращ пръстен
уплътняващ пръстен 
на вал
фиксиращ пръстен

[251]
[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]

фиксиращ пръстен
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба

[1]

[68]

[72]
[143]

[66]

[71]

[65]

[100]

[102]

[22]

[89]

[521]
[522]
[523]

[88]

[25]

[6]

[250]
[251]

[17]

[7]

[11]

[8]

[19]

[518]
[519]
[520][12]

[9]

[101]
К
П
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3Конструкция на редуктора
Принципна конструкция на редуктори SPIROPLAN® W37-W47
3.6 Принципна конструкция на редуктори SPIROPLAN® W37-W47

605872395

[1]
[2]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[19]

малко зъбно колело
колело
вал на малко зъбно колело
колело
отвеждащ вал
призматична шпонка
уплътняващ пръстен на вал
сачмен лагер с канали
фиксиращ пръстен
призматична шпонка

[22]
[24]
[25]
[26]
[30]
[31]
[32]
[33] 
[36]
[37]

корпус на редуктора
халка за транспортиране
сачмен лагер с канали
корпус 1.ниво
сачмен лагер с канали
призматична шпонка
разделителна тръба
фиксиращ пръстен
шестостенен болт
сачмен лагер с канали

[44]
[59]
[61]
[68]
[72]
[80]
[88]
[89]
[106]
[133]

О-пръстен
заключващ болт
фиксиращ пръстен
фиксиращ пръстен
фиксиращ пръстен
призматична шпонка
фиксиращ пръстен
заключваща се капачка
шпилка
пасшайба

[137]
[150]
[183]

[506]
[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]

пасшайба
шестостенна гайка 
уплътняващ пръстен 
на вал
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба
пасшайба

[89]

[88]

[25]

[521]
[522]
[523]

[6]

[22]

[7]

[19]

[11]

[36][26]

[2]

[31]

[61]

[1]

[5]

[137]

[30]

[37][506]

[133][44]
[59]

[59]

[8]

[32]

[5]

[33]

[9]

[12]

[518]
[519]
[520]
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3.7 Фабрична табелка / наименование на типа
3.7.1 Фабрична табелка

На следващата фигура е показан пример за фабрична табелка за конусен редук-
тор с капак откъм задвижването:

3.7.2 Наименование на типа
Конусен 
редуктор

Например конусен редуктор с адаптер AQ има следното обозначение на типа:

4472018699

n1 [r/min] максимално разрешени отвеждащи обороти
Mamax [Nm] максимално разрешен отвеждащ въртящ момент
Memax [Nm] максимално разрешен задвижващ въртящ момент
i редукторна предавка
IM данни за модела

76646 Bruchsal

na

Mamax Nm Memax Nm

IM

i
kg

M1A
70,46
1052700

r/min 1400/20

K87 AD4

Made in Germany

06415911CLP HC 220 Synth. Öl / 3,71l

41

K 37 /R AQA 80 /1

Варианти

Техническа характеристика на фланец

Наименование на адаптера: например за 
серводвигатели
- AQA: Адаптер с канал за призматична шпонка
- AQH: Адаптер с главина с фиксиращ пръстен

Опция: например за серворедуктори .../ R: 
намален луфт и усукване

Размер на редуктора: например 37

Тип редуктор: например К
К
Ф
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4Механична инсталация
Необходими инструменти/помощни средства
4 Механична инсталация
4.1 Необходими инструменти/помощни средства

• комплект гаечни ключове
• при необходимост динамометричен ключ за:

– горещо пресовани стягащи шайби
– моторен адаптер AQH или EWH
– капак от страната на задвижването с центриращ ръб

• монтажно приспособление
• евентуално изравняващи елементи (шайби, разделителни пръстени)
• крепежен материал за задвижващите/отвеждащите елементи
• смазка (например NOCO®-Fluid)
• средство за фиксиране на болтовете (при капак от страната на задвижването

с центриращ ръб), напр. Loctite® 243

Стандартните части не са включени в доставката

4.1.1 Допуски при монтажни работи

Край на вал Фланец

Допуск на диаметъра съгласно DIN 748
• ISO k6 при плътни валове с Ø ≤ 50 mm
• ISO m6 при плътни валове с Ø > 50 mm
• ISO H7 при кухи валове
• Отвор за центриране съгласно DIN 332, форма DR

Допуск на центриращия ръб по DIN 42948
• ISO j6 при b1 ≤ 230 mm
• ISO h6 при b1 > 230 mm
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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4 еханична инсталация
словия за монтаж

18
4.2 Условия за монтаж

Проверете, дали е изпълнено следното:
• Данните върху фабричната табелка на мотор-редуктора съвпадат с напреже-

нието в мрежата.
• Задвижващият механизъм не е повреден при транспортирането и съхранението.
• Уверете се, че е изпълнено следното:

При стандартни редуктори:
– Температурата на околната среда според техническата документация,

фабричната табелка и таблицата за смазочните материали в глава
"Смазочни материали" (→ стр. 132).

– В околната среда няма опасни масла, киселини, газове, пари, лъчения и др.
При специална конструкция:
– Задвижващият механизъм е изпълнен според заобикалящите условия.

Спазвайте данните върху фабричната табелка. 
При червячни редуктори/редуктори SPIROPLAN® W:
– Не бива да има големи външни моменти на инерционна маса, които могат

да натоварят редуктора с обратна тяга.
[При η’ (обръщане обратно) = 2 – 1/η < 0,5 самоблокиране]

При монтаж на серводвигатели:
– За да се избегне акумулирането на тполина, задвижващият механизъм

може да се монтира само, ако след монтажа е гарантирано, че има налична
достатъчна вентилация.

• Трябва основно да почистите отвеждащите валове и фланцевите повърхности
от средства за защита от корозия, замърсявания или подобни. Използвайте
обикновени разтворители, които се предлагат в търговската мрежа. Не допус-
кайте разтворителите да попадат върху уплътняващите краища на уплътнява-
щите пръстени за валовете, за да не се повреди материалът!

• При абразивни условия на околната среда предпазвайте уплътняващите пръс-
тени на валовете от страната на отвеждането от износване.

ВНИМАНИЕ!
Наранявания от удар от стърчащите части на редуктора.
Леки наранявания!
• Осигурете достатъчно безопасно разстояние около редуктора / мотор-

редуктора.

ВНИМАНИЕ!
Повреждане на редуктора / мотор-редуктора поради неправилен монтаж.
Възможни материални щети!
• Спазвайте точно указанията в настоящата глава.
М
У
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4Механична инсталация
Инсталиране на редуктора
4.3 Инсталиране на редуктора

• Извършвайте работи по редуктора, само когато той е спрял. Осигурете задвиж-
ващия агрегат срещу нежелателно включване.

• Защитете редуктора от директно проникване на студен въздух. Кондензацията
може да причини увеличаване на водата в маслото.

Редукторът или мотор-редукторът може да се инсталира / монтира само в посоче-
ното монтажно положение. Спазвайте данните върху фабричната табелка. Редук-
торите SPIROPLAN® с размери W10 – W30 не зависят от монтажното положение. 
Основата трябва да е със следните характеристики:
• да е равна
• да поглъща вибрациите
• да е устойчива на измятане
Максимално допустимото отклонение от равнинността за закрепване на крака и
фланци е (ориентировъчни стойности, кореспондиращи с DIN ISO 1101):

При това не обтягайте и не напрягайте краката на корпуса и монтажния фланец
един срещу друг и спазвайте разрешените напречни и надлъжни сили! За изчис-
ляване на разрешените напречни и надлъжни сили спазвайте глава "Проектира-
не" на каталога за редуктори или мотор-редуктори. 
Закрепвайте мотор-редукторите с болтове качество 8.8.
Закрепвайте следните мотор-редуктори с болтове качество 10.9:
• RF37, R37F с фланец с Ø 120 mm
• RF37, RF47, R47F с фланец с Ø 140 mm
• RF57, R57F с фланец с Ø 160 mm
• FF, FAF, KF, KAF с фланец с Ø 250 mm
• както и RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87

ВНИМАНИЕ!
При неправилен монтаж редукторът или мотор-редуктурът може да се повреди.
Възможни материални щети!
• Спазвайте точно указанията в настоящата глава.

ВНИМАНИЕ!
Опасност от притискане и премазване поради неправилен монтаж на тежките
части.
Опасност от нараняване.
• Демонтирайте правилно горещо пресованата стягаща шайба.
• Спазвайте следните указания за демонтаж.

• Размер на редуктора ≤ 67: макс. 0,4 mm
• Размер на редуктора 77 – 107: макс. 0,5 mm
• Размер на редуктора 137 – 147: макс. 0,7 mm
• Размер на редуктора 157 – 187: макс. 0,8 mm
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В този случай проверете също предписаното напълване с масло според модела
(виж глава "Количества за пълнене на смазочни материали" (→ стр. 134) или
данните върху фабричната табелка). Редукторите са фабрично напълнени с необ-
ходимото количество масло. В зависимост от модела са възможни и в рамките на
производствените допуски са разрешени леки отклонения на болта за контроли-
ране на нивото на маслото. 
При смяна на модела съгласувайте количествата смазочни материали за
пълнене и положението на обезвъздушаващия клапан. При това спазвайте
глава "Смазочни материали за пълнене" (→ стр. 134) и глава "Монтажни положе-
ния" (→ стр. 102).
При промени на моделите на K-редукторите на M5 или M6 или в рамките на тези
модели се обърнете към сервиза на SEW. 
При промени на модела на S-редукторите размер S47 – S97 на модел M2 и M3 се
свържете със сервиза на SEW.
При опасност от електрохимическа корозия между редуктора и работната маши-
на използвайте междинни вложки от пластмаса с дебелина 2-3 mm. Използвана-
та пластмаса трябва да има електрическо отвеждащо съпротивление < 109 Ω.
Електрохимическа корозия може да се прояви между различни метали, например
чугун и неръждаема стомана. Поставете подложни шайби от пластмаса и на бол-
товете! Допълнително заземете корпуса – използвайте заземителните болтове
на двигателя.

УКАЗАНИЕ
При инсталацията на редуктора внимавайте да има свободен достъп до болто-
вете за контролиране и пробките за изпускане на маслото, както и до обезвъзду-
шаващите клапани!
М
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4.3.1 Въртящи моменти на затягане за крепежни болтове 
Завинтете мотор-редукторите със следните въртящи моменти на затягане:

Завинтете дадените мотор-редуктори с изпълнение с фланец със следните пови-
шени въртящи моменти на затягане:

Болт / гайка
Въртящ момент на затягане болт / гайка

Клас на якост 8.8
[Nm]

М6 11
M8 25

M10 48
M12 86
М16 210
М20 410
М24 710
M30 1450
M36 2500
M42 4600
M48 6950
M56 11100

Фланец Редуктор
Болт / гайка Въртящ момент на затягане болт / гайка

Клас на якост 10.9
[Nm]

120 RF37 М6 14
140 RF37, RF47 M8 35
160 RF57 M8 35

60ZR RZ37 M8 35
70ZR RZ47 M8 35
80ZR RZ57 M10 69
95ZR RZ67 M10 69
110ZR RZ77 M12 120
130ZR RZ87 M12 120

250 FF77, KF77, 
FAF77, KAF77 M12 120
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4.3.2 Закрепване на редуктора

Редуктор 
в изпълнение 
с крака

Следващата таблица показва размерите на резбите на редукторите в изпълнение
с крака в зависимост от типа на редуктора и размера:

Редуктор 
с изпълнение 
с фланец В14 
и / или кух вал

Следващата таблица показва размерите на резбите на редукторите с изпълнение
с фланец В14 и/или кух вал в зависимост от типа на редуктора и размера:

УКАЗАНИЕ
При употреба на редуктори в изпълнение с фланец и с крака/фланец във връзка
с регулиращи редуктори VARIBLOC® за фланцево закрепване от страна на кли-
ента използвайте болтове с качество 10.9 и подходящи подложни шайби.
За подобряване на фрикционната връзка между фланеца и монтажната
повърхност SEW-EURODRIVE препоръчва анаеробно уплътнение на площта
или анаеробно лепило.

Болт
Тип редуктор

R / R..F RX F / 
FH..B / FA..B

K / KH..B / 
KV..B / KA..B

S W

М6 07 10/20
M8 17/27/37 27/37 37 30/37/47

M10 57 47 37/47 47/57
M12 47/57/67 67 57/67 57/67 67
М16 77/87 77/87 77/87 77 77
М20 97 97/107 97 87 87
М24 107 107 97 97
M30 137 127 107/167
M36 147/167 157 127/157/187

Тип редуктор
Болт RZ FAZ / FHZ KAZ / 

KHZ / KVZ
SA / 

SAZ / SHZ
WA

М6 07/17/27 37 10/20/301)

1) При изпълнението W30 с директен монтаж на CMP-двигател или монтаж посредством адаптер
EWH.. размерът на резбата се променя на M8.

M8 37/47 27/37/47 37/47 47/57 37
M10 57/67 47
M12 77/87 57/67/77 57/67/77 67/77
М16 87/97 87/97 87/97
М20 107/127 107/127
М24 157 157
М
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Редуктор 
с изпълнение 
с фланец В5 

Следващата таблица показва размерите на резбите на редукторите с фланец В5
в зависимост от типа на редуктора, размера и диаметъра на фланеца:

Тип редуктор
Ø на 

фланеца
[mm]

Болт RF / 
R..F / RM

FF / 
FAF / FHF

KF / KAF /
 KHF / KVF

SF / 
SAF / SHF

WF / WAF

80 М6 10
110 M8 20
120 М6 07/17/27 37 10/20/30/37
140 M8 07/17/27/37/47
160 M8 07/17/27/37/47 27/37 37 37/47 30/37/47
200 M10 37/47/57/67 47 47 57/67
250 M12 57/67/77/87 57/67 57/67 77
300 M12 67/77/87 77 77
350 М16 77/87/97/107 87 87 87
450 М16 97/107/137/147 97/107 97/107 97
550 М16 107/137/147/167 127 127
660 М20 147/167 157 157
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4.3.3 Инсталиране във влажни помещения или на открито
За употреба във влажни помещения или на открито редукторите се доставят
в предпазващо от корозия изпълнение със защитно боядисана повърхност.
Поправяйте евентуално повредените места на боята (например на обезвъздуша-
ващия клапан или ушите за транспортиране).
При монтаж на двигатели към адаптери AM, AQ и пускови и плъзгащи съедините-
ли AR, AT повърхностите на фланците трябва да се уплътнят с подходящо уплът-
няващо средство, например Loctite® 574.
При инсталиране на открито не се разрешава директно огряване от слънцето.
Монтирайте съответните защитни приспособления, като например капаци, навеси
и др.! Избягвайте акумулирането на топлина. Ползвателят трябва да гарантира,
че чужди тела няма да нарушават функцията на редуктора (например падащи
предмети или засипване).

4.3.4 Обезвъздушаване на редуктора
При следните редуктори не е необходимо обезвъздушаване:
• R07 в модели M1, M2, M3, M5 и M6
• R17, R27 и F27 в модели M1, M3, M5 и M6
• Редуктори SPIROPLAN® W10, W20, W30
• Редуктори SPIROPLAN® W37, W47 с модели M1, M2, M3, M5, M6 
SEW-EURODRIVE доставя всички останали редуктори с обезвъздушаващ клапан,
монтиран и активиран според модела.
Изключения:
1. SEW доставя следните редуктори със заключващ болт на предвидения за

обезвъздушаване отвор:
– с нестандартни монтажни положения, ако е възможно
– редуктори за напречен монтаж 
Обезвъздушаващият клапан е в клемната кутия на двигателя. Преди пускане
в експлоатация трябва да смените най-високо разположения заключващ болт
с доставения обезвъздушаващ клапан.

2. SEW доставя към допълнително монтиращите се редуктори, които трябва
да се обезвъздушават от страната на подвеждане, обезвъздушаващ клапан
в пластмасово пликче.

3. SEW доставя редуктори в затворено изпълнение без обезвъздушаващ
клапан.
М
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Активиране на 
обезвъздушава-
щия клапан

Проверете, дали е активиран обезвъздушаващият клапан. Ако обезвъздушаващи-
ят клапан не е активиран, преди пускането на редуктора в експлоатация трябва да
махнете фиксатора за транспортиране на обезвъздушаващия клапан!
1. Обезвъздушаващ клапан с фиксатор за транспортиране

2. Махане на фиксатора за транспортиране

3. Активиран обезвъздушаващ клапан

211319051

211316875

211314699
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4.3.5 Боядисване на редуктора

4.4 Редуктори с плътен вал
4.4.1 Указания за монтаж

4.4.2 Монтиране на задвижващи и отвеждащи елементи

Използване 
на монтажно 
приспособление

На следващата фигура е показано монтажно приспособление за монтаж на съе-
динители или главини върху краищата на валовете на редуктори или двигатели.
Ако болтът може да бъде затегнат без проблеми, може евентуално да се откажете
от аксиалния лагер на монтажното приспособление.

ВНИМАНИЕ!
Обезвъздушаващите клапани и уплътняващите пръстени на валовете може да
се повредят при боядисването или допълнителното боядисване.
Възможна материална щета.
• Преди боядисване облепете грижливо обезвъздушаващите клапани и защит-

ния маншон на уплътняващите пръстени на вала. 
• След приключване на боядисването махнете тиксото. 

УКАЗАНИЕ
Ще улесните монтажа, ако предварително намажете отвеждащия елемент със
смазка или го нагреете за кратко (на 80 до 100 °C).

ВНИМАНИЕ!
При неправилен монтаж лагерите, корпусът или валовете могат да се повредят. 
Възможни материални щети!
• Монтирайте задвижващите и отвеждащите елементи само с монтажно прис-

пособление. За точно поставяне използвайте намиращия се в края на вала
отвор за центриране с резба.

• В никакъв случай не надявайте ремъчните шайби, съединителите, зъбните
колелца и др. върху края на вала чрез удряне с чук. 

• При монтажа на ремъчните шайби внимавайте за правилното изпъване на
ремъка според данните от производителя.

• Допълнително монтираните предавателни елементи трябва да са баланси-
рани и не бива да предизвикват неразрешени напречни или надлъжни сили
(за разрешените стойности виж каталога "Мотор-редуктори" или "Взривоза-
щитени редуктори").

211368587

[1] край на вала на редуктора
[2] аксиален лагер
[3] главина на съединител

[1]

[3]

[2]
М
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Избягване на 
големи напречни 
сили

За избягване на големи напречни сили: Монтирайте зъбни или верижни колела
съгласно фигура B.

4.4.3 Монтиране на съединители

При монтажа на съединителите регулирайте съгласно данните на производителя
на съединителите. 
a) максималното и минимално разстояние
b) изместването по оста
c) ъгловото изместване

211364235

[1] главина
[A] неблагоприятно
[B] правилно

[A] [B]

[1] [1]

УКАЗАНИЕ
Ще улесните монтажа, ако предварително намажете отвеждащия елемент със
смазка или го нагреете за кратко (на 80 до 100 °C).

ВНИМАНИЕ!
Задвижващите и отвеждащи елементи като ремъчни шайби, съединители и т.н.
се движат бързо по време на експлоатацията. 
Опасност от притискане и премазване.
• Покрийте задвижващите и отвеждащи елементи със защита срещу допир.

211395595

a) b) c)
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4.5 Динамометрични опори за редуктор-приставка

4.5.1 Плосък редуктор
На следващата фигура е показана динамометричната опора при плоски редуктори. 

При монтажа на гумения буфер процедирайте по следния начин:
1. Използвайте болтове [1] и подложни шайби според следващата таблица.
2. За фиксиране на болтовата сглобка 2 използвайте гайки [3]. 
3. Затегнете болта, докато бъде достигнато обтягане "Δ L" на гумените буфери

според таблицата. 

ВНИМАНИЕ!
При неправилен монтаж редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети!
• При монтажа не натягайте прекалено динамометричните опори.
• По принцип за закрепване на динамометричните опори използвайте болтове

с качество 8.8.

9007199466107403

[1] болт
[2] подложна шайба
[3] гайка

Редуктор
Гумен буфер

Ширина на 
шайбата Δ L (изпънат)Диаметър Вътрешен

диаметър
Дължина

 (неизпънат)
d [mm] b [mm] c [mm] а [mm] [mm]

FA27 40 12,5 20 5 1
FA37 40 12,5 20 5 1
FA47 40 12,5 20 5 1,5
FA57 40 12,5 20 5 1,5
FA67 40 12,5 20 5 1,5
FA77 60 21,0 30 10 1,5
FA87 60 21,0 30 10 1,5
FA97 80 25,0 40 12 2
FA107 80 25,0 40 12 2
FA127 100 32,0 60 15 3
FA157 120 32,0 60 15 3

c
a

øb
 +

0.
5

ød

[1]

[2]

[3]
М
Д
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4.5.2 Конусен редуктор
На следващата фигура е показана динамометрична опора при конусни редуктори. 
• Разположете втулката [1] двустранно.
• Свържете страна В огледално на А.

4.5.3 Червячен редуктор
На следващата фигура е показана динанометрична опора при червячни редуктори. 
• Разположете втулката [1] двустранно.

211362059

Редуктор Болтове Въртящ момент за затягане
KA37 4 × M10 × 25 – 8.8 48 Nm
KA47 4 × M10 × 30 – 8.8 48 Nm
KA67 4 × M12 × 35 – 8.8 86 Nm
KA77 4 × M16 × 40 – 8.8 210 Nm
KA87 4 × M16 × 45 – 8.8 210 Nm
KA97 4 × M20 × 50 – 8.8 410 Nm
KA107 4 × M24 × 60 – 8.8 710 Nm
KA127 4 x M36 x 130 – 8.8 2500 Nm
KA157 4 x M36 x 130 – 8.8 2500 Nm

[1]

211491723

Редуктор Болтове Въртящ момент за затягане
SA37 4 x M6 x 16 – 8.8 11 Nm
SA47 4 x M8 x 20 – 8.8 25 Nm
SA57 6 x M8 x 20 – 8.8 25 Nm
SA67 8 x M12 x 25 – 8.8 86 Nm
SA77 8 x M12 x 35 – 8.8 86 Nm
SA87 8 x M16 x 35 – 8.8 210 Nm
SA97 8 x M16 x 35 – 8.8 210 Nm

[1]
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4.5.4 Редуктор SPIROPLAN® W
На следващата фигура е показана динамометрична опора при редуктори
SPIROPLAN® W. 
• Разположете втулката [1] двустранно.

211489547

Редуктор Болтове Въртящ момент за затягане 
в Nm

WA10 4 x M6 × 16 – 8.8 11
WA20 4 x M6 × 16 – 8.8 11
WA30 4 x M6 × 16 – 8.8 11
WA37 4 x M8 × 20 – 8.8 25
WA47 4 x M10 × 25 – 8.8 48

45
˚

[1]
М
Д
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4.6 Редуктор-приставка с канал за призматична шпонка или многоклиново 
зъбно зацепване

4.6.1 Указания за монтаж
1. Нанесете NOCO®-Fluid и го разпределете грижливо

2. Монтирайте вала и го фиксирайте по оста
(монтажът се улеснява, ако се използва монтажно приспособление)
По-долу са описани 3 вида монтаж:
• 2A: Стандартно съдържание на доставката
• 2B: Комплект за монтаж/демонтаж при вал на клиента с прилягащо рамо
• 2C: Комплект за монтаж/демонтаж при вал на клиента без прилягащо рамо

2A: Монтаж със стандартно съдържание на доставката

УКАЗАНИЕ
За оформянето на вала на клиента вземете предвид и указанията за конструк-
цията в каталога за мотор-редуктори!

211516171

211518347

[1] къс крепежен болт (стандартно съдържание на доставката)
[2] пружинен пръстен
[3] подложна шайба
[4] фиксиращ пръстен
[5] вал на клиента

N
O

C
O

FLU
I

®

N
O

C
O

FLU
I

®

A

[1]
[2] [3]

[4]

[5]
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2B: Монтаж със SEW-EURODRIVE Комплект за монтаж/демонтаж (→ стр. 36)
– вал на клиента с прилягащо рамо

2C: Монтаж със SEW-EURODRIVE Комплект за монтаж/демонтаж (→ стр. 36)
– вал на клиента без прилягащо рамо

211520523

[1] крепежен болт
[2] пружинен пръстен
[3] подложна шайба
[4] фиксиращ пръстен
[5] вал на клиента с прилягащо рамо

211522699

[1] крепежен болт
[2] пружинен пръстен
[3] подложна шайба
[4] фиксиращ пръстен
[5] разделителна тръба
[6] вал на клиента без прилягащо рамо

B

[1] [2]
[3]

[4]

[5]

C

[1] [2]
[3]

[4]
[5]

[6]
М
Р

 Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W



4Механична инсталация
Редуктор-приставка с канал за призматична шпонка или многоклиново зъбно зацепване
3. Затегнете крепежния болт със съответния въртящ момент (виж таблицата).

211524875

Болт Въртящ момент за затягане [Nm]

M5 5

М6 8

М10/12 20

М16 40

М20 80

М24 200

УКАЗАНИЕ
За да се избегне натрупването на ръжда, препоръчваме допълнително валът на
клиента да се върти свободно между двете прилягащи повърхности!
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4.6.2 Указания за демонтаж
Описанието важи, само ако редукторът е монтиран с комплект за монтаж/демон-
таж (→ стр. 36) от SEW-EURODRIVE. За тази цел спазвайте посоченото в глава
"Указания за монтаж" (→ стр. 31), точки 2B или 2C.
1. Развийте крепежния болт [1].
2. Махнете частите [2] до [4] и разделителната тръба [5], ако има такава.

3. Поставете между вала на клиента [6] и фиксиращия пръстен [4] избутващата
шайба [8] и осигурената срещу превъртане гайка [7] от комплекта за монтаж/
демонтаж от SEW-EURODRIVE.

4. Отново поставете фиксиращия пръстен [4].

211527051

[1] крепежен болт
[2] пружинен пръстен
[3] подложна шайба
[4] фиксиращ пръстен
[5] разделителна тръба
[6] вал на клиента

[1]
[2] [3]

[4]
[5]

[6]
М
Р
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5. Отново завийте крепежния болт [1]. Сега чрез затягане на болта можете да
избутате редуктора от вала.

211529227

[1] крепежен болт
[4] фиксиращ пръстен
[6] вал на клиента
[7] осигурена срещу превъртане гайка
[8] избутваща шайба

[1]

[4]
[7]

[8]

[6]
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4.6.3 Комплект за монтаж/демонтаж от SEW
Комплектът за монтаж/демонтаж от SEW-EURODRIVE може да се поръча под
дадения артикулен номер.

211531403

[1] крепежен болт
[7] осигурена срещу превъртане гайка за демонтаж
[8] избутваща шайба

[1]

[8] [7]

[7]

[1]

Тип DH7 
[mm]

М1) C4 
[mm]

C5 
[mm]

C6 
[mm]

U-0.5 
[mm]

T -0.5 
[mm]

D3-0.5 
[mm]

L4 
[mm]

Артикулен 
номер на 
комплекта 
за монтаж / 
демонтаж

WA..10 16 M5 5 5 12 4,5 18 15,7 50 643 712 5
WA..20 18 М6 5 6 13,5 5,5 20,5 17,7 25 643 682 X
WA..20, WA..30, SA..37, WA..37 20 М6 5 6 15,5 5,5 22,5 19,7 25 643 683 8
FA..27, SA..47, WA..47 25 M10 5 10 20 7,5 28 24,7 35 643 684 6
FA..37, KA..37, SA..47, SA..57, WA..47 30 M10 5 10 25 7,5 33 29,7 35 643 685 4
FA..47, KA..47, SA..57 35 M12 5 12 29 9,5 38 34,7 45 643 686 2
FA..57, KA..57, FA..67, KA..67, SA..67 40 М16 5 12 34 11,5 41,9 39,7 50 643 687 0
SA..67 45 М16 5 12 38,5 13,5 48,5 44,7 50 643 688 9
FA..77, KA..77, SA..77 50 М16 5 12 43,5 13,5 53,5 49,7 50 643 689 7
FA..87, KA..87, SA..77, SA..87 60 М20 5 16 56 17,5 64 59,7 60 643 690 0
FA..97, KA..97, SA..87, SA..97 70 М20 5 16 65,5 19,5 74,5 69,7 60 643 691 9
FA..107, KA..107 80 М20 5 20 75,5 21,5 85 79,7 70 106 8211 2
FA..107, KA..107, SA..97 90 М24 5 20 80 24,5 95 89,7 70 643 692 7
FA..127, KA..127 100 М24 5 20 89 27,5 106 99,7 70 643 693 5
FA..157, KA..157 120 М24 5 20 107 31 127 119,7 70 643 694 3

1) крепежен болт
М
Р
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УКАЗАНИЕ
При изобразения комплект за монтаж от SEW за закрепване на вала на клиента
става въпрос за препоръка от SEW-EURODRIVE. Трябва постоянно да се прове-
рява, дали тази конструкция може да компенсира наличните надлъжно действа-
щи сили. В специални случаи на приложение (например закрепване на ревер-
сивни валове) евентуално трябва да се използва друга конструкция за фиксира-
не по оста. В тези случаи по всяко време може да се използва самостоятелно
разработен от клиента фиксатор по оста. Но трябва да се гарантира, че тази
конструкция не предизвиква потенциални запалими източници съгласно
DIN EN 13463 (например искри от удари).
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4.7 Редуктор-приставка с горещо пресована стягаща шайба
4.7.1 Указания за монтаж

1. Развийте фиксиращите болтове с няколко хода на резбата (не развивайте
напълно!).

2. Почистете от смазката отвора на кухия вал и задвижващия вал с обикновени
разтворители.

ВНИМАНИЕ!
Затягането на стягащите болтове, без да е монтиран валът, може да предизвика
деформация на кухия вал.
Възможни материални щети!
• Затягайте стягащите болтове, само когато валът е монтиран. 

211533579

211535755

A B
М
Р
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3. Почистен от смазка кух вал/задвижващ вал

4. Нанесете NOCO®-Fluid в областта на втулката на задвижващия вал.
Областта на фиксиране на горещо пресованата стягаща шайба трябва да оста-
не чиста от грес! Затова NOCO®-Fluid никога не бива да се нанася директно
върху втулката, тъй като чрез поставянето на задвижващия вал пастата може
да попадне в областта на фиксиране на горещо пресованата стягаща шайба.

211537931

211540107
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5. Монтирайте задвижващия вал. 
– Внимавайте външните пръстени на горещо пресованата стягаща шайба да

са успоредни и равни. 
– При корпус на редуктора с място за свързване на валовете: 

Монтирайте горещо пресованата стягаща шайба до ограничителя на място-
то за свързване на валовете. 

– При корпус на редуктора без място за свързване на валовете: 
Монтирайте горещо пресованата стягаща шайба на разстояние от 1 до 2 mm
от корпуса на редуктора. 

– Затегнете стягащите болтове с няколко последователни оборота (не на
кръст) с динанометричния ключ. 
Точните стойности на въртящите моменти на затягане се намират върху
горещо пресована стягаща шайба.

6. След монтажа проверете, дали остатъчната хлабина между външните пръсте-
ни на горещо пресованата стягаща шайба е > 0 mm. 

7. Намажете със смазка външната повърхност на кухия вал в областта на горещо
пресованата стягаща шайба, за да предпазите от корозия. 

211542283

1-2mm s>0mm
М
Р
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4.7.2 Указания за демонтаж
1. Развийте последователно стягащите болтове с четвърт оборот, за да избегне-

те огъване на външните пръстени. 
2. Развийте равномерно и последователно стягащите болтове. Не развивайте

изцяло стягащите болтове.
3. Демонтирайте вала и извадете главината от вала. (Преди това трябва да бъде

отстранена ръждата, която може да се е образувала пред главината на вала). 
4. Изтеглете горещо пресованата стягаща шайба от главината.

4.7.3 Почистване и смазване
Демонтираните горещо пресовани стягащи шайби не трябва да се разглобяват
преди повторно затягане. 
Почистете и смажете горещо пресованата стягаща шайба, ако се е замърсила. 
Смажете конусните повърхности с един от следните твърди смазочни материали:

Смажете стягащите болтове с многофункционална грес като Molykote BR 2 или
подобна.

Смазочен материал (Mo S2) Търговска форма

Molykote 321 (смазващ лак)
Molykote Spray (прахообразен спрей)
Molykote G Rapid
Aemasol MO 19P
Aemasol DIO-sétral 57 N (смазващ лак)

Спрей 
Спрей
Спрей или паста
Спрей или паста
Спрей
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4.8 Редуктор-приставка с TorqLOC®

4.8.1 Указания за монтаж за вал на клиента без прилягащо рамо
1. Почистете вала на клиента и вътрешната страна на кухия вал. Уверете се, че

всички остатъци от грес и масло са отстранени.
2. Монтирайте ограничителния пръстен и втулката на вала на клиента.

3. Закрепете динамометричната опора на задвижващия модул, спазвайте глава
"Динамометрични опори за редуктор-приставка" (→ стр. 28).

4. Нанесете NOCO®-Fluid върху втулката и го разпределете грижливо.

211941003

5128549131

211938827

N
O

C
O

FLU
ID

®

М
Р
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5. Поставете редуктора върху вала на клиента.

6. Предварително монтирайте динамометричната опора (не затягайте болтовете).

7. Вкарайте втулката в редуктора до ограничителя.

9007199466677643

9007199466684171

9007199466686347

K..

S.. / W..
F..
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8. Фиксирайте втулката с ограничителния пръстен. Затегнете ограничителния
пръстен на втулката със съответния въртящ момент съгласно следващата
таблица:

9. Уверете се, че всички болтове са развити и поставете горещо пресованата
стягаща шайба върху кухия вал.

9007199466741899

Тип Никелиран
[стандартен]

Неръждаема стомана

KT / FT ST / WT Въртящ момент в Nm

- 37 18 7,5

37 47 18 7,5

47 57 18 7,5

57, 67 67 35 18

77 77 35 18

87 87 35 18

97 97 35 18

107 – 38 38

127 – 65 65

157 – 150 150

9007199466744075
М
Р
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10.Поставете насрещната втулка върху вала на клиента и в кухия вал.

11.Поставете изцяло горещо пресованата стягаща шайба в гнездото. 
12.Почукайте леко върху фланеца на насрещната втулка, за да се уверите, че

втулката е застанала неподвижно в кухия вал.

13.Проверете, дали валът на клиента е застанал в насрещната втулка.

9007199466746251

9007199466748427

9007199466750603

N
O
C
O

F
L
U
ID
®
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14.Затегнете болтовете на горещо пресованата стягаща шайба само с ръка и се
уверете, че външните пръстени на горещо пресованата стягаща шайба са под-
равнени и успоредни.

15.Затегнете стягащите болтове на няколко обиколки последователно (не на
кръст). 
Точните стойности за въртящите моменти на затягане се намират върху горе-
що пресована стягаща шайба.

16.След монтажа проверете, дали остатъчната хлабина между външните пръсте-
ни на горещо пресованата стягаща шайба е > 0 mm. 

17.Остатъчната хлабина между насрещната втулка и края на кухия вал, както и
втулката и ограничителния пръстен трябва да е > 0 mm.

9007199466752779

9007199466754955

9007201603402123

> 0mm

> 0 mm

     s 
> 0 mm

> 0 mm
М
Р
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18.Затегенете динамометричната опора, спазвайте глава "Динамометрични опо-
ри за редуктор-приставка" (→ стр. 28).

5129142283
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4.8.2 Указания за монтаж за вал на клиента с прилягащо рамо
1. Почистете вала на клиента и вътрешната страна на кухия вал. Уверете се, че

всички остатъци от грес и масло са отстранени.

2. Закрепете динамометричната опора на задвижващия модул, спазвайте глава
"Динамометрични опори за редуктор-приставка" (→ стр. 28).

3. Монтирайте втулката на вала на клиента.

5129572875

5128549131

2349377035

0 mm
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4. Нанесете NOCO®-Fluid върху втулката и го разпределете грижливо.

5. Поставете редуктора върху вала на клиента.

6. Уверете се, че всички болтове са развити и поставете горещо пресованата
стягаща шайба върху кухия вал.

2349367435

5129650443

212003083
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7. Поставете насрещната втулка върху вала на клиента и в кухия вал.

8. Поставете горещо пресованата стягаща шайба изцяло в гнездото.
9. Почукайте леко върху фланеца на насрещната втулка, за да се уверите, че

втулката е застанала неподвижно в кухия вал.

10.Проверете, дали валът на клиента е застанал в насрещната втулка.

9007199466746251

9007199466748427

9007199466750603
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11.Затегнете болтовете на горещо пресованата стягаща шайба само с ръка и се
уверете, че външните пръстени на горещо пресованата стягаща шайба са под-
равнени и успоредни.

12.Затегнете стягащите болтове на няколко обиколки последователно (не на кръст). 
Точните стойности за въртящите моменти на затягане се намират върху горе-
що пресована стягаща шайба.

13.След монтажа проверете, дали остатъчната хлабина между външните пръсте-
ни на горещо пресованата стягаща шайба е > 0 mm. 

14.Остатъчната хлабина между насрещната втулка и края на кухия вал трябва да
е > 0 mm.

9007199466752779

9007199466754955

9007201603402123

> 0mm

> 0 mm

     s 
> 0 mm

> 0 mm
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15.Монтирайте и затегенете динамометричната опора, спазвайте глава "Динамо-
метрични опори за редуктор-приставка" (→ стр. 28).

5129142283
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4.8.3 Указания за демонтаж

1. Развийте стягащите болтове последователно с четвърт оборот, за да избегне-
те деформиране на външните пръстени.

2. Развийте равномерно и последователно стягащите болтове. 
Не развивайте изцяло стягащите болтове.

3. Демонтирайте конусната стоманена втулка.
Ако е необходимо, използвайте външните пръстени за изтегляне по следния
начин:
– Махнете всички стягащи болтове.
– Завийте съответния брой болтове в отворите с резба на горещо пресована-

та стягаща шайба.
– Подпрете вътрешния пръстен на корпуса на редуктора.
– Издърпайте конусната стоманена втулка чрез затягане на болтовете.

4. Изтеглете редуктора от вала.

5. Изтеглете горещо пресованата стягаща шайба от главината.

ВНИМАНИЕ!
Опасност от изгаряне на нагорещени повърхности.
Тежки наранявания.
• Оставете уредите да се охладят достатъчно, преди да ги пипнете.

212013963

2903780235
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4.8.4 Почистване и смазване
Демонтираните горещо пресовани стягащи шайби не трябва да се разглобяват
преди повторното затягане. 
Почистете и смажете горещо пресованата стягаща шайба, ако се е замърсила.
Смажете конусните повърхности с един от следните твърди смазочни материали:

Смажете стягащите болтове с многофункционална грес като Molykote BR 2 или
подобна.

4.9 Монтаж на защитния капак

4.9.1 Монтаж на паралелно въртящия се капак 

1. Поставете паралелно въртящия се капак, докато се фиксира върху горещо
пресованата стягаща шайба.

Смазочен материал (Mo S2) Търговска форма

Molykote 321 (смазващ лак) Спрей

Molykote Spray (прахообразен спрей) Спрей

Molykote G Rapid Спрей или паста

Aemasol MO 19P Спрей или паста

Aemasol DIO-sétral 57 N (смазващ лак) Спрей

ВНИМАНИЕ!
По време на работа отвеждащите елементи се движат бързо. 
Опасност от притискане и премазване.
• Преди започване на работа изключете двигателя от напрежението и осигуре-

те срещу нежелателно включване. 
• Покрийте задвижващите и отвеждащи елементи със защита срещу допир.

1 
М
М
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4.9.2 Монтаж на неподвижния капак

1. За да закрепите капака, махнете пластмасовите тапи на корпуса на редуктора
(виж фигура 1) 

2. Закрепете капака за редуктора с включените в доставката болтове (виж фигура 2)

4.9.3 Монтаж без капак
В специални случаи на употреба, като например проходни валове, можете да не
монтирате капака. В тези случаи капакът може да отпадне, ако производителят на
съоръжението или уреда гарантира чрез съответни монтажни детайли, че е
изпълнена необходимата степен на защита.
Ако във връзка с това произтече необходимост от специфични мерки за техниче-
ска поддръжка, трябва да ги опишете в ръководството за експлоатация на съоръ-
жението или компонентите.

1 2 
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4.10 Съединител на адаптер AM
4.10.1 IEC-адаптер AM63 – 280 / NEMA-адаптер AM56 – 365

1. Почистете вала на двигателя и повърхностите на фланците на двигателя и
адаптера.

2. Махнете призматичната шпонка на вала на двигателя и я заменете с доставе-
ната призматична шпонка [484] (не АМ63 и АМ250).

3. Нагрейте половината на съединителя [479] до около 80 – 100 °C и поставете
половината на съединителя върху вала на двигателя. Разположете по следния
начин:
– IEC-адаптер AM63 – 225 до ограничителя в основата на вала на двигателя.
– IEC-адаптер AM250 – 280 на размер A. 
– NEMA-адаптер с разделителна тръба [491] на размер A. 

4. Фиксирайте призматичната шпонка и половината на съединителя с щифта
с резба [481] и въртящ момент на затягане TA съгласно таблицата върху вала
на двигателя.

9007199466840971

[1] вал на двигателя
[479] половина на съединителя
[481] щифт с резба
[484] призматична шпонка
[491] разделителна тръба
М
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Съединител на адаптер AM
5. Проверете размер A. 
6. Уплътнете контактните повърхности между адаптера и двигателя с подходящо

средство за уплътняване на повърхности.
7. Монтирайте двигателя към адаптера, при това зъбите на съединителя на вала

на адаптера трябва да влязат в пластмасовия пръстен на гърбицата.

IEC AM 63 / 71 80 / 90 100 / 112 132 160 / 180 200 225 250 / 280
A 24,5 31,5 41,5 54 76 78,5 93,5 139
TA 1,5 1,5 4,8 4,8 10 17 17 17
Резба M4 M4 М6 М6 M8 M10 M10 M10
NEMA AM 56 143 / 145 182 / 184 213 / 215 254 / 256 284 / 286 324 / 326 364 / 365
A 46 43 55 63,5 78,5 85,5 107 107
TA 1,5 1,5 4,8 4,8 10 17 17 17
Резба M4 M4 М6 М6 M8 M10 M10 M10

УКАЗАНИЕ
За избягване на ръжда по сглобките препоръчваме преди монтажа на половина-
та на съединителя върху вала на двигателя да се нанесе NOCO®-Fluid.

ВНИМАНИЕ!
При монтиране на двигател към адаптер в адаптера може да проникне влага.
Възможна материална щета!
• Уплътнете адаптера с анаеробно течно уплътнение.
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4.10.2 Разрешени натоварвания

Редуктори серии R..7, F..7, K..7 и S..7:

Редуктори тип SPIROPLAN® W37 – W47:

ВНИМАНИЕ!
При монтиране на двигателя може да се появят неразрешено високи
натоварвания. 
Възможна материална щета!
• Не превишавайте в никакъв случай посочените в следващата таблица данни

за натоварването.

18513419

Адаптер тип Fq
1) [N]

IEC NEMA x1) [mm] IEC-адаптер NEMA-адаптер

AM63/71 AM56 77 530 410

AM80/90 AM143/145 113 420 380

AM100/112 AM182/184 144 2000 1760

AM1322) AM213/2152)
186

1600 1250

AM132.. AM213/215 4700 3690

AM160/180 AM254/286 251 4600 4340

AM200/225 AM324-AM365 297 5600 5250

AM250/280 - 390 11200 –

1) Максималната разрешена сила на тежестта на двигателя за допълнителен монтаж Fqmax трябва 
да се намали линейно при увеличаване на разстоянието на точката на тежестта х. При намалява-
не на разстоянието на точката на тежестта х не се разрешава увеличаване на максимално разре-
шената сила на тежестта Fqmax.

2) Диаметър на отвеждащия фланец на адаптера: 160 mm

Адаптер тип Fq
1) [N]

IEC NEMA x1) [mm] IEC-адаптер NEMA-адаптер

AM63/71 AM56 115 140 120

AM80/90 AM143/145 151 270 255

1) Максималната разрешена сила на тежестта на двигателя за допълнителен монтаж Fqmax трябва 
да се намали линейно при увеличаване на разстоянието на точката на тежестта х. При намалява-
не на разстоянието на точката на тежестта х не се разрешава увеличаване на максимално разре-
шената сила на тежестта Fqmax.

X

Fq
М
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4.10.3 Адаптер АМ с блокировка за обратен ход AM../RS
Преди монтажа или пускането в експлоатация проверете посоката на въртене на
задвижващия механизъм. При грешна посока на въртене уведомете сервиза на
SEW-EURODRIVE.
В работен режим блокировката за обратен ход е без поддръжка и не се нуждае от
допълнителни мерки за поддръжка. В зависимост от размера блокировките за обра-
тен ход имат т. нар. минимални обороти на повдигане (виж следващата таблица).

ВНИМАНИЕ!
Ако се мине под границата на минималните обороти на повдигане, блокировките
за обратен ход работят при увеличено износване и вследствие на триенето
възникват повишени температури.
Възможни материални щети!
• В номинален режим не бива да се пада под минималните обороти на

повдигане. 
• По време на стартиране или спиране е разрешено да се падне под минимал-

ните обороти на повдигане.

Тип
Максимален момент на затваряне на 

блокировка за обратен ход
[Nm]

Минимални обороти на 
повдигане

[1/min]

AM80/90/RS,
AM143/145/RS 65 820

AM100/112/RS,
AM182/184/RS 425 620

AM132/RS,
AM213/215/RS 850 530

AM160/180/RS,
AM254/286/RS 1450 480

AM200/225/RS, 
AM324-365/RS 1950 450

AM250/280/RS 1950 450
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
59



4 еханична инсталация
ъединител на адаптер AQ.

60
4.11 Съединител на адаптер AQ.
4.11.1 Адаптер AQA80 – 190 / Адаптер AQH80 – 190

1. Почистете вала на двигателя и повърхностите на фланците на двигателя и
адаптера.

2. Изпълнение AQH: Развийте болтовете на половината на съединителя (479) и
разхлабете конусното съединение.

3. Нагрейте половината на съединителя (80 °C – 100 °C) и я поставете върху вала
на двигателя.
Изпълнение AQA / AQH: до разстояние "A" (виж таблицата).

212114955

1 вал на двигателя
2 щифт с резба
3 болт

AQA = с канал за призматична шпонка
AQH = без канал за призматична шпонка

479

A

479

A

1

1

2 3

AQA AQH
М
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4. Изпълнение AQH: Затегнете болтовете на половината на съединителя равно-
мерно на кръст с няколко оборота. Обърнете внимание, че всички болтове
трябва да бъдат затегнати с въртящ момент за затягане TA според следващата
таблица.
Изпълнение AQА: Фиксирайте половината на съединителя с щифта с резба
(виж таблицата).

5. Проверете положението на половината на съединителя (разстояние "А" виж
таблицата).
Монтирайте двигателя към адаптера, при това палците на двете половини на
съединителя трябва да зацепят. Необходимата сила за сглобяване на двете
половини на съединителя се прекратява след окончателния монтаж и по този
начин не крие опасност за осево натоварване на граничещите лагери.

4.11.2 Размери за настройка/въртящи моменти на затягане

УКАЗАНИЕ
Само при AQA, не се разрешава при AQH: За избягване на ръжда по сглобките
препоръчваме преди монтажа на половината на съединителя върху вала на
двигателя да се нанесе NOCO®-Fluid.

ВНИМАНИЕ!
При монтиране на двигател към адаптер в адаптера може да проникне влага.
Възможна материална щета!
• Уплътнете адаптера с анаеробно течно уплътнение.

Тип Размер на 
съединителя

Разстояние "A" 
[mm]

Болтове Въртящ момент на 
затягане TA [Nm]

AQA AQH AQA AQH
AQA /AQH 80 /1/2/3

19

44,5

M5 6 x M4 2 4,1
AQA /AQH 100 /1/2 39
AQA /AQH 100 /3/4 53
AQA /AQH 115 /1/2 62
AQA /AQH 115 /3

24
62

M5 4 x M5 2 8,5
AQA /AQH 140 /1/2 62
AQA /AQH 140 /3/4

28
74,5

M8 8 x M5 10 8,5AQA /AQH 160 /1 74,5
AQA /AQH 190 /1/2 76,5
AQA /AQH 190 /3 38 100 M8 8 x M6 10 14
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4.11.3 Разрешени натоварвания

На следващата фигура са показани разрешените точки за натоварване на разре-
шените максимални тегла:

ВНИМАНИЕ!
При монтиране на двигателя може да се появят неразрешено високи
натоварвания. 
Възможна материална щета!
• Не превишавайте в никакъв случай посочените в следващата таблица данни

за натоварването.

18513419

Точка на тежестта двигател
X Разстояние фланец на адаптера – среда на двигателя
Fq Напречна сила

Тип x1)

[mm]
Fq

1)

[N]

AQ80 77 370

AQ100/1/2 113 350

AQ100/3/4 113 315

AQ115 113 300

AQ140/1/2 144 1550

AQ140/3 144 1450

AQ160 144 1450

AQ190/1/2; Ø фланец: 160 186 1250

AQ190/3; Ø фланец: 160 186 1150

AQ190/1/2 186 3750

AQ190/3 186 3400

1) Максимални стойности на натоварване за свързващи болтове с клас на якост 8.8. Максималната 
разрешена сила на тежестта на двигателя за допълнителен монтаж Fqmax трябва да се намали 
линейно при увеличаване на разстоянието на точката на тежестта х. При намаляване на разстоя-
нието на точката на тежестта не се разрешава увеличаване на Fqmax.

2) Диаметър на отвеждащия фланец на адаптера: 160 mm

X

Fq
М
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4.12 Адаптер EWH
4.12.1 Адаптер EWH01 – 03

1. Почистете и отстранете смазката от отвора на кухия вал на половината на съе-
динителя [479], втулката на вала на двигателя [230] и вала на двигателя [1].

2. Поставете втулката на вала на двигателя [230] в половината на съединителя
[479] така, че прорезът на втулката на вала на двигателя [230] да е под ъгъл 60°
между двата фиксиращи болта [229].

3. Преместете половината на съединителя [479] до ограничителя на фланеца на
вала на двигателя.

4. Затегнете фиксиращите болтове [229] един след друг с подходящ динамоме-
тричен ключ първо с 25 % от предписания момент на затягане съгласно след-
ващата таблица. 

5. Затегнете двата фиксиращи болта [229] с пълния предписан момент на затягане.

4557485195

[1] вал на двигателя
[229] фиксиращи болтове
[230] втулка на вала на двигателя
[479] половина на съединителя

Адаптер 
тип 

Диаметър на вала 
на двигателя

Брой на фиксира-
щите болтове 

Момент на затягане 
на фиксиращия 

болт

Големина на 
ключа 

в mm в Nm в mm

EWH01 9 2 5,6 3

EWH01 11 2 10 4

EWH02 11; 14; 16 2 10 4

EWH03 11; 14; 16 2 10 4

[479]

[229]

[230]

[1]

60
°
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4.12.2 Разрешени натоварвания

На следващата фигура са показани разрешените точки за натоварване на разре-
шените максимални тегла:

ВНИМАНИЕ!
При монтиране на двигателя може да се появят неразрешено високи
натоварвания. 
Възможна материална щета!
• Не превишавайте в никакъв случай посочените в следващата таблица данни

за натоварването.

18513419

Точка на тежестта двигател
X Разстояние фланец на адаптера – среда на двигателя
Fq Напречна сила

Тип x1)

[mm]
Fq

1)

[N]

EWH01 113 40

EWH02 120 56

EWH03 120 56

1) Максимални стойности на натоварване за свързващи болтове с клас на якост 8.8. Максималната 
разрешена сила на тежестта на двигателя за допълнителен монтаж Fqmax трябва да се намали 
линейно при увеличаване на разстоянието на точката на тежестта х. При намаляване на разстоя-
нието на точката на тежестта не се разрешава увеличаване на Fqmax.

2) Диаметър на отвеждащия фланец на адаптера: 160 mm

X

Fq
М
А
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4.13 Капак от страната на задвижването AD
За монтажа на задвижващите елементи спазвайте главата "Монтиране на задвиж-
ващите и отвеждащите елементи" (→ стр. 26).

4.13.1 Капак с основна плоча на двигателя AD../P
Монтаж на двигателя и изместване на основната плоча на двигателя.

1. Поставете основната плоча на двигателя в необходимото положение за монтаж
чрез равномерно затягане на регулиращите гайки. При цилиндрични редуктори
махнете евентуално болта с халка/халките за транспортиране за най-долната
позиция за регулиране; поправете повредените боядисани повърхности.

2. Регулирайте двигателя върху основната плоча на двигателя (краищата на
валовете трябва да са на една линия) и го укрепете.

3. Монтирайте задвижващите елементи на края на вала откъм задвижването и
нивелирайте задвижващите елементи, края на вала и вала на двигателя едни
спрямо други, евентуално коригирайте още веднъж положението на двигателя.

4. Поставете средствата за опън (клиновиден ремък, верига, …) и изпънете чрез
равномерно изместване на основната плоча на двигателя. Не обтягайте
помежду им основната плоча на двигателя и колоните. 

5. Затегнете гайките, които не ползвате за регулирането, за да фиксирате коло-
ните с резба.

212119307

[1] основна плоча на двигателя
[2] болтове с резба (само AD6/P / AD7/P)
[3] опора (само AD6/P / AD7/P)
[4] гайка
[5] вертикална колона с резба
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4.13.2 Само AD6/P и AD7/P
Преди преместването развийте гайките на болтовете с резба, така че болтовете
с резба да могат да се движат свободно по оста в опората. Затегнете гайките,
едва след като бъде достигнато окончателното положение. Не изнасяйте основ-
ната плоча на двигателя извън опората.

4.13.3 Капак с центриращ ръб AD../ZR
Монтаж на уреди на капака откъм задвижването с центриращ ръб.
1. За закрепване на уреда болтовете трябва да се подготвят в съответната

дължина. Дължината l на новите болтове се получава от:

Закръглете пресметнатата дължина на болта до най-близката по-малка
стандартна дължина. 

2. Махнете крепежните болтове от центриращия ръб.
3. Почистете монтажната повърхност и центриращия ръб.

212121483

[l] t+a
[t] дълбочина на завиване (виж таблицата)
[a] дебелина на уреда
[s] крепежна резба (виж таблицата)
М
К

 Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W



4Механична инсталация
Капак от страната на задвижването AD
4. Почистете резбите на новите болтове и покрийте първите ходове на резбата
със средство за фиксиране на болтовете (напр. Loctite® 243).

5. Поставете уреда на центриращия ръб и затегнете крепежните болтове с посо-
чения въртящ момент на затягане TA (виж таблицата).

Тип
Дълбочина на 

завиване 
t [mm]

Крепежна резба 
s

Въртящ момент за затягане 
TA за свързващи болтове с клас на якост 

8.8 [Nm]

AD2/ZR 25,5 M8 25

AD3/ZR 31,5 M10 48

AD4/ZR 36 M12 86

AD5/ZR 44 M12 86

AD6/ZR 48,5 М16 210

AD7/ZR 49 М20 410

AD8/ZR 42 M12 86
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Разрешени 
натоварвания

На следващата фигура са показани разрешените точки за натоварване на разре-
шените максимални тегла:

ВНИМАНИЕ!
При монтиране на двигателя може да се появят неразрешено високи
натоварвания. 
Възможна материална щета!
• Не превишавайте в никакъв случай посочените в следващата таблица данни

за натоварването.

212123659

Точка на тежестта двигател
X Разстояние фланец на адаптера – среда на двигателя
Fq Напречна сила

Тип x1)

[mm]
Fq

1)

[N]

AD2/ZR 193 330

AD3/ZR 274 1400

AD4/ZR2)
361

1120

AD4/ZR 3300

AD5/ZR 487 3200

AD6/ZR 567 3900

AD7/ZR 663 10000

AD8/ZR 516 4300

1) Максимални стойности на натоварване за свързващи болтове с клас на якост 8.8. Максималната 
разрешена сила на тежестта на двигателя за допълнителен монтаж Fqmax трябва да се намали 
линейно при увеличаване на разстоянието на точката на тежестта х. При намаляване на разстоя-
нието на точката на тежестта не се разрешава увеличаване на Fqmax.

2) Диаметър на отвеждащия фланец на адаптера: 160 mm

x

Fq 
М
К
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4.13.4 Капак с блокировка за обратен ход AD../RS
Преди монтажа или пускането в експлоатация проверете посоката на въртене на
задвижващия механизъм. При грешна посока на въртене уведомете сервиза на
SEW-EURODRIVE.
В работен режим блокировката за обратен ход е без поддръжка и не се нуждае от
допълнителни мерки за поддръжка. В зависимост от размера блокировките за обра-
тен ход имат т. нар. минимални обороти на повдигане (виж следващата таблица). 

ВНИМАНИЕ!
Ако се мине под границата на минималните обороти на повдигане, блокировките
за обратен ход работят при увеличено износване и вследствие на триенето
възникват повишени температури.
Възможни материални щети!
• В номинален режим не бива да се пада под минималните обороти на

повдигане. 
• По време на стартиране и спиране е разрешено да се падне под минимални-

те обороти на повдигане.

Тип
Максимален момент на затваряне на 

блокировка за обратен ход
[Nm]

Минимални обороти на 
повдигане

[1/min]

AD2/RS 65 820

AD3/RS 425 620

AD4/RS 850 530

AD5/RS 1450 480

AD6/RS 1950 450

AD7/RS 1950 450

AD8/RS 1950 450
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4.14 Допълнително оборудване
4.14.1 Стартови и приплъзващи съединители AR.. и AT..
Приплъзващ 
съединител AR..

Задвижващите механизми с приплъзващ съединител се състоят от серийна
зъбчата предавка и двигател / разпределителен мотор-редуктор, между които е
вграден адаптер. В този адаптер е поставен приплъзващият съединител. При
мотор-редуктори с двоен редуктор приплъзващият съединител може да се намира
между първия и втория редуктор. Моментът на приплъзване е индивидуално регу-
лиран фабрично в съответствие с конкретното конструктивно изпълнение на зад-
вижващия механизъм.
На следващата фигура е показан задвижващ механизъм с приплъзващ съедини-
тел и ограничител на оборотите W:

Ограничител на боротите W:
При мотор-редуктори ограничителят на оборотите се използва при постоянни
обороти и е свързан с импулсния датчик в адаптера.

Ограничител на приплъзването WS:
Ограничителят на приплъзването се използва при следните компоненти:
• двигатели с регулирани обороти с датчик за оборотите
• регулиращ редуктор VARIBLOC®

1901048587

[1] комутираща гърбица [4] накладки [7] приплъзваща главина
[2] импулсен датчик [5] дисков ресьор [8] ограничител на оборотите
[3] захващащ диск [6] гайка с канали

[8][1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

УКАЗАНИЕ
Допълнителна информация за съединителя AR.. вземете от ръководството за
експлоатация "Стартови и приплъзващи съединители AR.. und AT..", арт. номер
17036011/EN.
М
Д
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Хидравличен 
стартов 
съединител AT..

Хидравличните стартови съединители са хидродинамични съединители, които
работят на принципа на Фьотингер. Те се състоят от 2 въртящо разположени
полупръстенови пространства с лопатки, които стоят една срещу друга с тесен
процеп.
Въртящият момент се предава от силите на масата на течащата течност. Течност-
та тече в затворена циркулация между помпеното колело (първа страна) [12] на
работния вал (вал на двигателя) и турбинното колело (втора страна) [9] на работ-
ния вал (входящ вал на редуктора). 
На следващата фигура е показана конструкцията на задвижващия механизъм
с хидравличен стартов съединител:

1901143691

[1] редуктор [6] носачи за накладки 
комплект

[11] работна течност 
(хидравлично масло)

[2] основен фланец комплект [7] двигател [12] помпено колело
[3] блокировка за обратен ход 

(опция)
[8] болт за пълнене [13] Elastika

[4] междинен фланец [9] турбинно колело [14] еластичен свързващ 
съединител

[5] хидравличен стартов 
съединител

[10] черупка на съединител [15] стопяем фиксиращ болт

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

[8] [9] [10] [11] [12] [14][13]

[15]

УКАЗАНИЕ
Допълнителна информация за съединителя AT.. вземете от ръководството за
експлоатация "Стартови и приплъзващи съединители AR.. und AT..", арт. номер
17036011/EN.
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4.14.2 Диагностични модули DUV и DUO
Диагностичен 
модул DUV

Диагностичният модул DUV30A оценява вибрационните сигнали по метода на
честотния анализ. За сензор служи микромеханичен датчик за ускорението.
Данните могат да бъдат регистрирани, обработени и оценени децентрализирано
без експертно ноу хау.
Диагностичният модул DUV30A е подходящ за ранно разпознаване на повреди на
търкалящите лагери или дисбаланс. Непрекъснатият контрол предлага надеждно
и ефективно решение в сравнение с прекъснатите методи.
Диагностичният модул DUV30A е създаден като комбиниран сензор, който може
да се използва като нормална или бавна подвижна част. Двете части се различа-
ват само по фирмения софтуер с различното време на измерване и произтичащия
от това честотен диапазон.
На следващата фигура е показан диагностичният модул DUV30A:

Диагностичен 
модул DUO

DUO10A се състои от диагностичен модул и температурен сензор. Температурни-
ят сензор (PT100 или PT1000-съпротивителен сензор) е поставен в редукторно
масло и служи за регистриране на температурата на редукторното масло.
Диагностичният модул изчислява от измерените температури на маслото оста-
тъчната дълготрайност за редукторното масло.
Диагностичният модул регистрира непрекъснато температурата на редукторното
масло и изчислява веднага остатъчната дълготрайност за настроения вид масло.
За целта диагностичният модул се нуждае от захранване с напрежение 24 V.
Периодите от време, в които диагностичният модул е изключен, не се вземат
предвид при прогнозата.
На следващата фигура е показан диагностичният модул DUO10A:

4428331403

УКАЗАНИЕ
Допълнителна информация за оценяващия модул вземете от наръчника "Диаг-
ностичен модул DUV30A", арт. № 16710010 /EN.

4719800843

УКАЗАНИЕ
Допълнителна информация за оценяващия модул вземете от наръчника
"Диагностичен модул DUO10A", арт. № 11473428 /EN.
М
Д
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4.14.3 Редукторен нагревател за редуктори серия R..7, F..7 и K..7
За да се гарантира безпроблемно тръгване на редуктора при студен старт при
ниски температури на околната среда, може да е необходим нагревател за масло-
то. В зависимост от изпълнението на редуктора той може да се закупи с външен
или вграден термостат.
Нагревателят е фабрично завинтен в корпуса на редуктора и се регулира с тер-
мостат. Граничната температура на термостата, под която трябва да се нагрява
маслото, се настройва в зависимост от използвания смазочен материал. 
На следващата фигура е показан редуктор с нагревател и външен термостат:

2060553483

[1] термостат
[2] нагревател

[1]

[2]

УКАЗАНИЕ
Допълнителна информация за редукторния нагревател вземете от допълнение-
то към ръководството за експлоатация "Редуктори серии R..7, F..7 и K..7 редук-
торен нагревател", арт. номер 16840410/EN.
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4.14.4 Фланцеви съединител
Фланцевите съединители [1] са неподвижни съединители за свързване на
2 вала [2]. 
Те са подходящи за работа в две посоки на въртене, но не могат да компенсират
разместването на валовете. 
Въртящият момент между вала и съединителя се предава от цилиндрично
напречно пресовано съединение. Двете половини на съединителя се завинтват
една за друга за техните фланци. За хидравличен демонтаж на пресованото съе-
динение съединителите са снабдени с няколко демонтажни отвора [3].

18014402706266635

[1] фланцеви съединител
[2] вал на клиента и редукторен вал
[3] демонтажни отвори

[2] [1] [2]

[3]

УКАЗАНИЕ
Допълнителна информация за фланцевия съединител вземете от допълнение-
то към ръководството за експлоатация "Редуктори серия R..7, F..7, K..7, S..7 и
SPIROPLAN® W фланцеви съединител", арт. номер 19318413/EN.
М
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4.14.5 Допълнително смазване на лабиринтното уплътнение
Отвеждащ вал На следващата фигура е показан пример за радиално лабиринтно уплътнение

(Taconite) с възможност за допълнително смазване.
• Единичен уплътняващ пръстен за вал с радиално лабиринтно уплътнение
• Употреба при много силно запрашаване с абразивни частици

Разположение 
на точките за 
смазване

При уплътняващи системи с възможност за допълнително смазване стандартно
се използват конусни смазочни нипели по DIN 71412 A. Допълнителното смазване
трябва да се извършва редовно. Точките за смазване се намират в зоната на
отвеждащия вал, виж следващата фигура:

Напълване на 
уплътняващи 
греси

Уплътняващите системи с възможност за допълнително смазване могат да се
пълнят със смазочна грес. Вкарайте със слаб натиск грес във всяка точка на смаз-
ване, докато от уплътняващия процеп излезе нова грес.
Така старата грес се изкарва през уплътняващия процеп заедно със замърсява-
нията и пясъка.

9007204406135947

УКАЗАНИЕ
При допълнителното смазване имайте предвид, че редукторният вал се върти.

4986644747
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Интервали за 
инспекция 
и поддръжка

За допълнителното смазване на лабиринтното уплътнение спазвайте следните
интервали за инспекция и поддръжка:

Технически данни
Уплътняващи 
греси и греси 
за търкалящи 
лагери

Таблицата показва препоръчаните от SEW-EURODRIVE смазочни материали за
работна температура от –40 °C до +80 °C.

4.14.6 Кран за изпускане на маслото 
Редукторът е стандартно оборудван с болт за изпускане на маслото. Като опция
може да се предвиди кран за изпускане на маслото. Той дава възможност за лесен
монтаж на изпускателен тръбопровод за смяна на редукторното масло.

4.14.7 Изравнителен съд за маслото
Задачата на изравнителния съд за маслото е да изравнява колебанията в обема
на маслото в системата в резултат на температурни колебания. Това се постига,
като изравнителният съд за маслото при повишаващата се температура на редук-
тора поема част от повишаващото се ниво на маслото и при необходимост отново
го връща в охлаждащия се редуктор, така че редукторът във всяко работно поло-
жение остава изцяло пълен с масло. 

УКАЗАНИЕ
Отстранете веднага излязлата стара грес.

Интервал от време Какво трябва да се направи?

на всеки 3000 работни часа, най-малко 
на всеки 6 месеца

При уплътняващи системи с възможност за допълни-
телно смазване допълнете уплътняваща грес.

Производител Греси

Fuchs Renolit CX TOM 15 OEM

Aral Aral Eural Grease EP2

Aral Aral Aralube BAB EP2
OilOil

УКАЗАНИЕ
Ако клинетът трябва да използва грес, която не е сред изброените, отговорност-
та за това греста да е подходяща за предвидената употреба е на клиента.

4984750475
М
Д
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На следващата фигура е показан пример за мотор-редуктор модел M4:

4986667147
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5 Пуск

• Преди пускане в експлоатация непременно проверете правилното ниво на мас-
лото! Количествата смазочен материал за пълнене ще намерите върху съот-
ветната фабрична табелка.

• Болтовете за контрол и изпускане на маслото и обезвъздушаващите болтове и
клапани трябва да са свободно достъпни.

• На фабричната табелка са посочени основните технически данни. Допълни-
телните важни за експлоатацията данни са посочени в чертежите и потвържде-
нието на поръчката.

• След приключване на инсталацията на редуктора проверете, дали всички
крепежни болтове са неподвижни.

• След затягане на крепежните елементи проверете да не се е променил
реглажът.

• Преди пуска се уверете, че въртящите се валове и съединители са оборудвани
с подходящи защитни капаци.

• Ако използвате прозорчето за нивото на маслото за контрол на нивото на мас-
лото, го пазете от повреждане.

• При всички работи по редуктора задължително избягвайте открит огън или
образуване на искри!

• Пазете редуктора от падащи предмети.
• Преди пуска махнете наличните фиксатори за транспортиране.
• Моля, спазвайте указанията за безопасност в отделните глави!

ВНИМАНИЕ!
При неправилен пуск редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети.
• Спазвайте следващите указания.
П
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Проверка на нивото на маслото
5.1 Проверка на нивото на маслото
Преди пускане в експлоатация проверете правилното за модела ниво на маслото.
За тази цел спазвайте глава "Контрол на нивото на маслото и смяна на маслото"
(→ стр. 87).

Ако редукторът има прозорче за маслото, нивото на маслото може да се определи
алтернативно от прозорчето за маслото.

1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни работи за инспекцията / техни-
ческата поддръжка".

2. Проверявайте нивото на маслото от прозорчето за маслото, както е показано
на следващата фигура:

3. Ако нивото на маслото е много ниско, направете следното:
– Отворете болта за наливане на масло, виж глава "Работи по инспекция-

та/техническата поддръжка на редуктора".
– Налейте ново масло от същия вид през болта за наливане на масло до

маркировката.
– Завийте болта за наливане на масло.

Преди пускане в експлоатация проверете правилното за модела ниво на маслото.
За тази цел спазвайте глава "Контрол на нивото на маслото и смяна на маслото"
(→ стр. 87).

5.2 Мним теч при уплътненията на вала
По принцип уплътненията на движещите се уплътняващи повърхности на прохо-
дите на валовете не могат да бъдат напълно уплътнени, тъй като по време на екс-
плоатация се образува смазочен филм. Поради смазочния филм нагряването и
износването на уплътняващата система между вала и уплътняващия маншон са
минимални и са налице условията за предвидената дълготрайност. Оптималните
уплътняващи свойства се достигат след фазата на разработване.

ВНИМАНИЕ!
Щета на редуктора поради излязло редукторно масло на прозорчето за маслото.
Възможна щета на уреда.
• Монтирайте съответното защитно приспособление, за да се изключи възмож-

ността за повреждане на прозорчето поради сблъсък или удар.

4158756363
[1] Нивото на маслото трябва да е в тези граници

[1]
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5.3 Червячен редуктор и редуктор SPIROPLAN® W
5.3.1 Време за разработване

Редукторите SPIROPLAN® и червячните редуктори се нуждаят от време за разра-
ботване от най-малко 48 часа, за да достигнат максимална степен на ефектив-
ност. Ако редукторът работи и в двете посоки на въртене, за всяка посока на вър-
тене важи самостоятелно време на разработване. На таблицата е показано сред-
ното намаляване на мощността по време на разработването.

Червячен 
редуктор

Редуктор 
SPIROPLAN®

Червяк

i-участък η-намаляване

с 1 скорост около 50 ... 280 около 12 %

с 2 скорости около 20 ... 75 около 6 %

с 3 скорости около 20 ... 90 около 3 %

с 4 скорости - -

с 5 скорости около 6 ... 25 около 3 %

с 6 скорости около 7 ... 25 около 2 %

W10 / W20 / W30 W37 / W47

i-участък η-намаляване i-участък η-намаляване

около 35 ... 75 около 15 %

около 20 ... 35 около 10 %

около 10 ... 20 около 8 % около 30 ... 70 около 8 %

около 8 около 5 % около 10 ... 30 около 5 %

около 6 около 3 % около 3 ... 10 около 3 %
П
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Цилиндричен редуктор / плосък редуктор / конусен редуктор
5.4 Цилиндричен редуктор / плосък редуктор / конусен редуктор
За цилиндричните, плоски и конусни редуктори не трябва да се спазват специални
инструкции за пуск, ако редукторите са монтирани съгласно глава "Механична
инсталация" (→ стр. 17).

5.5 Редуктор с блокировка за обратен ход
Блокировката за обратен ход служи за избягване на нежелателната посока на
въртене. При експлоатацията е възможна само определената посока на въртене.

Посоката на въртене се определя спрямо отвеждащия вал (LSS)
• Движение надясно (CW)
• Движение наляво (CCW)
Разрешената посока на въртене е обозначена върху корпуса.

ВНИМАНИЕ!
Работата в блокирана посока може да предизвика разрушаване на блокировката
за обратен ход!
Възможни материални щети!
• Двигателят не бива да се пуска в блокирана посока. За да се постигне жела-

ната посока на въртене, трябва да се внимава за правилното електрозахран-
ване на двигателя.

• За контролни цели работата срещу блокираната посока с половин въртящ
момент на отвеждане на редуктора е разрешена еднократно. 

659173899

A

B

CCW

CW

CCW

CW
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5.6 Компоненти от еластомер с флуоркаучук
При нормални работни условия и температури до 200 °C флуоркаучукът е много
стабилен и безопасен. Но ако се нагрее над 300 °C, например от огън или от пла-
мъка на режеща горелка, се образуват вредни за здравето газове и пари и вредни
за здравето остатъци. 

При редукторите R..7, F..7, K..7, S..7 и SPIROPLAN® W в следните компоненти
може да се съдържат еластомери от флуоркаучук.
•  Уплътняващи пръстени на вала
•  Обезвъздушаващ клапан 
•  Заключващ болт 

Ползвателят е отговорен за безопасната употреба по време на продължителнос-
тта на употреба чак до безвредното за околната среда изхвърляне.
SEW-EURODRIVE не е отговорен за щетите в резултат на неправилна употреба.

ВНИМАНИЕ!
Дразнене и наранявания поради неправилна употреба на флуоркаучук.
Телесни наранявания
• Пазете компонентите, съдържащи флуоркаучук, от температурно натоварва-

не, при необходимост ги отстранете, за да се избегне образуването на вредни
за здравето газове, пари и остатъци.

• Вдишването на газовете и парите и контактът с кожата и очите да се избягва
и след охлаждане.
П
К

00

I

 Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W



6Инспекция / техническа поддръжка
Подготвителни работи за инспекция / техническа поддръжка на редуктора
6 Инспекция / техническа поддръжка
Следните редуктори са смазани доживотно: 
• Цилиндричен редуктор R07, R17, R27
• Плосък редуктор F27
• Редуктор SPIROPLAN®

Според външните въздействия трябва да се поправя или подновява защитното
антикорозионно покритие на повърхностите. 

6.1 Подготвителни работи за инспекция / техническа поддръжка на 
редуктора

Преди да започнете с работите по инспекцията и техническата поддръжка на
редуктора спазвайте следните указания. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от притискане поради нежелателно тръгване на задвижващия
механизъм. 
Смърт или тежки наранявания.
• Преди започване на работите изключете мотор-редуктора от напрежението и

осигурете срещу нежелателно включване!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от изгаряне поради нагорещяване на редуктора и редукторното масло. 
Тежки наранявания.
• Преди започване на работите оставете редуктора да изстине!
• Развивайте внимателно болта за проверка и болта за изпускане на маслото. 

ВНИМАНИЕ!
При напълване с погрешно редукторно масло може да се загубят свойствата на
смазочния материал.
Възможна материална щета!
• Не смесвайте синтетичните смазочни материали един с друг и с минерални

смазочни материали!
• По правило като смазочен материал се използва минерално масло.

ВНИМАНИЕ!
При неправилна поддръжка редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети.
• Спазвайте указанията в настоящата глава.

УКАЗАНИЕ
Положението на болта за проверка на нивото на маслото, болта за изпускане на
маслото и на обезвъздушаващия клапан може да се вземат от листовете за
монтажните положения в зависимост от модела. Виж глава "Монтажни положе-
ния" (→ стр. 102).
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• Имайте предвид, че спазването на интервалите за инспекция и техническа под-
дръжка е абсолютно задължително, за да се гарантира безопасна експлоатация.

• Уверете се, че преди развиване на съединенията на вала не действат повече
торсионни моменти на вала (пренатягане в системата).

• При следващите работи по техническата поддръжка и инспекцията предотвра-
тявайте проникването на чужди тела в редуктора.

• Почистването на редуктора с водоструйка не е разрешено. Има опасност
в редуктора да проникне вода и уплътненията да се повредят.

• След всички работи по техническата поддръжка и ремонта направете проверка
на безопасността и функционирането.

6.2 Интервали за инспекция / интервали за техническа поддръжка
Следващата таблица показва интервалите от време, които трябва да се спазват,
и съответните мерки: 

Интервал от време Какво трябва да се направи?

• На всеки 3000 работни часа, най-малко на 
шест месеца

• Проверете маслото и нивото на маслото
• Проверете шума при работа за евентуални 

повреди на лагерите
• Огледайте уплътненията за течове
• При редуктори с динамометрична опора: 

проверете, евентуално сменете гумения 
буфер

• Според условията на работа (виж следващата 
графика), най-късно на всеки 3 години

• според температурата на маслото

• Сменете минералното масло

• Сменете греста на търкалящите лагери 
(препоръка)

• Сменете уплътняващия пръстен на вала 
(да не се монтира отново върху същата 
полоса на движение)

• Според условията на работа (виж следващата 
графика), най-късно на всеки 5 години

• Според температурата на маслото

• Сменете синтетичното масло

• Сменете греста на търкалящите лагери 
(препоръка)

• Сменете уплътняващия пръстен на вала 
(да не се монтира отново върху същата 
полоса на движение)

• Различно (в зависимост от външните влияния) • Поправете или подновете боята по повърх-
ностите / антикорозионното покритие
И
И

 Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W



6Инспекция / техническа поддръжка
Интервали за смяна на смазочния материал
6.3 Интервали за смяна на смазочния материал
Следващата фигура показва интервалите за смяна при стандартни редуктори при
нормални условия на околната среда. При специални изпълнения при тежки /
агресивни условия на околната среда сменяйте маслото по-често!

[1]
[2]
•

Работни часове
Постоянна температура на маслената баня
Средна стойност според вида на маслото 
при 70 °C

[3] CLP PG
[4] CLP HC / HCE 
[5] CLP / HLP / E 

5000

10000

15000

20000

25000

30000
[h]

120
[°C]

110 115100908070
0

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

OilOil
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6.4 Работи по инспекцията / техническата поддръжка на адаптер AL / AM / 
AQ. / EWH

Следващата таблица показва интервалите от време, които трябва да се спазват,
и съответните мерки: 

6.5 Работи по инспекцията / техническата поддръжка на капака от 
страната на задвижването AD

Следващата таблица показва интервалите от време, които трябва да се спазват,
и съответните мерки: 

Интервал от време Какво трябва да се направи?

• На всеки 3000 работни часа, най-малко на шест 
месеца

• Проверете шума при работа за 
евентуални повреди на лагерите

• Огледайте адаптера за течове

• След 10000 работни часа • Проверете луфта и усукването
• Огледайте еластичния зъбен венец

• След 25000 – 30000 работни часа • Сменете греста на търкалящите 
лагери

• Сменете уплътняващия пръстен на 
вала (да не се монтира отново върху 
същата полоса на движение)

• Сменете еластичния зъбен венец

Интервал от време Какво трябва да се направи?

• На всеки 3000 работни часа, най-малко на шест 
месеца

• Проверете шума при работа за 
евентуални повреди на лагерите

• Огледайте адаптера за течове

• След 25000 – 30000 работни часа • Сменете греста на търкалящите лагери

• Смяна на уплътняващия пръстен на вала
И
Р
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6.6 Работи по инспекцията / техническата поддръжка на редуктора
6.6.1 Проверка на нивото на маслото и смяна на маслото

Начинът на процедиране при проверка на нивото на маслото и смяна на маслото
зависи от следните критерии:
• Тип редуктор
• Размер 
• Монтажно положение
За тази цел спазвайте указанията от съответната глава и следващата таблица.
Указания за моделите ще намерите в глава "Монтажни положения" (→ стр. 102).
При редуктори с нестандартно монтажно положение не може да се извърши кон-
трол на нивото на маслото. Редукторите се доставят напълнени с правилното
количество масло. В случай на смяна на маслото спазвайте данните за количе-
ствата за пълнене, указани върху фабричната табелка. 

Буквено 
обозначе-
ние

Глава "Контрол на нивото на маслото и смяна на маслото" Забележка

A: • Цилиндричен редуктор… 
• Плосък редуктор… 
• Конусен редуктор… 
• Червячен редуктор...
с болт за проверка на нивото на маслото

 (→ стр. 88)

B: • Цилиндричен редуктор… 
• Плосък редуктор…
• Редуктор SPIROPLAN®...
без болт за проверка на нивото на маслото с монтажен капак

 (→ стр. 90)

C: • Червячен редуктор S37...
без болт за проверка на нивото на маслото и монтажен капак

 (→ стр. 94)

D: • SPIROPLAN® W37 / W47...
модел M1, M2, M3, M5, M6 с болт за проверка на нивото на маслото

 (→ стр. 97)

E: • SPIROPLAN® W37 / W47...
модел M4 без болт за проверка на нивото на маслото и монтажен 
капак

 (→ стр. 99)

Серия Редуктор
Буквено обозначение за глава "Проверка на нивото на маслото и 

смяна на маслото"

M1 M2 M3 M4 M5 М6

R

R07...R27 B

R37 / R67 A

R47 / R57 A B A

R77...R167 A

RX57...R107 A

F
F27 B

F37...F157 A

K K37...K187 A

S
S37 C

S47...S97 A

W
W10...W30 B

W37...W47 D Е D
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6.6.2 A: Цилиндрични, плоски, конусни и червячни редуктори с болт за проверка на нивото на
маслото

Проверка на 
нивото на 
маслото през 
болта за провер-
ка на нивото на 
маслото

За да проверите нивото на маслото на редуктора, процедирайте по следния
начин: 
1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-

цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).
2. Определете местоположенията на болтовете за проверка на нивото на масло-

то и на обезвъздушаващия клапан с помощта на листовките за моделите. Виж
глава "Монтажни положения" (→ стр. 102).

3. Поставете съд под болта за проверка на нивото на маслото. 
4. Развийте бавно болта за проверка на нивото на маслото. При това може да

изтече малко количество масло, тъй като максимално разрешеното ниво на
маслото е над долния ръб на отвора за нивото на маслото. 

5. Проверявайте нивото на маслото, както е показано на следващата фигура и
таблицата към нея. 

6. Ако нивото на маслото е много ниско, направете следното: 
– Развийте обезвъздушаващия клапан.
– Налейте ново масло от същия вид през обезвъздушаващия отвор до долния

ръб на отвора за проверка на нивото на маслото. 
– Завийте отново обезвъздушаващия клапан. 

7. Завийте отново болта за проверка на нивото на маслото. 

18634635

[1] отвор за проверка на нивото на маслото
[2] номинално ниво на маслото

Ø на отвора за нивото 
на маслото

Минимално и максимално ниво на пълнене = x [mm]

M10 x 1 1,5

M12 x 1.5 2

M22 x 1,5 3

M33 x 2 4

M42 x 2 5

max.

min. 
OilOil

[1]

 Ø

 X
 X

[2]
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Проверка на 
маслото чрез 
болта за изпуска-
не на маслото

За да проверите нивото на маслото на редуктора, процедирайте по следния
начин:
1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-

цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).
2. Определете положението на болта за изпускане на маслото с помощта на

листовките за моделите. Виж глава "Модели" (→ стр. 102).
3. Изпуснете малко масло от болта за изпускане на маслото.
4. Проверете характеристиките на маслото. 

– Вискозитет
– Ако визуално установите силно замърсяване, се препоръчва смяна на мас-

лото извън посочените интервали за техническа поддръжка в глава "Интер-
вали за инспекция и техническа поддръжка" (→ стр. 84).

5. Проверете нивото на маслото. Виж предната глава. 

Смяна на 
маслото чрез 
болта за изпуска-
не на маслото 
и обезвъздушава
щия клапан

1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-
цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).

2. Определете местоположенията на болта за изпускане на маслото, болта за
проверка на нивото на маслото и на обезвъздушаващия клапан с помощта на
листовките за моделите. Виж глава "Модели" (→ стр. 102).

3. Поставете съд под болта за изпускане на маслото.
4. Махнете болта за проверка на нивото на маслото, обезвъздушаващия клапан

и болта за изпускане на маслото.
5. Изпуснете маслото напълно.
6. Отново завийте болта за изпускане на маслото.
7. Налейте ново масло от същия вид през отвора за обезвъздушаване (иначе се

консултирайте със сервиза). Смесването на различни синтетични смазочни
материали не е разрешено.
– Напълнете количеството масло в съответствие с данните върху фабрична-

та табелка или според модела. Виж глава "Количества за пълнене със сма-
зочни вещества" (→ стр. 131).

– Проверете нивото на маслото чрез болта за проверка на нивото на маслото.
8. Завийте болта за проверка на нивото на маслото и обезвъздушаващия клапан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от изгаряне поради нагорещяване на редуктора и редукторното масло. 
Тежки наранявания.
• Преди започване на работите оставете редуктора да изстине!
• Все пак редукторът трябва да е още топъл, тъй като недостатъчно доброто

втечняване на студеното масло затруднява изпразването.
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6.6.3 B: Цилиндричен редуктор, плосък редуктор, редуктор SPIROPLAN® без болт за проверка 
на нивото на маслото с монтажен капак

Проверка на 
нивото на 
маслото през 
монтажния капак

При редуктори без отвор за нивото на маслото нивото на маслото се проверява
през отвора на монтажния капак. Процедирайте по следния начин:
1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-

цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).
2. Изправете редуктора от следния модел така, че монтажният капак да е отгоре: 

– R07 – R57 с модел M1
– F27 с модел M3
– W10 – W30 с модел M1

3. Развийте болтове [1] на монтажния капак [2] и махнете монтажния капак [2] със
съответното уплътнение [3] (виж следващата фигура).

4. Определете разстоянието "x" по вертикалата между нивото на маслото и
уплътняващата повърхност на корпуса на редуктора (виж следващата фигура).

18643211

18646283

[1]

[2]

[3]

90°

X

И
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5. Сравнете определената стойност на разстоянието "x" с посоченото в следва-
щата таблица максимално разстояние между нивото на маслото и уплътнява-
щата повърхност на корпуса на редуктора в зависимост от модела. Евентуално
коригирайте нивото.

Тип редуктор Максимално разстояние x [mm] между нивото на маслото и 
уплътняващата повърхност на корпуса на редуктора за модел

M1 M2 M3 M4 M5 М6

R07
2-степенен 52 ± 1 27 ± 1 27 ± 1 27 ± 1 27 ± 1 27 ± 1

3-степенен 49 ± 1 21 ± 1 21 ± 1 21 ± 1 21 ± 1 21 ± 1

R17
2-степенен 63 ± 1 18 ± 1 46 ± 1 18 ± 1 46 ± 1 46 ± 1

3-степенен 58 ± 1 11 ± 2 40 ± 2 11 ± 2 40 ± 2 40 ± 2

R27
2-степенен 74 ± 1 22 ± 1 45 ± 1 22 ± 1 45 ± 1 45 ± 1

3-степенен 76 ± 1 19 ± 1 42 ± 1 19 ± 1 42 ± 1 42 ± 1

R47
2-степенен – – – – 39 ± 1 –

3-степенен – – – – 32 ± 1 –

R57
2-степенен – – – – 32 ± 1 –

3-степенен – – – – 28 ± 1 –

F27
2-степенен 78 ± 1 31 ± 1 72 ± 1 56 ± 1 78 ± 1 78 ± 1

3-степенен 71 ± 1 24 ± 1 70 ± 1 45 ± 1 71 ± 1 71 ± 1

не зависи от модела

W10 12 ± 1

W20 19 ± 1

W30 31 ± 1
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6. Затворете редуктора след извършване на проверката на нивото на маслото:
• Поставете отново уплътнението на монтажния капак. Внимавайте уплътня-

ващите повърхности да са чисти и сухи.
• Монтирайте монтажния капак. Затегнете болтовите сглобки на капака отвъ-

тре навън в посочената на фигурата последователност с номиналния вър-
тящ момент на затягане според следващата таблица. Повтаряйте процеса
на затягане, докато болтовете се затегнат здраво. За да предотвратите
повреди на монтажния капак, трябва да използвате само импулсни отвертки
или динамометрични ключове (не и ударни винтоверти).

18649739

Тип 
редуктор

Фигура Крепежна 
резба

Номинален въртящ 
момент на затягане TA 

[Nm]

Минимален въртящ момент 
на затягане Tmin [Nm]

R/RF07 Е M5 6 4

R/RF17/27 D

М6 11 7R/RF47/57 A

F27 B

W10 C M5 6 4

W20 C
М6 11 7

W30 A

65

21

1

1

1 2

7

4

6 8

3 5 4

1

3

2
5

2

3 4

3

2

7 8

5 6

4

43

A B C D E
И
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Проверка на 
маслото през 
монтажния капак

За да проверите нивото на маслото на редуктора, процедирайте по следния
начин:
1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-

цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).
2. Отворете монтажния капак на редуктора според глава "Проверка на нивото на

маслото през монтажния капак" (→ стр. 90). 
3. Извадете малко масло през отвора на монтажния капак.
4. Проверете характеристиките на маслото.

– Вискозитет
– Ако визуално установите силно замърсяване, се препоръчва смяна на мас-

лото извън посочените интервали за техническа поддръжка в глава "Интер-
вали за инспекция и техническа поддръжка" (→ стр. 84).

5. Проверете нивото на маслото. Виж глава "Проверка на нивото на маслото през
монтажния капак" (→ стр. 90). 

6. Завинтете монтажния капак. Спазвайте последователността и въртящите
моменти за затягане според глава "Проверка на нивото на маслото през мон-
тажния капак" (→ стр. 90). 

Смяна на 
маслото през 
монтажния капак

1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-
цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).

2. Отворете монтажния капак на редуктора според глава "Проверка на нивото на
маслото през монтажния капак". 

3. Изпуснете изцяло маслото през отвора на монтажния капак в съд.
4. Налейте ново масло от същия вид през отвора на монтажния капак (иначе се

консултирайте със сервиза). Смесването на различни синтетични смазочни
материали не е разрешено.
– Напълнете количеството масло в съответствие с данните върху фабрична-

та табелка или според модела. Виж глава "Количества смазочни материали
за пълнене" (→ стр. 131).

5. Проверете нивото на маслото.
6. Завинтете монтажния капак. Спазвайте последователността и въртящите

моменти за затягане според глава "Проверка на нивото на маслото през
монтажния капак" (→ стр. 90).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от изгаряне поради нагорещяване на редуктора и редукторното масло. 
Тежки наранявания.
• Преди започване на работите оставете редуктора да изстине!
• Все пак редукторът трябва да е още топъл, тъй като недостатъчно доброто

втечняване на студеното масло затруднява изпразването.
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6.6.4 C: Червячен редуктор S37 без болт за проверка на нивото на маслото и монтажен капак
Проверка на 
нивото на 
маслото през 
заключващия 
болт

Редукторът S37 няма болт за нивото на маслото и монтажен капак, затова
маслото се проверява през контролен отвор. 
1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-

цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).
2. Изправете редуктора модел M5 или M6 така, че монтажният отвор да е отгоре. 
3. Развийте внимателно заключващия болт [1] (виж следващата таблица).

4. Вкарайте измерващата пръчица отвесно през контролния отвор до дъното на
корпуса на редуктора. Извадете измерващата пръчица отново отвесно от
контролния отвор (виж следващата фигура).

18655371

18658699

[1]

90°
И
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5. Определете с шублер отсечката "x" , покрита със смазочен материал по измер-
ващата пръчица (виж следващата фигура).

6. Сравнете определената стойност "x" с минималната стойност в следващата
таблица, която зависи от модела. Евентуално коригирайте нивото.

7. Затегнете отново заключващия болт.

18661771

Ниво на маслото = покритата отсечка x [mm] на измерващата пръчица

Тип 
редуктор

Модел

M1 M2 M3 M4 M5 М6

S37 10 ± 1 24 ± 1 34 ± 1 37 ± 1 24 ± 1 24 ± 1

X
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Проверка на 
маслото през 
заключващия 
болт

1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-
цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).

2. Отворете монтажния болт на редуктора според глава "Проверка на нивото на
маслото през монтажния болт". 

3. Извадете малко масло през затварящия се отвор.
4. Проверете характеристиките на маслото.

– Вискозитет
– Ако визуално установите силно замърсяване, се препоръчва смяна на мас-

лото извън посочените интервали за техническа поддръжка в глава "Интер-
вали за инспекция и техническа поддръжка" (→ стр. 84).

5. Проверете нивото на маслото. Виж предната глава. 
6. Отново завийте заключващия болт.

Смяна на 
маслото през 
заключващия 
болт

1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-
цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).

2. Отворете заключващия болт на редуктора според глава "Проверка на нивото
на маслото през заключващия болт". 

3. Изпуснете маслото напълно през заключващия отвор.
4. Налейте ново масло от същия вид през контролния отвор (иначе се консулти-

райте със сервиза). Смесването на различни синтетични смазочни материали
не е разрешено.
– Напълнете количеството масло в съответствие с данните върху фабрична-

та табелка или според модела. Спазвайте указанията на глава "Количества
смазочни материали за пълнене" (→ стр. 132).

5. Проверете нивото на маслото.
6. Отново завийте заключващия болт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от изгаряне поради нагорещяване на редуктора и редукторното масло. 
Тежки наранявания.
• Преди започване на работите оставете редуктора да изстине!
• Все пак редукторът трябва да е още топъл, тъй като недостатъчно доброто

втечняване на студеното масло затруднява изпразването.
И
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6.6.5 D: SPIROPLAN® W37 / W47 модел M1, M2, M3, M5, M6 с болт за проверка на нивото на 
маслото

Проверка на 
нивото на 
маслото през 
болта за провер-
ка на нивото на 
маслото

За да проверите нивото на маслото на редуктора, процедирайте по следния
начин: 
1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-

цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).
2. Инсталирайте редуктор модел М1.
3. Развийте бавно болта за проверка на нивото на маслото (виж следващата

фигура). При това може да изтече малко количество масло. 

4. Проверете нивото на маслото, както е показано на следващата фигура. 

5. Ако нивото на маслото е прекалено ниско, допълнете с ново масло от същия
вид през контролния отвор за нивото на маслото до достигане на долния ръб
на отвора. 

6. Завийте отново болта за проверка на нивото на маслото. 

787235211

634361867

[1] отвор за проверка на нивото на маслото
[2] номинално ниво на маслото

Ø на отвора за нивото 
на маслото

Минимално и максимално ниво на пълнене = x [mm]

M10 x 1 1,5

max.

min. 
OilOil

[1]

 Ø

 X
 X

[2]
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Проверка на 
маслото през 
болта за провер-
ка на нивото на 
маслото

За да проверите нивото на маслото на редуктора, процедирайте по следния
начин:
1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-

цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).
2. Извадете малко масло през отвора за болта за проверка на нивото на маслото.
3. Проверете характеристиките на маслото. 

– Вискозитет
– Ако визуално установите силно замърсяване, се препоръчва смяна на

маслото извън посочените интервали за техническа поддръжка в глава
"Интервали за инспекция и техническа поддръжка" (→ стр. 84).

4. Проверете нивото на маслото. Виж предната глава. 

Смяна на 
маслото през 
болта за провер-
ка на нивото на 
маслото

1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-
цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).

2. Инсталирайте редуктор модел М5 или М6. Виж глава "Монтажни положения"
(→ стр. 102).

3. Поставете съд под болта за проверка на нивото на маслото.
4. Извадете болтовете за проверка на нивото на маслото от страните А и В на

редуктора.
5. Изпуснете маслото напълно.
6. Завийте отново намиращия се долу болт за проверка на нивото на маслото.
7. Налейте ново масло от същия вид през намиращия се горе отвор за проверка

на нивото на маслото (иначе се консултирайте със сервиза). Смесването на
различни синтетични смазочни материали не е разрешено.
– Напълнете количеството масло в съответствие с данните върху фабрична-

та табелка или според модела. Виж глава "Количества смазочни материали
за пълнене" (→ стр. 131).

– Проверете нивото на маслото според глава "Проверка на нивото на маслото
през болта за проверка на нивото на маслото". 

8. Завийте отново намиращия се горе болт за проверка на нивото на маслото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от изгаряне поради нагорещяване на редуктора и редукторното масло. 
Тежки наранявания.
• Преди започване на работите оставете редуктора да изстине!
• Все пак редукторът трябва да е още топъл, тъй като недостатъчно доброто

втечняване на студеното масло затруднява изпразването.
И
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6.6.6 E: SPIROPLAN® W37 / W47 модел M4 без болт за проверка на нивото на маслото и 
монтажен капак

Проверка на 
нивото на 
маслото през 
заключващия 
болт

Редукторите W37 / W47 нямат болт за проверка на нивото на маслото и монтажен
капак, затова се проверяват през контролния отвор.
1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-

цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).
2. Инсталирайте редуктор модел М5 или М6. 
3. Развийте заключващия болт.
4. Вкарайте измерващата пръчица отвесно в контролния отвор до дъното на кор-

пуса на редуктора. Маркирайте мястото върху измерващата пръчица, на което
тя излиза от редуктора. Извадете измерващата пръчица отново отвесно от кон-
тролния отвор (виж следващата фигура).

5. Определете с шублер отсечката "x" между покрития с масло участък и марки-
ровката върху измерващата пръчица (виж следващата фигура).

784447371

785020811

A B

X
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6. Сравнете определената стойност "x" с минималната стойност в следващата
таблица, която зависи от модела. Евентуално коригирайте нивото.

7. Затегнете отново заключващия болт.

Проверка на 
маслото през 
заключващия 
болт

За да проверите нивото на маслото на редуктора, процедирайте по следния
начин:
1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-

цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).
2. Извадете малко масло през заключващия болт.
3. Проверете характеристиките на маслото. 

– Вискозитет
– Ако визуално установите силно замърсяване, се препоръчва смяна на мас-

лото извън посочените интервали за техническа поддръжка в глава "Интер-
вали за инспекция и техническа поддръжка" (→ стр. 84).

4. Проверете нивото на маслото. Виж предната глава. 

Смяна на 
маслото през 
заключващия 
болт

1. Спазвайте указанията в глава "Подготвителни дейности за работите по инспек-
цията / техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 83).

2. Инсталирайте редуктор модел М5 или М6. Виж глава "Монтажни положения"
(→ стр. 102).

3. Поставете съд под заключващия болт.
4. Извадете заключващия болт от страните А и В на редуктора.
5. Изпуснете маслото напълно.

Ниво на маслото = отсечката x [mm] на измерващата 
пръчица

Тип редуктор
Модел по време на проверката 

M5
Поставен върху страна А 

М6
Поставен върху страна В 

W37 с модел M4 37 ± 1 29 ± 1

W47 с модел M4 41 ± 1 30 ± 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от изгаряне поради нагорещяване на редуктора и редукторното масло. 
Тежки наранявания.
• Преди започване на работите оставете редуктора да изстине!
• Все пак редукторът трябва да е още топъл, тъй като недостатъчно доброто

втечняване на студеното масло затруднява изпразването.
И
Р
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6. Завийте отново намиращия се долу заключващ болт.
7. Налейте ново масло от същия вид през намиращия се горе заключващ болт

(иначе се консултирайте със сервиза). Смесването на различни синтетични
смазочни материали не е разрешено.
– Напълнете количеството масло в съответствие с данните върху фабрична-

та табелка или според модела. Виж глава "Количества смазочни материали
за пълнене" (→ стр. 131).

– Проверете нивото на маслото според глава "Проверка на нивото на маслото
през болта за проверка на нивото на маслото". 

8. Завийте отново намиращия се горе заключващ болт.

6.6.7 Смяна на уплътняващия пръстен на вала

1. При смяна на уплътняващия пръстен на вала внимавайте в зависимост от
изпълнението между маншона за замърсяванията и уплътняващия маншон да
има достатъчно грес.

2. При работа с двойни уплътняващи пръстени на валовете напълнете простран-
ството между тях до една трета с грес.

6.6.8 Боядисване на редуктора

ВНИМАНИЕ!
Уплътняващите пръстени на вала може да се повредят при монтаж под 0 °C.
Възможна материална щета.
• Съхранявайте уплътняващите пръстени на вала при околна температура над

0 °С.
• Евентуално затоплете уплътняващите пръстени на вала преди монтажа. 

ВНИМАНИЕ!
Обезвъздушаващите клапани и уплътняващите пръстени на валовете може да
се повредят при боядисването или допълнителното боядисване.
Възможна материална щета.
• Преди боядисване облепете грижливо обезвъздушаващите клапани и защит-

ния маншон на уплътняващите пръстени на вала. 
• След приключване на боядисването махнете тиксото. 
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7 Монтажни положения
7.1 Наименование на монтажните положения

При редукторите SEW се различават шест монтажни положения M1 – M6. След-
ващата фигура показва положението на мотор-редуктора в пространството при
монтажни положения М1 – М6.

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M4

M4

M4

M4

M4

M4

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M2

M2

M2

M2

M2

M2

F..

W..
S..
K..

R..
М
Н

P
i

f
kVA

Hz

n
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7.2 Загуби от разплискване

7.3 Модел MX
Моделът MX е наличен за всички редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7 и
SPIROPLAN® W.
В модел MX редукторите се доставят с максимално възможно количество масло
и се затварят със заключващ болт за маслото. Обезвъздушаващ клапан е прило-
жен към всеки задвижващ механизъм. Според монтажното положение, в което
редукторът ще работи действително, клиентът трябва да съобрази количеството
масло със съответното правилно количество. Също така приложеният обезвъзду-
шаващ клапан трябва да се монтира в положение според модела, виж листовките
за моделите. 
Правилното ниво на маслото трябва да се проверява съгласно глава "Промерка и
смяна на маслото" (→ стр. 87). 

7.4 Универсален модел M0
Като опция редукторите SPIROPLAN® W10 – W30 могат да се поръчат в универ-
сален модел M0. Редукторите, изпълнени в модел M0, са пълни с еднакво количе-
ство масло. 
Поради малкия размер редукторите са напълно затворени и не съдържат обезвъз-
душаващ клапан. Клиентът може да използва редуктора универсално във всеки
модел M1 – M6, без да трябва да взема някакви мерки преди пуска.

* → страница XX
При някои монтажни положения може да има повишени загуби от разплискване.
При следните комбинации се консултирайте със SEW-EURODRIVE:

Модел Вид редуктор Размер на редуктора
Обороти на 
подвеждане

[1/min]

M2, M4 R
97 – 107 > 2500

> 107 > 1500

M2, M3, M4, M5, M6

F
97 – 107 > 2500

> 107 > 1500

K
77 – 107 > 2500

> 107 > 1500

S 77 – 97 > 2500
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7.5 Модели при редуктори SPIROPLAN®

Внимание: При мотор-редукторите SPIROPLAN® в размери W10 – W30 не могат
да се монтират обезвъздушаващи клапани и болтове за проверка на нивото на
маслото или болтове за изпускане на маслото.

7.6 Легенда
В следващата таблица са показани символите, използвани в листовките за моде-
лите и тяхното значение:

УКАЗАНИЕ
Мотор-редукторите SPIROPLAN® с изключение на W37 – W47 в модел M4 не
зависят от монажното положение. За по-добра ориентация обаче при всички
мотор-редуктори SPIROPLAN® са представени моделите M1 до M6.

Символ Значение

Обезвъздушаващ клапан

Болт за проверка на нивото на 
маслото

Болт за изпускане на маслото
М
М

P
i

f
kVA

Hz

n
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Цилиндрични мотор-редуктори R
7.7 Цилиндрични мотор-редуктори R
7.7.1 R07 ... R167

* →  (стр. 103)
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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7.7.2 RF07 ... RF167, RZ07 ... RZ87

* →  (стр. 103)
М
Ц

P
i

f
kVA

Hz

n
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7Монтажни положения
Цилиндрични мотор-редуктори R
7.7.3 R07F ... R87F

* →  (стр. 103)
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7.8 Цилиндрични мотор-редуктори RX
7.8.1 RX57 ... RX107

* →  (стр. 103)
М
Ц
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f
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Hz

n
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7Монтажни положения
Цилиндрични мотор-редуктори RX
7.8.2 RXF57 ... RXF107

* →  (стр. 103)
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7.9 Плоски мотор-редуктори F
7.9.1 F27 ... F157 / FA27B ... F157B / FH27B ... FH157B / FV27B ... FV107B

* →  (стр. 103)
М
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f
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7Монтажни положения
Плоски мотор-редуктори F
7.9.2 FF27 ... FF157 / FAF27 ... FAF157 / FHF27 ... FHF157 / FAZ27 ... FAZ157 / FHZ27 ... FHZ157 / 
FVF27 ... FVF107 / FVZ27 ... FVZ107

* →  (стр. 103)
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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7.9.3 FA27 ... FA157 / FH27 ... FH157 / FV27 ... FV107 / FT37 ... FT157

* →  (стр. 103)
М
П

P
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f
kVA

Hz

n
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7.10 Конусни мотор-редуктори К
7.10.1 K37 ... K157 / KA37B ... KA157B / KH37B ... KH157B / KV37B ... KV107B

* →  (стр. 103)
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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7.10.2 K167 ... K187 / KH167B ... KH187B

* →  (стр. 103)
М
К
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f
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n
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7Монтажни положения
Конусни мотор-редуктори К
7.10.3 KF37 ... KF157 / KAF37 ... KAF157 / KHF37 ... KHF157 / KAZ37 ... KAZ157 / KHZ37 ... KHZ157 / 
KVF37 ... KVF107 / KVZ37 ... KVZ107

* →  (стр. 103)
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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7.10.4 KA37 ... KA157 / KH37 ... KH157 / KV37 ... KV107 / KT37 ... KT157

* →  (стр. 103)
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Конусни мотор-редуктори К
7.10.5 KH167 ... KH187

* →  (стр. 103)
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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7.11 Червячни мотор-редуктори S
7.11.1 S37
М
Ч

P
i

f
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Hz

n
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7Монтажни положения
Червячни мотор-редуктори S
7.11.2 S47 ... S97

* →  (стр. 103)
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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7.11.3 SF37 / SAF37 / SHF37
М
Ч

P
i

f
kVA

Hz

n
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Червячни мотор-редуктори S
7.11.4 SF47 ... SF97 / SAF47 ... SAF97 / SHF47 ... SHF97 / SAZ47 ... SAZ97 / SHZ47 ... SHZ97

* →  (стр. 103)
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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7.11.5 SA37 / SH37 / ST37
М
Ч

P
i

f
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Hz

n
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7Монтажни положения
Червячни мотор-редуктори S
7.11.6 SA47 ... SA97 / SH47 ... SH97 / ST47 ... ST97

* →  (стр. 103)
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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7.12 Мотор-редуктори SPIROPLAN® W
7.12.1 W10 ... W30
М
М

P
i

f
kVA

Hz

n
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7Монтажни положения
Мотор-редуктори SPIROPLAN® W
7.12.2 WF10 ... WF30 / WAF10 ... WAF30
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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f
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n
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7.12.3 WA10 ... WA30
М
М
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i

f
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n
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7Монтажни положения
Мотор-редуктори SPIROPLAN® W
7.12.4 W37 ... W47 / WA37B ... WA47B / WH37B ... WH47B
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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f
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7.12.5 WF37 ... WF47 / WAF37 ... WAF47 / WHF37 ... WHF47
М
М

P
i

f
kVA

Hz

n
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7Монтажни положения
Мотор-редуктори SPIROPLAN® W
7.12.6 WA37 ... WA47 / WH37 ... WH47 / WT37 ... WT47
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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8 Технически данни
8.1 Продължително съхранение 

Тогава със смазочния материал на тези редуктори се смесва средство за защита
от корозия VCI (volatile corrosion inhibitors). Имайте предвид, че антикорозионно
средство VCI е ефективно само в температурните граници от –25 °C до +50 °C.
Освен това монтажните повърхности на фланците и краищата на валовете се
покриват с антикорозионно средство. 
При дългосрочно съхранение спазвайте изброените в следващата таблица усло-
вия на съхранение:

8.1.1 Условия на съхранение
До пускането в експлоатация редукторите трябва да останат плътно затворени, за
да не се изпари средството за защита от корозия VCI.
Редукторите се пълнят с масло фабрично, така че да са готови за експлоатация,
според данните за модела (M1 – M6). Проверявайте нивото на маслото всеки път
преди да пуснете редуктора в експлоатация!

УКАЗАНИЕ
При продължителност на съхранение над 9 месеца SEW-EURODRIVE препоръч-
ва изпълнение "Дългосрочно съхранение". Редукторите в това изпълнение са
съответно обозначени със стикер.

Климатична зона Опаковка1) Място на съхранение2) Продължителност на 
съхранение

Зони с умерен 
климат (Европа, 
САЩ, Канада, 
Китай и Русия 
с изключение на 
тропическите 
зони)

Опаковани в контейнери, 
запечатани във фолио 
със сухо вещество и 
индикатор за влага.

Под навес, защитени от дъжд и сняг, без 
вибрации.

Максимално 3 години при 
редовна проверка на опа-
ковката и индикатора за 
влага (относителна влаж-
ност на въздуха < 50 %).

на открито

Под навес и затворени при постоянна темпера-
тура и влажност на въздуха (5 °C < â < 60 °C, 

< 50 % относителна влажност на въздуха).
Без внезапни температурни колебания и с кон-
тролирана вентилация с филтър (за защита от 
замърсявания и прах). Без агресивни пари и 

без вибрации.

2 години и по-дълго при 
редовно инспектиране. При 
инспектиране проверявай-
те за чистота и механични 
повреди. Проверявайте, 

дали не е нарушена антико-
розионната защита.

Тропически зони 
(Азия, Африка, 
Централна и 
Южна Америка, 
Австралия, Нова 
Зеландия с 
изключение на 
зоните с умерен 
климат)

Опаковани в контейнери, 
запечатани във фолио 
със сухо вещество и 
индикатор за влага.

Защитени чрез химиче-
ска обработка срещу 
насекоми и образуване 

на плесен.

Под навес, защитени от дъжд, без вибрации.

Максимално 3 години при 
редовна проверка на опа-
ковката и индикатора за 
влага (относителна влаж-
ност на въздуха < 50 %).

на открито

Под навес и затворени при постоянна темпера-
тура и влажност на въздуха (5 °C < â < 50 °C, 

< 50 % относителна влажност на въздуха).
Без внезапни температурни колебания и с кон-
тролирана вентилация с филтър (за защита от 
замърсявания и прах). Без агресивни пари и 

без вибрации. Защита от насекоми.

2 години и по-дълго при 
редовно инспектиране. При 
инспектиране проверявай-
те за чистота и механични 
повреди. Проверявайте, 

дали не е нарушена антико-
розионната защита.

1) Опаковката трябва да е изпълнена от фирма с опит в производството на опаковъчен материал, изрично предназначен за
съответната употреба.

2) SEW-EURODRIVE препоръчва съхранението на редукторите да съответства на техния модел.
Т
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8.2 Смазочни материали
Ако не е договорено нещо специално, SEW-EURODRIVE доставя редукторите
пълни със специфични за редуктора и модела смазочни материали. Определящи
за това са данните за модела (M1 – M6, виж глава "Монтажни положения") при
поръчка на задвижващия механизъм. При по-късна промяна на модела напълне-
ното количество смазочен материал трябва да се съобрази с променения модел,
виж глава "Количества смазочни материали за пълнене" (→ стр. 134).

8.2.1 Греси за търкалящи лагери
Търкалящите лагери на редукторите и двигателите се пълнят фабрично със след-
ните изброени греси. SEW-EURODRIVE препоръчва при търкалящи лагери с грес
при смяна на маслото да се сменя и греста.

Температура на околната 
среда Производител Тип

Търкалящи лагери на 
редуктори

–40 °C до +80 °C Fuchs Renolit CX-TOM 15
–40 °C до +80 °C Klüber Petamo GHY 133 N

–40 °C до +40 °C Castrol Oberen FS 2

–20 °C до +40 °C Fuchs Plantagen 2S
OilOil

УКАЗАНИЕ
Необходими са следните количества грес:
• При бързо движещи се лагери (от страната на подвеждане на редукторите):

Напълнете с грес една трета от празните пространства между търкалящите
тела.

• При бавно движещи се лагери (от страната на отвеждане на редукторите):
Напълнете с грес две трети от на празните пространства между търкалящите
тела.
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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8.2.2 Таблица на смазочните материали
Таблицата на следващата страница показва разрешените смазочни материали за
редуктори от SEW-EURODRIVE. Имайте предвид следната легенда за таблицата
на смазочните материали.

Легенда за 
таблицата 
на смазочните 
материали

Използвани съкращения, значение на затъмняването и инструкции:
CLP PG = полигликол (W-редуктор, съответстващ на USDA-H1)
CLP HC = синтетични въглеводороди
Е = естерно масло (клас на риск за водата WGK 1)
НСЕ = синтетични въглеводороди + естерно масло (разрешително USDA-H1)
HLP = хидравлично масло

= синтетичен смазочен материал (= грес за търкалящи лагери на синтетична основа)

1) Червячен реуктор с PG-масло: моля, съгласувайте със SEW-EURODRIVE
2) Специален смазочен материал само за редуктори SPIROPLAN®

3) Препоръка: Изберете SEW fB ≥ 1,2
4) Имайте предвид критичното поведение при стартиране при ниски температури!
5) Течна грес
6) Температура на околната среда
7) Грес

Смазочен материал за хранително-вкусовата промишленост (съвместим с хранителни 
продукти)

Био-масло (смазочен материал за селското, горското и водното стопанство)
OilOil
Т
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Таблица на смазочните материали
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8.2.3 Количества смазочни материали за пълнене
Дадените количества за пълнене са ориентировъчни стойности. Точните стой-
ности варират в зависимост от броя степени и предавателното число. При пълне-
не непременно обръщайте внимание на болта за проверка на нивото на масло-
то като индикация за точното количество масло.
Следващите таблици показват ориентровъчни стойности за количествата смазоч-
ни материали в зависимост от модела М1 – М6.

Цилиндрични (R) 
редуктори

R.., R..F

RF..

Редуктор Количество в литри
M11)

1) При двойни редуктори с по-голямо количество масло трябва да се пълни големият редуктор. 

M2 M3 M4 M5 М6
R07 0,12 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
R17 0,25 0,55 0,35 0,55 0,35 0,40
R27 0,25/0,40 0,70 0,50 0,70 0,50 0,50
R37 0,30/0,95 0,85 0,95 1,05 0,75 0,95
R47 0,70/1,50 1,60 1,50 1,65 1,50 1,50
R57 0,80/1,70 1,90 1,70 2,10 1,70 1,70
R67 1,10/2,30 2,40 2,80 2,90 1,80 2,00
R77 1,20/3,00 3,30 3,60 3,80 2,50 3,40
R87 2,30/6,0 6,4 7,2 7,2 6,3 6,5
R97 4,60/9,8 11,7 11,7 13,4 11,3 11,7
R107 6,0/13,7 16,3 16,9 19,2 13,2 15,9
R137 10,0/25,0 28,0 29,5 31,5 25,0 25,0
R147 15,4/40,0 46,5 48,0 52,0 39,5 41,0
R167 27,0/70,0 82,0 78,0 88,0 66,0 69,0

Редуктор Количество в литри
M11)

1) При двойни редуктори с по-голямо количество масло трябва да се пълни големият редуктор. 

M2 M3 M4 M5 М6
RF07 0,12 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
RF17 0,25 0,55 0,35 0,55 0,35 0,40
RF27 0,25/0,40 0,70 0,50 0,70 0,50 0,50
RF37 0,35/0,95 0,90 0,95 1,05 0,75 0,95
RF47 0,65/1,50 1,60 1,50 1,65 1,50 1,50
RF57 0,80/1,70 1,80 1,70 2,00 1,70 1,70
RF67 1,20/2,50 2,50 2,70 2,80 1,90 2,10
RF77 1,20/2,60 3,10 3,30 3,60 2,40 3,00
RF87 2,40/6,0 6,4 7,1 7,2 6,3 6,4
RF97 5,1/10,2 11,9 11,2 14,0 11,2 11,8
RF107 6,3/14,9 15,9 17,0 19,2 13,1 15,9
RF137 9,5/25,0 27,0 29,0 32,5 25,0 25,0
RF147 16,4/42,0 47,0 48,0 52,0 42,0 42,0
RF167 26,0/70,0 82,0 78,0 88,0 65,0 71,0
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RX..

RXF..

Редуктор
Количество в литри

M1 M2 M3 M4 M5 М6
RX57 0,60 0,80 1,30 1,30 0,90 0,90
RX67 0,80 0,80 1,70 1,90 1,10 1,10
RX77 1,10 1,50 2,60 2,70 1,60 1,60
RX87 1,70 2,50 4,80 4,80 2,90 2,90
RX97 2,10 3,40 7,4 7,0 4,80 4,80
RX107 3,90 5,6 11,6 11,9 7,7 7,7

Редуктор
Количество в литри

M1 M2 M3 M4 M5 М6
RXF57 0,50 0,80 1,10 1,10 0,70 0,70
RXF67 0,70 0,80 1,50 1,40 1,00 1,00
RXF77 0,90 1,30 2,40 2,00 1,60 1,60
RXF87 1,60 1,95 4,90 3,95 2,90 2,90
RXF97 2,10 3,70 7,1 6,3 4,80 4,80
RXF107 3,10 5,7 11,2 9,3 7,2 7,2
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Плоски (F) 
редуктори

F.., FA..B, FH..B, FV..B

FF..

FA.., FH.., FV.., FAF.., FAZ.., FHF.., FHZ.., FVF.., FVZ.., FT..

Редуктор
Количество в литри

M1 M2 M3 M4 M5 М6
F..27 0,60 0,80 0,65 0,70 0,60 0,60
F..37 0,95 1,25 0,70 1,25 1,00 1,10
F..47 1,50 1,80 1,10 1,90 1,50 1,70
F..57 2,60 3,50 2,10 3,50 2,80 2,90
F..67 2,70 3,80 1,90 3,80 2,90 3,20
F..77 5,9 7,3 4,30 8,0 6,0 6,3
F..87 10,8 13,0 7,7 13,8 10,8 11,0
F..97 18,5 22,5 12,6 25,2 18,5 20,0
F..107 24,5 32,0 19,5 37,5 27,0 27,0
F..127 40,5 54,5 34,0 61,0 46,3 47,0
F..157 69,0 104,0 63,0 105,0 86,0 78,0

Редуктор
Количество в литри

M1 M2 M3 M4 M5 М6
FF27 0,60 0,80 0,65 0,70 0,60 0,60
FF37 1,00 1,25 0,70 1,30 1,00 1,10
FF47 1,60 1,85 1,10 1,90 1,50 1,70
FF57 2,80 3,50 2,10 3,70 2,90 3,00
FF67 2,70 3,80 1,90 3,80 2,90 3,20
FF77 5,9 7,3 4,30 8,1 6,0 6,3
FF87 10,8 13,2 7,8 14,1 11,0 11,2
FF97 19,0 22,5 12,6 25,6 18,9 20,5
FF107 25,5 32,0 19,5 38,5 27,5 28,0
FF127 41,5 55,5 34,0 63,0 46,3 49,0
FF157 72,0 105,0 64,0 106,0 87,0 79,0

Редуктор
Количество в литри

M1 M2 M3 M4 M5 М6
F..27 0,60 0,80 0,65 0,70 0,60 0,60
F..37 0,95 1,25 0,70 1,25 1,00 1,10
F..47 1,50 1,80 1,10 1,90 1,50 1,70
F..57 2,70 3,50 2,10 3,40 2,90 3,00
F..67 2,70 3,80 1,90 3,80 2,90 3,20
F..77 5,9 7,3 4,30 8,0 6,0 6,3
F..87 10,8 13,0 7,7 13,8 10,8 11,0
F..97 18,5 22,5 12,6 25,2 18,5 20,0
F..107 24,5 32,0 19,5 37,5 27,0 27,0
F..127 39,0 54,5 34,0 61,0 45,0 46,5
F..157 68,0 103,0 62,0 104,0 85,0 79,5
Т
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Конусни (К) 
редуктори

K.., KA..B, KH..B, KV..B

KF..

KA.., KH.., KV.., KAF.., KHF.., KVF.., KAZ.., KHZ.., KVZ.., KT..

Редуктор
Количество в литри

M1 M2 M3 M4 M5 М6
K..37 0,50 1,00 1,00 1,25 0,95 0,95
K..47 0,80 1,30 1,50 2,00 1,60 1,60
K..57 1,10 2,20 2,20 2,80 2,30 2,10
K..67 1,10 2,40 2,60 3,45 2,60 2,60
K..77 2,20 4,10 4,40 5,8 4,20 4,40
K..87 3,70 8,0 8,7 10,9 8,0 8,0
K..97 7,0 14,0 15,7 20,0 15,7 15,5
K..107 10,0 21,0 25,5 33,5 24,0 24,0
K..127 21,0 41,5 44,0 54,0 40,0 41,0
K..157 31,0 62,0 65,0 90,0 58,0 62,0
K..167 33,0 95,0 105,0 123,0 85,0 84,0
K..187 53,0 152,0 167,0 200 143,0 143,0

Редуктор
Количество в литри

M1 M2 M3 M4 M5 М6
KF37 0,50 1,10 1,10 1,50 1,00 1,00
KF47 0,80 1,30 1,70 2,20 1,60 1,60
KF57 1,20 2,20 2,40 3,15 2,50 2,30
KF67 1,10 2,40 2,80 3,70 2,70 2,70
KF77 2,10 4,10 4,40 5,9 4,50 4,50
KF87 3,70 8,2 9,0 11,9 8,4 8,4
KF97 7,0 14,7 17,3 21,5 15,7 16,5
KF107 10,0 21,8 25,8 35,1 25,2 25,2
KF127 21,0 41,5 46,0 55,0 41,0 41,0
KF157 31,0 66,0 69,0 92,0 62,0 62,0

Редуктор
Количество в литри

M1 M2 M3 M4 M5 М6
K..37 0,50 1,00 1,00 1,40 1,00 1,00
K..47 0,80 1,30 1,60 2,15 1,60 1,60
K..57 1,20 2,20 2,40 3,15 2,70 2,40
K..67 1,10 2,40 2,70 3,70 2,60 2,60
K..77 2,10 4,10 4,60 5,9 4,40 4,40
K..87 3,70 8,2 8,8 11,1 8,0 8,0
K..97 7,0 14,7 15,7 20,0 15,7 15,7
K..107 10,0 20,5 24,0 32,4 24,0 24,0
K..127 21,0 41,5 43,0 52,0 40,0 40,0
K..157 31,0 66,0 67,0 87,0 62,0 62,0
K..167 33,0 95,0 105,0 123,0 85,0 84,0
K..187 53,0 152,0 167,0 200 143,0 143,0
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Червячни (S) 
редуктори

S

SF..

SA.., SH.., SAF.., SHZ.., SAZ.., SHF.., ST..

Редуктори 
SPIROPLAN® 
(W)

Независимо от модела редукторите SPIROPLAN® W..10 до W..30 се пълнят винаги
с еднакви количества. Само редукторите SPIROPLAN® W..37 и W..47 модел M4 се
пълнят с различно количество в сравнение с другите модели.

Редуктор
Количество в литри

M1 M2 M31)

1) При двойни редуктори с по-голямо количество масло трябва да се пълни големият редуктор. 

M4 M5 М6
S..37 0,25 0,40 0,50 0,55 0,40 0,40
S..47 0,35 0,80 0,70/0,90 1,00 0,80 0,80
S..57 0,50 1,20 1,00/1,20 1,45 1,30 1,30
S..67 1,00 2,00 2,20/3,10 3,10 2,60 2,60
S..77 1,90 4,20 3,70/5,4 5,9 4,40 4,40
S..87 3,30 8,1 6,9/10,4 11,3 8,4 8,4
S..97 6,8 15,0 13,4/18,0 21,8 17,0 17,0

Редуктор
Количество в литри

M1 M2 M31)

1) При двойни редуктори с по-голямо количество масло трябва да се пълни големият редуктор. 

M4 M5 М6
SF37 0,25 0,40 0,50 0,55 0,40 0,40
SF47 0,40 0,90 0,90/1,05 1,05 1,00 1,00
SF57 0,50 1,20 1,00/1,50 1,55 1,40 1,40
SF67 1,00 2,20 2,30/3,00 3,20 2,70 2,70
SF77 1,90 4,10 3,90/5,8 6,5 4,90 4,90
SF87 3,80 8,0 7,1/10,1 12,0 9,1 9,1
SF97 7,4 15,0 13,8/18,8 22,6 18,0 18,0

Редуктор
Количество в литри

M1 M2 M31)

1) При двойни редуктори с по-голямо количество масло трябва да се пълни големият редуктор. 

M4 M5 М6
S..37 0,25 0,40 0,50 0,50 0,40 0,40
S..47 0,40 0,80 0,70/0,90 1,00 0,80 0,80
S..57 0,50 1,10 1,00/1,50 1,50 1,20 1,20
S..67 1,00 2,00 1,80/2,60 2,90 2,50 2,50
S..77 1,80 3,90 3,60/5,0 5,8 4,50 4,50
S..87 3,80 7,4 6,0/8,7 10,8 8,0 8,0
S..97 7,0 14,0 11,4/16,0 20,5 15,7 15,7

Редуктор
Количество в литри

M1 M2 M3 M4 M5 М6
W..10 0,16
W..20 0,24
W..30 0,40
W..37 0,50 0,70 0,50
W..47 0,90 1,40 0,90
WF47 0,90 1,40 0,90
WA47 0,90 1,25 0,90
Т
С

P
i

f
kVA

Hz

n
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Редуктор
9 Повреди

9.1 Редуктор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от притискане поради нежелателно тръгване на задвижващия
механизъм. 
Смърт или тежки наранявания.
• Преди започване на работите изключете двигателя от напрежението.
• Осигурете двигателя срещу нежелателно включване.

ВНИМАНИЕ!
Опасност от изгаряне поради нагорещяване на редуктора и редукторното масло. 
Тежки наранявания.
• Преди започване на работите оставете редуктора да се охлади!
• Развийте внимателно болта за проверка на нивото на маслото и болта за

изпускане на маслото. 

ВНИМАНИЕ!
Неправилните работи по редуктора и двигателя могат да предизвикат повреди.
Възможни материални щети!
• Ремонтите на задвижващи механизми от фирма SEW е разрешено да се

извършват само от квалифицирани специалисти, които познават "Техниче-
ските правила за безопасна експлоатация" (TRBS). 

• Само на специалисти е разрешено да разединяват задвижващия механизъм
от двигателя.

• Консултирайте се със сервиза на SEW.

Повреда Възможна причина Помощ за отстраняване
Необичайни, равномерни 
шумове при работа.

Шум тропане/търкаляне: Повреда на 
лагерите

Проверете маслото → виж "Работи по инспекцията и 
техническата поддръжка на редуктора" (→ стр. 87), 
сменете лагерите.

Шум почукване: Неравномерно зацепване 
на зъбите

Позвънете на сервиза.

Необичайни, неравномер-
ни шумове при работа.

Чуждо тяло в маслото. • Проверете маслото → виж "Работи по инспек-
цията и техническата поддръжка на редуктора" 
(→ стр. 87).

• Спрете задвижващия механизъм, позвънете на 
сервиза.

Излиза масло 
• на капака на 

редуктора
• на фланеца на 

двигателя
• на уплътняващия 

пръстен на вала 
на двигателя

• на фланеца на 
редуктора

• на уплътняващия 
пръстен на вала 
от страната на 
отвеждането1).

Гуменото уплътнение на капака на 
редуктора не уплътнява добре.

Затегнете болтовете на капака на редуктора и 
наблюдавайте редуктора. Ако продължава да 
излиза масло: Позвънете на сервиза.

Уплътнението е дефектно. Позвънете на сервиза.

Редукторът не е обезвъздушен Обезвъздушете редуктора → виж "Монтажни 
положения" (→ стр. 102).
Ръководство за монтаж и експлоатация – редуктори серии R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 
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9.2 Адаптер AM / AQ. / AL / EWH

Влажен филм 
• в областта на противо-

праховия маншон на 
уплътняващия пръс-
тен на вала

• с малко течност откъм 
дъното на уплътнява-
щия пръстен на вала 
при нови задвижващи 
механизми през стар-
товата фаза2)

Функционално обусловен мним теч Няма повреда. 
Избършете с мека кърпа, която не пуска власинки, 
и дръжте под наблюдение.
Ако изтича масло след 168 работни часа, се обаде-
те на сервиза

Образуване на капки и 
капене и след стартовата 
фаза на уплътняващия 
пръстен на вала от стра-
ната на отвеждането 

Уплътняващият пръстен на вала 
е дефектен.

Проверете уплътняващата система2), при 
необходимост позвънете на сервиза.

От обезвъздушаващия 
клапан излиза масло.

Твърде много масло. Коригирайте количеството на маслото → виж 
"Работи по инспекцията и техническата поддръжка 
на редуктора" (→ стр. 87).

Функционално обусловена маслена мъгла Няма повреда.
Задвижващият механизъм се използва при 
неправилно монтажно положение.

• Монтирайте правилно обезвъздушаващия кла-
пан → виж "Монтажни положения" (→ стр. 102)

• Коригирайте количеството на маслото → виж 
"Работи по инспекцията и техническата под-
дръжка на редуктора" (→ стр. 87).

Чест студен старт (маслото се пени) и / или 
прекалено високо ниво на маслото.

Поставете изравнителния съд за маслото. 

Отвеждащият вал не се 
върти, въпреки че двигате-
лят работи или задвижва-
щият вал се върти.

Прекъсната е връзката вал-главина 
в редуктора.

Изпратете редуктора / мотор-редуктора на ремонт.

1) Във фазата на разработване (168-часова работа) е възможно краткотрайно излизане на масло / грес от уплътняващия
пръстен на вала.

2) По време на стартовата фаза уплътняващият маншон стърже върху вала и така се образува следа със загладена повърхност.
След приключване на стартовата фаза са налице условия за безупречно уплътняване. 

Повреда Възможна причина Помощ за отстраняване

Повреда Възможна причина Помощ за отстраняване

Необичайни, равномерни 
шумове при работа.

Шум тропане / търкаляне: Повреда на 
лагерите.

Консултирайте се със сервиза на SEW-EURODRIVE.

Маслото излиза навън. Уплътнението е дефектно. Консултирайте се със сервиза на SEW-EURODRIVE.

Отвеждащият вал не се 
върти, въпреки че двигате-
лят работи или задвижва-
щият вал се върти.

Прекъсната е връзката вал-главина 
в редуктора или адаптера.

Изпратете редуктора на ремонт в SEW-EURODRIVE.

Промяна в шумовете при 
работа и / или поява на 
вибрации.

Износване на зъбния венец, кратковре-
менно предаване на въртящия момент 
чрез контакт с метал.

Сменете зъбния венец. 

Болтовете за фиксиране на главината по 
оста са разхлабени.

Затегнете болтовете.

Преждевременно износва-
не на зъбния венец.

• Контакт с агресивни течности / масла; 
въздействие на озон, твърде високи 
температури на околната среда и т. н., 
които предизвикват физическа промя-
на на зъбния венец.

• Недопустимо високи температури на 
околната среда/контактни температу-
ри за зъбния венец; макс. разрешени 
–20 °C до +80 °C.

• Претоварване

Консултирайте се със сервиза на SEW-EURODRIVE.
П
А
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Капак от страната на задвижването AD
9.3 Капак от страната на задвижването AD

9.4 Сервиз 
Ако се нуждаете от помощта на нашия сервиз, моля, посочете следните
данни:
• Данни върху фабричната табелка (пълни)
• Вид и обхват на повредата
• Момент и съпътстващи обстоятелства на повредата
• Предполагаема причина

По възможност цифрови снимки на повредата

9.5 Изхвърляне
Изхвърляйте редукторите според характеристиките и съществуващите разпоред-
би, напр. като:
• стоманени отпадъци

– части от корпуса
– зъбни колела
– валове
– търкалящи лагери

• Червячните колела се състоят отчасти от цветни метали. Изхвърляйте червяч-
ните колела като отпадък в съответствие с това. 

• Събирайте и изхвърляйте отработеното масло съгласно разпоредбите. 

Повреда Възможна причина Помощ за отстраняване

Необичайни, равномерни 
шумове при работа.

Шум тропане / търкаляне: Повреда на 
лагерите.

Консултирайте се със сервиза на 
SEW-EURODRIVE.

Маслото излиза навън. Уплътнението е дефектно. Консултирайте се със сервиза на 
SEW-EURODRIVE.

Не се върти отвеждащият 
вал, въпреки че се върти 
задвижващият вал.

Прекъсната е връзката вал-главина 
в редуктора или капака.

Изпратете редуктора на ремонт 
в SEW-EURODRIVE.
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Списък с адреси
10 Списък с адреси
Германия

Главна 
администрация
Завод-
производител
Пласмент

Брухзал SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Адрес на пощенска кутия
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

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

Завод-
производител / 
Промишлени 
редуктори

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

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

Сервизен център 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

Електроника 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

Север SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (до Хановер)

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

Изток SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (до Цвикау)

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

Юг SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (до Мюнхен)

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

Запад SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (до Дюселдорф)

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

Drive Service Hotline / 24-часова дежурна телефонна линия +49 800 SEWHELP
+49 800 7394357

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове в Германия по запитване.

Франция

Завод-
производител
Пласмент
Сервиз

Агно 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

Завод-
производител

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

Tel. +33 3 87 29 38 00

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Бордо 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

Лион 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

Нант 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
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Париж 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

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове във Франция по запитване.

Австралия

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Мелбърн 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

Сидни 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

Австрия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Виена 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

Алжир

Пласмент Алжир 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

Аржентина

Монтажен завод
Пласмент

Буенос Айрес 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

Беларус

Пласмент Минск 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

Белгия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Брюксел 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

Сервизен център Промишлени 
редуктори

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

Бразилия

Завод-
производител
Пласмент
Сервиз

Сао Паоло 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

Франция
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Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Риу-Клару 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

Жойнвил 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

Индаятуба 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

България

Пласмент София BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

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

Великобритания

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Нормантън 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

Drive Service Hotline / 24-часова дежурна телефонна линия Tel. 01924 896911

Венецуела

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Валенсия 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

Виетнам

Пласмент Хошимин Всички браншове без пристанища, 
стомана, въглищна енергия и офшорни 
фирми:
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

Пристанища и офшорни фирми:
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

Въглищна енергия и стомана:
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

Ханой 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

Бразилия
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Габун

Пласмент Либървил ESG Electro Services Gabon
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabon

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

Гърция

Пласмент Атина 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

Дания

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Копенхаген 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

Египет

Пласмент
Сервиз

Кайро 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

Естония

Пласмент Талин ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

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

Замбия

Пласмент Китуе 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

Израел

Пласмент Тел-Авив 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

Индия

Седалище
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Вадодара 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

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Ченай 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
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Ирландия

Пласмент
Сервиз

Дъблин 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

Испания

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Билбао 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

Италия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Соларо 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

Казахстан

Пласмент Алмати 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

Камерун

Пласмент Дуала Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

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

Канада

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Торонто 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

Ванкувър 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

Монреал 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

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове в Канада по запитване.

Кения

Пласмент Найроби 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

Китай

Завод
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Тианджин 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
С
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10Списък с адреси
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Сужу 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

Гуанжу 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

Шенянг 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

Ухан 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

Сиан 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

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове в Китай по запитване.

Колумбия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Богота 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
sew@sew-eurodrive.com.co

Кот д'Ивоар

Пласмент Абижан 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

Латвия

Пласмент Рига 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

Ливан

Пласмент Ливан Бейрут 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

Пласмент 
Йордания / 
Кувейт / Саудитска 
Арабия / Сирия

Бейрут 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

Китай
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писък с адреси
Литва

Пласмент Алитус UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

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

Люксембург

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Брюксел 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

Мадагаскар

Пласмент Антананариво Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar

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

Малайзия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Джохоре 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

Мароко

Пласмент
Сервиз

Мохамедия 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

Мексико

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Керетаро 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

Намибия

Пласмент Свакопмунд 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

Нигерия

Пласмент Лагос 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

Нидерландия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Ротердам 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
С
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Нова Зеландия

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Оуклънд 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

Кристчърч 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

Норвегия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Мос 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

Обединени арабски емирства

Пласмент
Сервиз

Шарджа 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

Пакистан

Пласмент Карачи 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

Перу

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Лима 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

Полша

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Лодз 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

Сервиз 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

Португалия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Коимбра 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

Румъния

Пласмент
Сервиз

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

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

Русия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Санкт 
Петербург

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
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САЩ

Завод
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Район 
Югоизток

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

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Район 
Североизток

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

Район Среден 
Запад

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

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

Район 
Югозапад

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

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

Район Запад SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

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

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове в САЩ по запитване.

Свазиленд

Пласмент 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

Сенегал

Пласмент Дакар 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

Сингапур

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

Словакия

Пласмент Братислава 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

Жилина 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

Банска 
Бистрица

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

Кошице 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
С
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Словения

Пласмент
Сервиз

Целе 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

Сърбия

Пласмент Белград 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

Тайланд

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

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

Тунис

Пласмент Тунис 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

Турция

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Истамбул 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

Украйна

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Днепро-
петровск

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

Унгария

Пласмент
Сервиз

Будапеща 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

Финландия

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Лахти 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

Завод
Монтажен завод

Карккила 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

Хонконг

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Хонконг 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
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152

писък с адреси
Хърватска

Пласмент
Сервиз

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

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

Чешка република

Пласмент
Монтажен завод
Сервиз

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

Drive Service 
Hotline / 
24-часова 
дежурна 
телефонна 
линия

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

Чили

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Сантяго де 
Чиле

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Адрес на пощенска кутия:
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

Швейцария

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Базел 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

Швеция

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Йонкьопинг 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

Южна Африка

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Йоханесбург 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

Кейптаун 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
bgriffiths@sew.co.za

Дърбан 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
С
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Нелспруит 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

Южна Корея

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Ансан 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

Бусан 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

Япония

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Ивата 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

Южна Африка
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