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1. W
Niniejsza instrukcja obs ugi dostarcza informacji dotycz cych bezpiecze stwa transportu, przenoszenia, obs ugi, instalacji, konserwacji, napraw,
monta u i demonta u przek adni limakowych serii MDW. Je li przek adnia wspó pracuje z silnikiem jako motoreduktor, wszelkie informacje dotycz ce
silnika uj te s w odr bnej instrukcji silnika.
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Przeczyta uwa nie zalecenia podane w niniejszej instrukcji obs ugi przed u yciem przek adni limakowej serii MDW.
Nieprzestrzeganie zalece zawartych w instrukcji mo e znacznie skróci okres bezawaryjnej pracy przek adni, jak równie stwarza zagro enie
dla zdrowia
W momencie, gdy przek adnia nie pracuje prawid owo (znaczny wzrost temperatury, wi kszy ha as i/lub wibracje) nale y natychmiast przerwa
prac reduktora i sprawdzi przyczyn nieprawid owej pracy. Urz dzenie nie mo e by ponownie w czone do momentu wykrycia i
wyeliminowania przyczyny problemu. W celu uzyskania jakiejkolwiek pomocy technicznej nale y si skontaktowa z Dzia em Technicznym
MEGADRIVE (+48 885 560 564), podaj c informacje znajduj ce si na tabliczce znamionowej oraz przybli on liczb godzin pracy urz dzenia.
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Na przek adni znajduje si tabliczka znamionowa, zawieraj ca wszelkie dane identyfikacyjne. Je eli przek adnia dostarczana jest z silnikiem,
wówczas wszelkie informacje dotycz ce samego silnika zawarte s w odr bnej instrukcji obs ugi silnika.
Informacje na tabliczce znamionowej:
A

model i wersja przek adni, wielko

B

rodzaj wej cia i wyj cia przek adni oraz pozycja

mechaniczna,

pracy,
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data produkcji (rok i miesi c),

D

prze o enie przek adni;

Tabliczka znamionowa oraz zawarte na niej
informacje powinny by czytelne przez ca y czas,
w zwi zku z czym tabliczka powinna by
odpowiednio i regularnie czyszczona. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia tabliczki,
u ytkownik mo e wyst pi do producenta o now
tabliczk znamionow .
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Z chwil otrzymania przesy ki nale y sprawdzi , czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem, oraz czy nie posiadaj jakichkolwiek
widocznych uszkodze . W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie wymagane jest spisanie protoko u w obecno ci kuriera.
Do podnoszenia przek adni nale y u ywa akcesoriów takich, jak pasy, haki, strzemiona, klamry, liny itp., posiadaj cych stosowne certyfikaty i
odpowiednich do podnoszenia tego rodzaju adunków. Przed podnoszeniem przek adni upewni si , czy akcesoria s odpowiednio
zamocowane w celu zachowania bezpiecze stwa.
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Nie nale y przechowywa przek adni w nadmiernie wilgotnych warunkach lub w miejscu wystawionym na dzia anie czynników atmosferycznych
(nie sk adowa na wewn trz)
Nie umieszcza przek adni bezpo rednio na gruncie
Umieszcza przek adnie na stabilnej podstawie po upewnieniu si , e nie istnieje ryzyko ich przypadkowego przemieszczenia
No e pr ek adnie dos arc ane s
s anie mo li iaj c m ich pr echo
anie
ej spomnian ch ar nkach okresie do 6 miesi cy. Je eli
pr ek adnia sk ado ana jes pr e okres d s
ni 6 miesi c , nale
pokr
s s kie nie abe piec one po ier chnie e n r ne
konser ac jn m prepara em an koro jn m, jak na pr k ad Shell Ensis l b odpo iednikiem o podobn ch a ci o ciach i akresie as oso a .
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Dok adnie usun
pozosta o ci materia ów opakowaniowych i produktów ochronnych z przek adni, zwracaj c szczególn
powierzchnie sprz gaj ce/ cz ce.
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Oczy ci powierzchnie wa ów ze rodka antykorozyjnego (konserwuj cego), u ywaj c uniwersalnych zmywaczy.
Przed uruchomieniem nale y upewni si , czy pozycja monta u przek adni odpowiada zalecanej i wskazanej pozycji na tabliczce znamionowej.
Sprawdzi warunki otoczenia:
o
o

Zakres temperatur otoczenia dla pracy standardowej przek adni wynosi od -10 C do +40 C
Nie u ywa przek adni w warunkach potencjalnie wybuchowych (gazy, py y, kwasy itp.) oraz powoduj cych drgania
Sprawdzi pozycj pracy, kierunek obrotów oraz po o enie wa u.
Przek adnia powinna zosta przymocowana do konstrukcji we wszystkich punktach mocuj cych, wskazanych dla danego sposobu mocowania.
Wa y po czeniowe przek adni i urz dzenia powinny zosta wyosiowane.
Upewni si , e przek adnia jest nape niona rodkiem smarnym.
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Do monta u elementów zewn trznych nie u ywa m otka b d innych narz dzi mog cych spowodowa uszkodzenie
wa ów, sprz gie , o ysk, kó z batych etc.
W przypadku monta u kó pasowych i a cuchowych na wa kach przek adni, upewni si , co do w a ciwego napi cia
wst pnego pasa lub a cucha zbyt du e napr enie pasa/ a cucha mo e spowodowa uszkodzenie o ysk przek adni
W przypadku czenia przek adni z silnikiem ko nierzowym nale y pokry powierzchni wa ka silnika i otworu przek adni
smarem zabezpieczaj cym przed korozj ciern , np. Kl berpaste 46MR401

6.2. O

ac e a

6.3. O

ac e a

7. S a

a e

e

ad

c

ac

e ad

d

e ad

(

ad

ce

ac e

e ad

a ab c ce

a

e)

c

Przekładnie są urządzeniami mechanicznymi wymagającymi odpowiedniego smarowania dla uzyskania zakładanej żywotności.
Wszystkie przekładnie serii MDW dostarczane są napełnione olejem smarnym w ilości odpowiedniej dla pozycji pracy (oznaczonej na tabliczce znamionowej)
Przekładnie wielkości 2 -30- 0- 0- 3- - 0 standardowo napełnione są olejem przekładniowym syntetycznym na bazie PAG o lepkości wg ISO
VG320, nie wymagającym wymiany w całym okresie eksploatacji (Shell OMALA 320 S WE).
Przekładnie wielkości 110-130-1 0 i reduktory wstępne PC standardowo napełniane są olejem przekładniowym mineralnym na bazie PAO z
dodatkami EP o lepkości wg ISO VG220 (Shell OMALA 220 S2 GX), która wymaga okresowej wymiany przez użytkownika. Zalecane częstotliwości
wymiany oleju, zależą od temperatury osiąganej przez olej podczas pracy:
Temperatura oleju w ˚C

Częstotliwość wymiany oleju w
godz. pracy
000
000
2 000

- 0
0-

Uwaga: Niezależnie od wymiany rutynowej, olej należy zawsze wymienić po pierwszych 300- 00 godzinach pracy nowej przekładni
W zależności od warunków pracy i na życzenie wszystkie przekładnie mogą być napełnione innym olejem specjalnym – wówczas przekładnia jest odpowiednio oznaczona.

W przypadku wycieku oleju z przekładni, należy usunąć nieszczelność i uzupełnić ilość oleju do wymaganego poziomu (wartości w litrach).
Wielko
25
Pozycja pracy
B3
B6 B7
B8
V5
V6
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Przek adnie i ich cz ci, tak jak ka dy inny sprz t mechaniczny, podlegaj recyklingowi. Nie wyrzuca produktów nieulegaj cych biodegradacji, olejów
oraz materia ów nie elaznych (jak guma, PCV, ywice itp.) do odpadów komunalnych. Utylizacj przek adni i wszystkich cz ci nale y zleci
uprawnionej jednostce zbieraj cej odpady zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w zakresie ochrony rodowiska.
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Celem poni szych informacji jest pomoc w wykrywaniu i usuwaniu usterek. W niektórych przypadkach problemy takie mog by spowodowane przez
urz dzenie, na którym przek adnia jest montowana, dlatego przyczyn i rozwi zanie problemu mo na znale w dokumentacji technicznej producenta
wydanej dla danego urz dzenia.
Problem

Zbyt wysoka
temperatura

Wibracje
lub ha as

Wycieki oleju

Przek adnia nie
pracuje lub
pracuje z trudem

Przyczyna
Rozwi zanie
Pr ek adnie limako e nagr e aj si podc as prac , co nika ich spra no ci. S opie nagr e ania ale od kilk c nnik , jak:
obci enie, pr dko obro o a, c as prac ci g ej, empera ra o oc enia. W normaln ch ar nkach prac pr ek adnia mo e osi ga
empera r 90 C. W pr padk osi gania empera r
s ej ni ok. 50 C, alecane jes as oso anie korka odpo ie r aj cego
kr conego korp s pr ek adni.
Wadliwe o yska
Skontaktowa si z autoryzowanym przedstawicielem
Przeci enie
Zmniejszy obci enie lub zastosowa wi ksz przek adni
Zbyt niski/wysoki poziom oleju
Dostosowa ilo oleju do w a ciwego poziomu (patrz: rozdzia 7. Smarowanie)
Zanieczyszczony lub zu yty olej
Wymieni olej (patrz: rozdzia 7. Smarowanie)
Nieprawid owo zespolona przek adnia z maszyn
Znale wadliwe po czenie mi dzy silnikiem, przek adni i/lub maszyn i je poprawi
Zu yte o yska
Wymieni o yska
Zu yte ruby mocuj ce
Wymieni ruby
Obluzowane ruby mocuj ce
Dokr ci ruby do okre lonego momentu
Niew a ciwe po czenie przek adni z maszyn
Znale wadliwe po czenie mi dzy silnikiem, przek adni i/lub maszyn i je poprawi
o yska wadliwe lub zu yte
Wymieni o yska
Zu yte uszczelniacze
Wymieni uszczelniacze
Zbyt wysoki poziom oleju
Sprawdzi poziom oleju i w razie konieczno ci skorygowa
Uszkodzony wa przy uszczelniaczu oleju
Wymieni wa lub naprawi
Brak odpowietrzenia przek adni
Zastosowa odpowietrzenie
Nieodpowiednie uszczelki
Zastosowa prawid owe uszczelki
Zbyt wysoka lepko oleju
Wymieni olej (patrz: rozdzia 7. Smarowanie)
Zbyt wysoki poziom oleju
Sprawdzi poziom oleju i skorygowa
Zbyt du e obci enie eksploatacyjne
Przystosowa nap d do rzeczywistego obci enia eksploatacyjnego
Wymieni przek adni
Uszkodzone uz bienie limacznicy lub limaka

MegaDrive Sp. z o.o. Wieluń, Polska
dział handlowy: biuro@megadrive.com.pl tel.
| dział techniczny: tel.
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