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Kullanım Kılavuzu  

   GENEL
       Redüktör bir mekanizma tarafından döndürülen şaftın devrini  küçültmek 
veya büyütmek için kullanılan dişli tertibatıdır ve ticari sistemler için 
üretilmiştir. 

      Satın almış olduğunuz redüktör sadece Remak Redüktör teknik 
dökümanlarındaki bilgilere uygun olarak çalıştırılmalıdır.

      Bu kullanım kılavuzu A-F serisi redüktörler içindir ve Remak Redüktör’ün 
standart ürünleri için geçerlidir.

      Doğabilecek olası risklere karşı ihtiyacınıza uygun redüktör seçtiğinizden 
emin olunuz.

     Ağır darbeler veya düşürmek redüktöre hasar verebilir.. 
Sadece redüktörü kaldırabilecek kapasitede vinç veya kaldırma sistemi 
kullanınız. Redüktörün yumuşak hareketlerle taşınmasına ve bırakılmasına 
dikkat ediniz.

   GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

     Redüktör yetkilendirilmiş, eğitilmiş personel tarafından kurulabilir, bakımı 
yapılabilir ve onarılabilir.
Bu doğrultuda;

     Kullanıcının hayati tehlikesi ve üçüncü şahıslar için oluşabilecek tehlikeler 
önlenmiş olur.

     Yanlış montaj, kullanım ve bakımdan doğabilecek performans eksikliğini 
ve çevre kirliği önlenir.

     İş güvenliği şartları da yerine getirilmiş olur.
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NOT : Gövdeler, gri pik olarak tabir edilen “GC16-22” malzemesinden yapılmaktadır.
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Standart A Tipi Helisel Dişli Redüktör Parça Listesi

  NOT: Özel Siparişlerde parçalar farklılık gösterebilir.
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Standart F Tipi Helisel Dişli Redüktör Parça Listesi

NOT: Özel Siparişlerde parçalar farklılık gösterebilir.
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Emniyet Kuralları

     Redüktörler endüstriyel makinalarda kullanılmak amacı ile üretilmiştir. 
Müsaade edilen maksimum moment ve hız değerleri için ürün kataloğumuza 
bakınız.

     Motorlu tip ürünler için topraklama yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.
     Redüktörler her iki yönde de dönebilir. Bu sebepten tahrik vereceği 
makinaya bağlamadan önce açma kapama yaparak dönüş yönünü kontrol ediniz. 

    Havalandırma tapasının aktif olup olmadığına bakınız. Hava tahliye  deliği 
çalışmaz ise redüktör gövdesinin içinde biriken hava basınç oluşturarak 
keçelerden yağ sızmasına sebep olur. Redüktörün verimli çalışmasını engeller 
ve yağ çevre kirliğine yol açmış olur.

Depolama

     Redüktörler belirtilen koşulların sağlanması şartıyla 2yıl süre ile 
depolanabilir.

• Ortam sıcaklığı 0 ile +40ºC arasında olmalıdır.
• Nemsiz, su girişi önlenmiş, sıcaklığı sabitlenmiş, titreşim olmayan, tozsuz ve 
  havalandırılmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.
• Mil uçlarının paslanmasını önleyen koruyucu yağlar periyodik aralıklarla 
   yenilenmelidir.
• Yatak ve keçelerin hasar görmemesi için 6 ayda bir miller döndürülmelidir.

Montaj

·Redüktörü monte etmeden önce, redüktörün eksiksiz ve hasarsız ulaştığından emin olun.
·Delikli havalandırma tapasının yapacağınız montaj şekline uygun konumda olup 
  olmadığından emin olun.
·Redüktörü montaj edeceğiniz düzenek açık hava ortamında çalışacak ise redüktörü 
  sabitleyeceğiniz (cıvata, somun vb.) montaj malzemelerinin paslanmaz malzeme 
  olmasına özen gösteriniz. Redüktörünüzü toz, su, nem gibi hava şartlarına karşı 
  koruma altına alınız.
·Redüktör millerinde kullanılan kasnak, zincir dişli, kaplin gibi bağlantı elemanlarının 
  sökülüp takılması esnasında çekiç kullanılmamalı, bu işe uygun mil ucu çektirme 
  aparatları kullanınız.
·Kayış kasnak ve zincir tahriklerinde yüzeyler birbirlerine paralel çalışmalıdır.
·Redüktörün montajını yaptığınız elemanların kopması, kırılması durumunda 
  operatörün, çevrenin ve redüktörün zarar görmemesi için gerekli koruma tedbirlerini alınız.
·Kaplin bağlantılarında açısal kaçıklıklara dikkat edilmelidir.
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Yağ seviyesi azalmış olabilir.
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KULLANIM TALİMATNAMESİ

1) Redüktör ilk işletmeye alınırken, elektrik bağlantısı ehliyetli bir kişi tarafından

    yaptırılmalıdır.

2) Redüktörün çalışma pozisyonuna göre delikli tapanın üste gelmesine dikkat edilmelidir.

3) Redüktör yere paralel pozisyonda, seviye göstergesine kadar 140 No. SAE Volvoline yağ 

    ile doldurulmuştur.

4) Farklı pozisyonda bağlanacak redüktörlerde yağ seviyesine dikkat edilmelidir.

5) Redüktör ilk çalışmaya alındıktan 250 iş saati sonra, yağı değiştirilmelidir. Bu periyot, 

    her 5000 iş saatinde tekrarlanmalıdır.

6) Redüktör rulmanlarının her 1000 iş saatinde bir bakımı yapılarak gerekli miktarda 

    gres yağı sürülmelidir.

GARANTİ KOŞULLARI
1) Tüm redüktörlerimiz imalattan kaynaklanan hatalara karşı bir yıl garantilidir.

2) Elektrik motorlarından dolayı meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.

3) Redüktörlerin ilk işletmeye alınmasından sonra ürün kataloğunda belirtilen (Devir ve 

    HP seçimi) müsaade edilir sınırların içinde kullanılması halinde geçerlidir. Aksi takdirde 

    arızalar garanti kapsamının dışındadır.

4) Redüktörlere arıza durumunda ilk müdahalenin firmamız yetkililerince yapılması gerekir. 

     Bilgimiz dışında yapılan müdahaleler garanti kapsamını sona erdirir.

5) Ürün arızalanması durumunda oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan 

    Remak Redüktör Mak.San. Tic.Ltd.Şti sorumlu değildir. 

6) Bu garanti nakliye sırasında oluşabilecek hasarları kapsamaz.

7) Garanti şartları, yalnızca Remak Redüktör Mak.San. Tic.Ltd.Şti’nin imalatı olduğu 

    parçaları kapsar, ürün üzerinde gelen müşteri parçalarını ve bunların sökülmesi ve 

    takılması durumunda ortaya çıkabilecek hasarı kapsamaz.

8) Redüktörlerimizin garanti şartları ve süresi içerisinde arızalanması durumunda 

    fabrikamızda ücretsiz olarak tamiri yapılacaktır.

9) Revizyon yapılan redüktörlerde yalnız değiştirilen parçaların garantisi vardır, 

    yedek parça garanti süresi 1 yıldır.
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