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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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Ürettiğimiz redüktörler standart gereği yağ dolumları yapılarak sevk edilmektedir.
Ebatlarına göre 30-40-50-63-75-90 tip olan alüminyum enjeksiyon modellerimizde özel ‘poliglikol’
esaslı sentetik yağlar kullanılmaktadır. Redüktörü
kılavuzda gösterilen her pozisyonda
yerleştirebilirsiniz. İstisnalar için firmamıza müracaat ediniz. Diğer ebatlara göre 110-130-160-250
tip olan döküm modellerimizde ise mineral esaslı dişli yağları kullanılmaktadır.110-130-160-250 tip
ebatlar için bağlama pozisyonunun belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde redüktörler düz çalışma
pozisyonuna göre yağ miktarı ile doldurulup gönderilir.
Yan yatırılması durumunda yağ seviyesi düşeceğinden uygun çalışma şartları bozulur.
110-130-160 tip redüktörlerin havalandırıcı seviye ve yağ boşaltma tapaları üzerinde sevk edilir.
Montaj esnasında,taşımada yağ akmaması için kullanılan kapalı tapa çıkarılarak delikli tapanın
takılması önerilir.Redüktörlerimiz çalışırken ilk yağ değişimi 1000 saat, sonraki yağ değişimi
5000 saatte yapılmalıdır.
PC konstrüksiyonu uygun aktarmalı motorlarla ve uygun birimlerle kullanılabilir.
B14 motor tiplerinde ana redüktöre PC ünitesi kolayca uygulanabilir. Bu ünite tek başına
kullanılamaz. Başka bir redüktör ünitesiyle birlikte kullanılabilir. PC’lerin ilk kullanımlarında
uzun ömürlü yağ ile yeterli şekilde dolum yapılır. Bu nedenle istenilen montaj pozisyonlarında
kullanılabilir. Yağlama sentetik yağ ile yapıldığından -25°C ve +50 °C arasında kolayca kullanım
imkanı sağlamaktadır.
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Aşınma sesi şeklinde ise;
Rulmanlar zarar görmüş
olabilir.
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Keçeleri veya tapaları
değiştirin.

düzeltiniz.
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kullanınız
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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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