
ZAMBELLO REDÜKTÖR 

1.1-Genel Bilgiler 

Bu Manuelde yer alan bilgiler, redüktörün uzun 
ömürlü olması ve kalitesinin devamı ile ilgili 
Zambello Redüktör’ün taşınması, depolanması, 
kurulması ve bakımı için doğru kuralların 
tümünü gösterir. Bu manuelin redüktörün 
monte edileceği yerde operatörlerin ve bakım 
personelinin kullanımına sunulması tavsiye 
edilir. 

Bu manuelde yer alan parametreler bilgi 
amaçlıdır. Gerçek değerler tasarım çizimleri ve 
satış dökümanlarında bildirilir. 

1.1.1 Güvenlik Kuralları 

Güvenlik kurallarının doğru bir şekilde 
uygulanmasından kullanıcı sorumludur; 
özellikle aşağıdakileri yapmalıdır: 

• Çevre kirliliği, kazanın önlenmesi ve güvenliği 
ile ilgili yürürlükteki tüm kurallara uymalı. 

• Sözleşmede reddedilen uygulama ve çalışma 
koşulları ile ilgili olarak redüktörün 
güvenilirliğini, verimliliğini ve emniyetini 
etkilememek için sözleşmedeki kural ve 
değerlere uymalı. 

•   Redüktör üzerindeki herhangi bir bakımı 
yapmadan önce, redüktörün 
çalıştırılmadığından ve yanlışlıkla çalıştırılmasını 
önlemek için gerekli tüm adımların atıldığından 
emin olmalı. 

•   Kazara teması önlemek için döner parçalar 
üzerinde uygun önlemleri almalı. 

•   Ciddi bir hasar görmesini önlemek için 
sıcaklık, basınç, titreşim veya gürültünün 
anormal bir değişimi olduğunda redüktürü 
durdurup kontrol etmeli. 

1.1.2 CE Yönergesine Referans 

ZAMBELLO redüktörün parçaları yönergenin 
belirlediği makina formunda değildir , tam bir 
makina olmamasına rağmen makina yedek 
parçası olarak yönerge  2006/42/EC’ye 
dahildir..  

Ürünlerimiz yukarıdaki direktifler ile ilgili olarak 
yalnızca fabrikalar ve makineler üzerinde 
kullanılmalıdır , bu nedenle EC yönergesinin 
belirlediği Fabrika ve makinaları haricinde 
kullanımları kesinlikle yasaktır. Ürünlerimizin 
aşağıdaki normlara ve reçetelere göre 
üretildiğini de ayrıca bildiririz:  

AGMA 2101-C95 – helis dişlilerin hesap 
yöntemi 

AGMA 2003-B97 – helis konik dişlilerin hesap 
yöntemi 

1.1.3 Satış hakları ve telif hakları 

ZAMBELLO Riduttori srl ve ZAMBELLO riduttori 
2 srl (burada ZAMBELLO grubunda adı 
verilmiştir) bu Kullanım Kılavuzunda telif hakkı 
bulunmaktadır. 

Önceden izin almadan, bu Kılavuz rakipler 
lehine çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya 
kısmen ya da tamamen üçüncü kişiler 
tarafından kullanılamaz.  

Daha fazla bilgi için, kılavuzun sonunda 
gösterilen fabrikalarımız adresinden bilgi 
alabilirsiniz.



2- NAKLIYE VE DEPOLAMA 

2.1 Tedarik Durumu 

Sevkıyattan önce, redüktörproje verileri 
doğrultusunda  dikkatli ve doğru bir çalışma 
testine tabi tutulmuştur. 

Test sırasında, redüktör, antioksidan katkı 
maddeleri ile karıştırılmış yağ ile yağlanmış ve 
2.4. Bölümde gösterilen saklama koşulları göz 
önüne alınarak, 1 aylık bir süre koruma altında 
kalmıştır. 

Epoksi veya poliüretan üzerine boyama için 
ideal olacak şekilde redüktörler , epoksi pas 
önleyici boya ile kırmızı RAL 3009 renkte veya 
isteğe bağlı olarak mavi RAL 5010 renginde 
boyanır. Redüktörün iç yapısal parçaları 
(dönmeyen parçalar), yağlamaya dayanıklı 
Kırmızı RAL 3009 renk ile boyanır. Paslanmayı 
önlemek için millerin ve tüm işlenmiş 
boyanmamış parçaların dış uçlarına uygun bir 
koruyucu püskürtülür. Bu koruyucu sıvı, uygun 
incelticiler veya çözücüler ve yumuşak bir bezle 
kolayca çıkarılabilir. Siparişle birlikte, çok 
agresif ve zorlu ortamlar için özel koruma eğer 
gerekliyse belirtilmelidir. 

 

 

 

 

 

Sözleşmede farklı şekilde belirtilmemişse, 
Redüktör ahşap bir palet üzerinde ve plastik bir 
filmle korunarak kuruluma hazır şekilde sevk 
edilir. Normalde, redüktör,normal  montaj 
pozisyonundaki gibi palete yerleştirilerek sevk 
edilir. Taşıma sırasındaki emniyet 
sebeplerinden dolayı, redüktör yağsız sevk 
edilir. 



2.2 Taşıma ve Kaldırma 

Redüktörün herhangi bir amaçla kaldırılması 
uygun ekipman kullanarak gerçekleştirilmelidir. 
Redüktör bir palet üzerinde tutuluyorsa, 
redüktörün ahşap paletle rijit (sabit bir yapı) 
oluşturduğundan emin olun. Bu amaçla, zemin 
plakasına sabitlenen halatlar, bağlama 
kemerleri veya vidalar kullanılmalıdır.  

 

   
Forklift çatalının yük kapasitesinin işlenecek 
ağırlık için uygun olduğundan emin olun (ağırlık 
metal etiket üzerinde  gösterilir). 

Redüktör eğer vinç vasıtasıyla kaldırılacaksa, 
redüktör gövdesinde, doğrudan çengel veya 
cıvata takmak için kullanılan birkaç dişli delik 
bulunur. Deliklerin doğru kombinasyonunun 
seçilmesi ve halatların doğru uzunluğu 
seçilmesi uygundur, böylece redüktörün yere 
her zaman parallel olması sağlanabilir. Bu 
önlem, redüktörün monte edildiği makine 
yatağı üzerindeki herhangi bir konumlamayı 
kolaylaştıracaktır. 

 
 
1) Tüm kemerlerin, kancaların ve ayrıca 
kaldırma araçlarının kaldırılacak ağırlık için 
uygun olduğundan emin olun (ağırlık metal 
etiket üzerinde  gösterilir). 

2) Redüktörün hiçbir parçasının kanca veya 
ipler tarafından hasar görmeyeceğinden emin 
olun. Yavaş yavaş ve dikkatli hareket ederek 
yük salınımını kontrol altında tutun. 



2.3 Nakliye 

Herhangi bir nakliye esnasında redüktör, diğer 
parçalara veya aracın yan yüzeylerine karşı 
darbelerden kaçınmak için nakliye araçlarının 
platformuna, sabitlenmelidir. Sürekli 
titreşimlerin bulunduğu uzun nakliyeler için 
(demiryolu vs.) , rulman veya dişlilerin zarar 
görmemesi için redüktörün millerinin 
dönüşünü engelleyecek şekilde çıkış milini 
sabitlemenizi öneririz. Bununla birlikte, taşıma 
sırasında yağlama ünitesini sökmek gerekirse, 
yabancı cisimlerin herhangi bir şekilde içeri 
kaçmasını önlemek için Redüktör üzerindeki 
kör tapaların takılı olduğundan emin olun. 
Ayrıca, unite üzerindeki tüm borular, dışardan 
gelecek darbelere karşı korunmalıdır. 

2.4 Depolama 

Depolama sırasında dikkat edilecek hususlar 
redüktörün depolanma süresine  bağlı 
olduğundan, aşağıdaki ipuçları dikkate 
alınmalıdır: 

a) 30 güne kadar olan depolamalar: 

- Redüktör, atmosferik şartlardan korunmak ve 
herhangi bir toz birikimini önlemek için bir 
polietilen filmle sarılmalıdır. 

- Redüktör, titreşimin olmadığı kuru, temiz ve 
kapalı bir yerde saklanmalıdır. Ani sıcaklık 
değişimlerinin olmadığı 0 ÷ 40 ° C (32 ÷ 104 ° F) 
arasındaki sabit bir  sıcaklık sağlanmalıdır ki 
oluşabilecek iç ve dış nemlenme önlensin. 

- Redüktör ahşap palet üzerine 
yerleştirilmemişse, beton zemin ile doğrudan 
temastan kaçınmak ve havanın dolaşımını 
kolaylaştırmak için ahşap plakalar üzerine 
yerleştirilmelidir. 

b) 6 aya kadar olan depolamalar: 

- Redüktör, çalışma seviyesine kadar yağ ile 
doldurulmalıdır (yağ gözlem camında görünür). 

- Miller veya işlenmiş yüzeylerde pas önleyici 
koruma yoksa (orijinalde bu tür koruma vardır) 
yüzeyde bir koruyucu kullanılması gerekir. 

- Çıkış ve giriş millerindeki yağ keçeleri 
yağlanmalıdır. 

- Isı eşanjörü önceden soğutma sistemine 
bağlandıysa, eşanjörün iç kısmını kurutmak için 
soğutma sıvısı için kullanılan kanallara hava 
üflemek uygundur. 

- Redüktör tozdan korunma filmi ile kaplanmalı 
ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. 

- Her 4 haftada bir hızlı çalışan şaft, yavaş 
çalışan şaft en az 3 tur dönene  kadar elle 
çevirir. (*) 

c) 6 ayı geçen depolamalar: 

- Redüktör tamamen  yağ ile doldurulmalıdır. 
(**) 

- Havalandırma kapağı kör tapa ile 
değiştirilmelidir (**) 

- Miller veya işlenmiş yüzeylerde pas önleyici 
koruma yoksa (orijinalde bu tür koruma vardır) 
yüzeyde bir koruyucu kullanılması gerekir. 

- Çıkış ve giriş millerindeki yağ keçeleri 
yağlanmalıdır. 

- Isı eşanjörü önceden soğutma sistemine 
bağlandıysa, eşanjörün iç kısmını kurutmak için 
soğutma sıvısı için kullanılan kanallara hava 
üflemek uygundur. 

- Redüktör tozdan korunma filmi ile kaplanmalı 
ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. 

- Her 4 haftada bir hızlı çalışan şaft, yavaş 
çalışan şaft en az 3 tur dönene  kadar elle 
çevirir. (*) 



 
 
(*) Millerin düzenli aralıklarla döndürülmesi 
statik sebeplerden oluşacak yatakların ve yağ 
keçelerinin hasarları önler. 

(**) Redüktör tekrar kullanmadan önce, yağ 
seviyesini redüktör tarafındaki gözetleme 
tapasına kadar doldurun. 

   
Asla iki redüktörü üst üste koymayın. 

 

 

 

 

 

 



3-Teknik Bilgiler 

3.1 Genel açıklamalar 

Tork arttırıcılar yüksek kalite gerektiren 
ürünlerdir. Bileşenlerinin her biri, torku uzun 
süre iletmek üzere tasarlanmıştır. Zambello 
Group bu alandaki birinci sınıf üreticiler 
tarafından piyasaya sunulan yüksek kaliteli 
ürünler kullanır, bu sayede yüksek verimlilik , 
uzun ömür ve kalite sunarTüm redüktörler 
control edilip ,test edildikten sonra aşağıdaki 
teknik verileri içeren bir etiket ile etiketlenir.  

1.     Gövde ve montaj pozisyonu 

2.     Tahvil oranı 

3.     Ağırlık (yağsız) 

4.     Seri numarası 

5.     Üretim tarihi 

Etiket  tanımlanması okunur şekilde tutulmalı 
ve redüktör ömrü boyunca açıkça görülmelidir. 
Seri numarası mevcut değilse, şanzıman 
hakkında kesin bilgi vermek zor olacaktır. 
Redüktörün izlenebilirliğini korumak için, 
2010'dan itibaren, Zambello Group, seri 
numarasını aynı zamanda milin arka tarafına 
veya alternatif olarak Redüktör gövdesine  
yazıyor. 



3.2 Gövde ve Montaj Pozisyonu 

Redüktör gövdesi yüksek kaliteli dökme 
demirden yapılır. Demir döküm, döküm 
alanında kullanılan prosedürlere ve 
teknolojilere göre yapılır. 

 Gövde, bir CNC ‘de 2 yarım gövdenin işlenmesi 
ile yapılır ve gövde monte edilmeden önce 3D 
geometrik ve ölçüsel kontrollere 
tabidir.Gövdenin birleştirilmesi vidaların tork 
anahtarı ile sıkılması ile olur. Son olarak, 
herhangi bir yağ sızıntısını önlemek ve ömür 

boyu sızdırmazlık sağlamak için sızdırmazlık 
silikonu kullanılır.  

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Dişliler , pinyon ve miller 

Tüm dişliler ve pinyon, sertleştirilmiş çelikten 
imal edilmiştir. Tüm miller, tamamen 
taşlanmıştır. 

Diş profilleri, dişli kutusunun yüksek 
verimliliğini ve iletilen torku koruyarak gerilim 
altında dahi sessizce çalışabilmeleri için 
optimize edilmiştir. 

3.4 Rulmanlar 

Zambello Group, uzun süre yüksek performans 
ve en yüksek verimliliği sağlamak için 
redüktörlerinde kullanılacak en uygun 
rulmanları seçmiştir..

   

Dişlilerin verimliliği ve aşınması yağlama ile 
ilgilidir. Bu nedenle, tüm bakım aralıklarına ve 
kullanılacak yağlayıcıların türüne uyulması 
önemlidir. 



3.5 Yağlama 

Yağlamanın şekli redüktörün kullanılacağı 
makinanın türüne ve çalışma periyodu ve yüke 
gore değişkenlik gösterir. Yağlama 2 ana grup 
ve alt gruplarda açıklanabilir:  

3.5.1 Sıçratmalı Yağlama 

Dişlilerin dönüşü yağı bütün dönen parçalara 
sıçratır.  

 

 

Pompa (hızlı şaft ile veya ekstra tahrik edilen):  

Bu şekilde pompa borular vasıtasıyla gövde 

içinden aldığı yağı üst kanallardan tekrar 

gövdeye iletir. 

3.5.2 Yağlama ve sıcaklık kontrolü 

Sıçratmalı yağlama ve çıkarılabilir iç borulama 

İç soğutucu borular yağı soğuturken dişlilerin 
dönüşü yağı bütün dönen parçalara sıçratır. 

 

Sıçratmalı yağlama ve soğutma plakaları:  

Dişlilerin dönüşü yağı bütün dönen parçalara 
sıçratır ve soğutma plakaları sıcaklığı control 
altında tutar. 

 



Pompa + ısı eşanjörü :  Hızlı milden tahrik alan 
pompa yağı borular vasıtasıyla üst taraftan yağı 
gövde içine tekrar basarken aradakı ısı eşanjörü 
de yağın sıcaklığını control altında tutar.  

 

Motor pompa + ısı eşanjörü :  Redüktörün 
dönüşünden ayrı olarak elektrik motoru ile 
tahrik edilen pompa  yağı borular vasıtasıyla 
üst taraftan yağı gövde içine tekrar basarken 
aradakı ısı eşanjörü de yağın sıcaklığını control 
altında tutar. 

 

Yağlama ünitesi: Bu komle sistem This is a 
complete system yağı control etme ve 
temizleme içindir. Basınç ve sıcaklığı kontrol 
etmek için litrelik kartuşlar ve elektrik probları 
bulunur. Ünitenin büyüklüğü ve kapasitesi 
siparişte verilen değerlere gore seçilir. 

 

   
Redüktörün orijinalinden farklı bir ortama 

(başka bir deyişle daha soğuk veya çok daha 

sıcak iklim bölgeleri içine), veya motor gücünde 

artış ile servis faktörünün (fs) değişimi 

durumunda, yağlanmasının yeni kullanıma 

uyarlanması gerekip gerekmediğini teknik 

departmanımıza danışabilirsiniz.



3.6 Contalar , O-ringler , kapaklar 

3.6.1 Contalar: Amaçları millerin dönüşünü 
sağlamak ve ayrıca redüktörün çalışması 
sırasında yağın dışarı çıkmasını önlemektir. Bu 
contalar toz tutuculu (CC tipi)  veya toz toz 
tutucusuz(CB tipi) olabilir. Bunlar NBR (siyah 
veya mavi renk) veya pas önleyici malzemeden 
ve yüksek sıcaklıklarda VITON (kahverengi veya 
Bordo rengi) yapılabilir. 

 

 

 

   
O-ringler söküldükten sonra daima 
değiştirilmelidir.

 

3.6.2 O-ringler: Statik sızdırmazlık için 
kullanılır.O-ringler yerine oturması, tork ve dış 
etkilere dayanması için özel bir gres ile 
yağlanır.  



3.6.3 Kapaklar:bunlar çelik vidalı ve 
sızdırmazlıkları ile teknik ve pratik avantaj 
sağlayan alternatif çözümlerdir, bu kapaklar 
söküldükten sonra daima değiştirilmelidir. 

   

80 ° c üzerindeki yağ sıcaklıkları, 
contaların işlevselliğini kötü bir 
şekilde etkileyebilir.



4-Yağlama 

4.1 Genel Bilgiler 

Yağlama ve yağ sıcaklığı redüktörün ömrünü 
etkileyen en önemli faktörlerdir.Operasyon 
sıcaklığı 

40°C/104°F < T (°C) < 70°C/158°F (*) 

Basınç ≥ 1, 5 bar 

(Yağ T ~ 70°C/158°F) 

(*) Tüm redüktörler 80 ° C'ye kadar bir emniyet 
termostatı ile donatılmıştır. Elektrikle çalışarak 
, aşırı sıcaklık olması durumunda bir uyarı 
sinyali üretilebilir. 

Basınç, yağ sıcaklığına bağlı olarak değişir:

   
Düşük sıcaklık – Yüksek basınç 

Yüksek sıcaklık –Düşük basınç 

 Herhalukarda , yağ basıncı 10 barı 
geçmemelidir.  

Bir güç ünitesinin genel bir şemasını referans 

alarak, aşağıda, yağlama ve yağlama + sıcaklık 

kontrolü gibi farklı konfigürasyonlarda bulunan 

tüm bileşenler açıklanmıştır.

4.2 Bileşenler 

4.2.1 Elektrik Motoru: Tip , güç ve devir . 
Motorun tipi, motora bağlı pompaya göre 
seçilir, işletme voltajı ve frekansı ise satınalma 
siparişiyle birlikte belirlenir.  

   D 
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D 
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Motorun dönüş yönünün okla gösterilen 
yönde olmasına dikkat edin. Bu amaçla 
motoru once hafif çevirerek deneyiniz.  

Zambello Group'un standart tasarımı, 
motorun dönüş yönünü soğutma fanının 
koruma kapağına bakılarak saat yönünde 
olarak belirler. 

Motor üzerindeki bir ok etiketi doğru 
dönüş yönünü gösterir. Daha fazla bilgi, 
sevkıyattan önce dişli kutusu ile birlikte 
verilecek elektrik motorunun kullanim 



kılavuzunda görülebilir. Motora olan 
elektrik hattında güvenlik şalteri konulması 
uygundur, zira standart olarak Zambello 
yağlama üniteleri, aşırı yüklenmeyi ve 
dolayısıyla aşırı ısınmayı önlemek için aşırı 
basıncı boşaltan bir valfle donatılmıştır. 

4.2.2 Kaplin Ünitesi : Giriş şaftı / ara şaft / 
motor şaftı ve yağ pompası şaftı arasındaki 
bağlantı, elastik kaplin vasıtasıyla yapılır. Kaplin 
ünitesi bakım gerektirmez. 

 

4.2.3 Yağ pompası: Zambello Group, tüm 
yağlama sistemleri için pozitif deplasmanlı 
pompalar kullanmaktadır. Gerekli kapasiteler 
doğrultusunda aşağıdaki tipler mevcuttur.

 

4.2.4 Dişli pompa: 37 litre / dakikalık 
kapasiteler  için bu pompa, bir pompa ile 
yağlama durumunda, hızlı çalışan şaft veya 
şanzımanın ara şaftına da bağlanabilir. 

Sonsuz vida 37litre/dakikanın üzerindeki 
kapasiteler için. 

 

Pompanın ilk çalıştırılmasında özel bir dikkat 
gerekmez (elektrik motorunun dönüş yönü göz 
önüne alınmadan ve redüktör yağ ile 
doldurulduktan sonra).Pompalar kendinden 
emişli tiptedir. Çalıştırmaya başladıktan birkaç 
saniye sonra yağın, düşük göstergeye bakarak , 
borular içerisinde dolaştığından emin olun. (11) 

Eğer böyle değilse, motoru durdurun ve 
motorun dönüş yönünü ve yağ seviyesini 
kontrol edin.



   
Soğuk yağ ile çalıştırma sırasında 
pompadan belirgin bir ses (> 80 dB) 
olabilir. Bu gürültü, yağ sıcaklığının 
yükselmesi ile birlikte, yağ yaklaşık 40 ° C / 
158° F yaklaştığında tamamen 
kayboluncaya kadar azalacaktır. 

4.2.5 Y filter (gerekiyorsa) Bu, emme yağında 
0.4 mm'den fazla kirlilik olması durumunda 
pompayı ve / veya motoru korumak için ek bir 
güvenlik elemanıdır. Öngörülen bakım : Her 
yağ değişiminde yağ miktarının ve temizliğinin 
kontrolü (solvent ve hava kullanılarak). 

   
Redüktörde bir miktar yağ varsa Y filtreyi 
sökmeyin. 

4.2.6 Aşırı basınç valfi (by pass) Yağlama 
devresi aşırı basınç valfi ile donatılmıştır. Bu 
valf, normalde, emme borusu ve yağ 
pompasına varan boru arasına konulur. İşlem 
otomatiktir ve derecelendirmesi değiştirilemez. 
Ölçülen değer valf gövdesi üzerinde 
işaretlenmiştir. Valf, ancak basınç (*) nominal 
değeri aşarsa açılır. Bu, elektrik motorunun 
aşırı yüklenmesini önlemek için belirli bir yağ 
miktarının aşılmasını ve maksimum basıncın bir 
değerde kalmasını sağlar.  

Soğuk yağ ile ilk çalıştırma işlemleri sırasında, 
valfin açılmasından ve kapanmasından 
kaynaklanan belirgin aralıklı bir gürültü (> 80 
dB) olabilir. Bu gürültü, sıcaklık arttıkça 
tamamen kaybolacaktır.  

4.2.7 Yağ filtresi :  Yağ devresinde bulunur ve 
yağda bulunan pislikleri tutmak için ana 
elemandır.Kullanıcı tarafından değiştirilebilir. 
En fazla 90 micron geçirgenlik değerinde 
olmalıdır. Gerektiğinde 25 mikron değerinde 
olanlar da kullanılabilir. 

Sistem, litre kartuşu değiştirildiğinde sinyal 
veren tıkanma göstergesi (optik, mekanik veya 
elektrik kontağı ile birlikte) ile birlikte tedarik 
edilebilir. 

Kartuşu temizleme / değiştirme: kapağı 
gövdesinden çıkarın ve kartuşu çıkarın. 

Kartuşun bakımı, makine çalışmadığında 
yapılmalıdır (*), ancak redüktörün yağının 
boşaltılmasına gerek yoktur. 

(*) Ünitenin değişen iki kartuşu varsa, 
değiştiren kartuşun temizlenmesi / 
değiştirilmesi sırasında sistemi durdurmak 
gerekmez ve sistemdeki diğer bölüm çalışabilir. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.8 Eşanjör :  

Bu cihaz, karıştırma yapmadan çapraz geçen 2 
sıvının (redüktör yağı ve su ya da soğutma 
sıvısı) ısı değişimini sağlar. Zambello Group, 
dağılmak istenen ısının miktarına göre ağırlıklı 
olarak aşağıdaki tip eşanjörleri kullanmaktadır: 

 

- Çıkarılabilir dahili soğutma bobini: 
Bu,Redüktör içindeki  yağ içerisine daldırılır ve 
redüktör gövdesinin dış tarafında su giriş çıkışı 
için bağlantı parçaları bulunur.Bu parça 
Redüktör yağı boşaltıldıktan sonar sökülüp 
dışarda control edilebilir. Su girişi ve çıkışı 
farketmez.  

- Soğutma plakaları : Bunlar gövdenin dışına 
konulur ve conta ile birlikte su girişi ve çıkışı 
armatürleri bulunur. Sadece montaj konumu 
B6 ile uygulanır.Su girişi ve çıkışı farketmez. 

Plaka tipi ısı eşanjörleri : Bir dizi bakır alaşımlı 
levha, suyun aktığı seviyeleri, yağ seviyesinden 
ayırır. Soğutma sıvısının alımı, okla gösterilen 
karşı taraftaki serbest bağlantı yoluyla 
gerçekleştirilmelidir.  

 

Soğutma sıvısı için esnek hortumların 
kullanılması uygundur. Mümkün değilse, 
borunun ağırlığının doğrudan ısı eşanjörüne 
geçmediğinden ve borunun dişli armatürlerle 
aynı eksende mükemmel bir şekilde 
düzenlendiğinden emin olun. Bununla birlikte, 
tabloda gösterilen sıkma torkuna uyulması 
önemlidir. 

 



 

 

Aşağıdaki tablo, farklı soğutma sistemlerinin soğutma kapasitesini kullanmak için su koşullarının 
parametrelerini önermektedir:

 

(*) Suyun yoğunlaşmasını önlemek için su sıcaklığı tabloya göre ayarlanmalıdır. 

 



4.2.9 Yağ soğutmalı lehimli plakalı eşanjör DOC30

 

Alfa Laval, 1977'de ilk lehimli plakalı 
eşanjörünü piyasaya sundu ve o zamandan beri 
performansını ve güvenilirliğini sürekli geliştirdi 
ve optimize etti. Paslanmaz çelik levhaların sert 
lehimlenmesi, ısı eşanjörünü kompakt hale 
getiren ve malzemeden tasarruf sağlayan;  
contalar ve kalın çerçeve plakalarına olan 
ihtiyacı ortadan kaldırır. Sert lehimli plakalar, 
optimum ısı aktarım verimliliği ve basınç 
direnci sağlayan temas noktalarında birbirine 
yapıştırır ve tutar. Gelişmiş tasarım 
teknolojilerinin kullanılması ve kapsamlı 
doğrulama, en yüksek performansı ve mümkün 
olan en uzun kullanım ömrünü garanti eder. 
(DOC) lehimli plakalı ısı değiştiriciler özellikle 

hidrolik yağ soğutma uygulamaları için 
tasarlanmıştır. Bağlantı flanşları, zorlu çalışma 
koşullarına dayanabilecek sağlam bir yapı 
sağlar. 

Uygulamalar 

Hidrolik yağ soğutma 

Kapasite 

DOC30 kapasiteleri 10 ila 100 kW arasındadır. 
Standart bileşenlere ve modüler bir konsepte 
dayanan her bir ünite, her bir özel kurulum için 
özel olarak tasarlanmıştır. 

Teklif için gerekli açıklamalar 

Alfa Laval'ın temsilcisinin özel bir fiyat 
teklifinde bulunabilmesi için, talebinizde 
aşağıdaki hususları belirtin: 

- Gerekli akış oranı ve ısı yükü 

- Sıcaklık programı 

- Söz konusu sıvıların fiziksel özellikleri 

- İstenilen çalışma basıncı 

- İzin verilen maksimum basınç düşüşü 

 

 



DOC30 - PED Basınç / Sıcaklık Grafiği

 

 

DOC30 - UL Basınç / Sıcaklık Grafiği 

 

 

 

 

 

 

 



Standart Ölçüler ve ağırlıklar 

 

Standart bilgiler 

 

Standart malzemeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standart Ölçüler mm (inch) 

 

 



Soğutma sistemlerimiz için önerilen su kalitesi: 

 

Soğutma suyunu ısı eşanjörüne girişte 
filtreleyin((16-20 mesh filter). Safsızlıklar, 
verimliliği sınırlayabilecek ve ısı eşanjörüne 
zarar verebilecek kabuklanmalar oluşturabilir. 
Isı eşanjörünün su çıkış borusundaki bir küresel 
vana suyun akışının ve değişim kapasitesinin 
optimize edilmesi için yararlı olabilir. 

   
Uzun ömür için eşanjörde herhangi bir kalıntı 
olmamasına özen gösterin. Bu eşanjör içindeki 
kabuklanmayı ve sıvı akışındaki azalmayı önler.



4.2.10 Basınç Anahtarı: Yağ basıncının 
ayarlanan nominal değerini aştığını gösteren 
bir elektrik probudur. Aşağıdaki bağlantılar 
mümkündür: NA = normalde açık veya NC = 
müşterinin gereksinimlerine göre normalde 
kapalı. Tekli veya çiftli olabilir ancak farklı 
derecelendirmeler ve farklı işlevler vardır: 

4.2.10.1 Minimum basınç anahtarı (0,3 bar 
veya 1 bar): Gösterge üzerinde(4.2.13) de 
görülebilen, düşük basınç sinyali , şu şekilde 
yorumlanmalıdır:  

-    Yağ pompası çalışmıyor – motoru çalıştır 

-    Filtre kirli – temizleyin/değiştirin 

-    Isı eşanjörünün aşırı soğuması - suyun 
debisini düşürün. 

4.2.10.2 Maksimum basınç anahtarı (5 bar veya 
8 bar): Gösterge üzerinde de görülebilen 
yüksek basınç sinyali (13) aşağıdaki gibi 
yorumlanmalıdır:  

- Yağ sıcaklığı düşük – Yağ doğru çalışma 
sıcaklığına ulaşıncaya kadar bekleyin. 

-     Yağ azaldı veya kirli - sistemi durdurun, 
yağını değiştirin ve filtreleri temizleyin - Bakım. 

Yağ yaklaşık 40 °C/104°F’ye ulaşana kadar 
maksimum basıncı control altında tutmak 
önemlidir.  

.4.2.11 Termostat: Yağ sıcaklığının termostatın 
nominal değerini ne zaman aştığını gösteren 

bir elektrik probudur.

 

Ayarlanan açma değerleri 70 ° C / 158 ° F - 80 ° 
C / 176 ° F - 90 ° C / 194 ° F olabilir. Tüm 
termostatlar için elektrik bağlantısı NC = 
normalde kapalıdır. 

   
Tüm redüktörler gövdeye monte edilmiş ve 80 
° C / 176 ° F ayarlanmış bir emniyet termostatı 
ile donatılmıştır.



4.2.12 Düzenleme Vanası: Arge 
departmanımızca  ayarlandı ve ayar kolundaki 
bir vida ile kilitlendi. Amacı, yağı büte rulmana 
ve Redüktör içindeki kritik noktalara yağ akışını 
ayarlamaktır. Vanayı çevirerek (grub vidasını 
gevşedikten sonra) devrenin basıncı da değişir.

 

   
Gerekli olmadığı zaman vanayı çevirmeyin. 
Lütfen daha ayrıntılı bilgi için Teknik servis 
Departmanımıza başvurun. 

4.2.13 Akış Göstergesi: Sistemdeki yağ akışını 
gösteren optic bir göstergedir. Yağlama 
ünitesinin doğru çalıştığından kolayca emin 
olmanız için yararlıdır. 

 

4.2.14 Basınç ölçer: Yağlama devresindeki 
basıncı gerçek zamanlı olarak gösterir. 
Normalde, filtrenin ve ısı eşanjörünün 
aşağısında bulunur. 

 

4.2.15 Termostat vanası :  Isı eşanjörünün 
girişinde bulunur. Bu valf, gövdenin içine doğru 
ve yağ içine batırılmış bir prob sayesinde, 
suyun ısı eşanjörüne doğru akışını ayarlayarak 
yağ sıcaklığını kontrol altında tutar. Ayarlama, 
ana gövde üzerinde bulunan el çarkı 
döndürülerek yapılır. Düğmeyi saat yönünün 
tersine çevirerek yağ sıcaklığı düşecek, tersi 
durumda da yağ sıcaklığı artacaktır. Vana 
gövdesindeki bir ok soğutucu akış yönünü  
gösterir. Bu, yağlama yağı için en iyi sıcaklığın 
40 ° C ile 70 ° C arasında tutulması gerektiğini 
belirtmek içindir. Çalışma ve teknik özellikler 
hakkında daha fazla bilgi, bir termostatik vana 
ile donatılmış tüm redüktörler ile  verilen 
manuelde gösterilmiştir. 



 

   
Fabrika çıkışında vana, yağ sıcaklığının 40 ° C / 
104 ° F ile 50 ° C / 122 ° F arasında tutulacağı 
şekilde ayarlanacaktır. Son ayarlamaları 
yapmak müşteri insiatifindedir.  

4.2.16 Termokupl (PT100) : Gövdeye 
sabitlenmiş küçük bir havuzda düzenlenmiş ve 
yağın içindedir. Sinyali 2 veya 3 elektrik teliyle 
değerlendiren bir cihaza bağlanmalıdır. 
Siparişte termokupl tipi belirlenir. 

 

4.2.17 Yağ Dolum ve Havalandırma Tapası: 
Tapa, havalandırma deliği veya doldurma 
tapasını kapatır. Amacı içerde oluşan basıncı 
dengelemektir. Kapaktaki kısa labirent borusu, 
iç bileşenlerin dönüşüyle oluşabilecek yağ 
sıçramalarını önler. 

 

Egzoz yağı dökülürken bu kapağı çıkarmak ve 
böylece yuvaya hava girmesini kolaylaştırmak 
ve redüktörün yağının boşaltılmasını 
kolaylaştırmak uygundur. Çoklu bölüm 
gövdesine sahip çift çıkış mili olan 
redüktörlerin ayrıca 2 veya daha fazla 
havalandırma tapası da olabilir.  

4.2.18 Magnetik boşaltma tapası: Boşaltma 
tapası, redüktörün kullanım ömrü boyunca 
oluşabilen küçük metal kalıntılarını tutabilen 
küçük bir mıknatıs ile donatılmıştır. Bu tapa 
tüm redüktörlerimizde mevcuttur. 

 



 

4.2.19 Akışmetre: Sensör, iç kısımda sistemdeki 
akışta herhangi bir azalma olması durumunda  
sinyal vermek için kullanılır. Normalde açık 
veya normalde kapalı bir kontağa bağlanabilir. 
Temel ayarlama, fabrikamızda pompanın 
özelliğine gore yapılır.

 

 

4.2.20 Termometre: Gövdeye veya yağ 
borusuna küçük bir havuza yerleştirilir ve yağın 
içindedir.Termometre yağdaki sıcaklığı gösterir. 

 

 

 



5- Kurulum Hakkında Notlar 

Redüktör ılıman ortamda sürekli çalışma için ve 
dolayısıyla 0 ° C ile 40 ° C arasındaki ortam 
sıcaklıklarında çalışmaya uygundur. Siparişi 
verirken, yağlama sisteminin adaptasyonu, 15 ° 
C'nin altında çalıştırma için gerekli olduğunda 
belirtilmelidir. Redüktör, redüktör ağırlığını 
destekleyebilecek ve çalışma sırasında 
titreşimleri sınırlayabilecek yeterince 
güçlendirilmiş ve sağlam bir tabana 
sabitlenmelidir. Bağlantı, redüktörün makina ile 
blok yapı haline gelmesini sağlamalıdır. Bu 
amaçla, gövdenin tabanı, ilgili tutturma 
delikleri ile donatılmıştır. Vidalar için sıkma 
torku tablosu: 

 

 

 

Yağ tapalarının etrafında yeterli boşluk bırakın. 
Redüktörün çıkış mili, tahrik edilen makinenin  
mili / vidasına hizalanmalıdır. Ne eksenel 
kaçıklık ne de eğilmeler Kabul edilemez. 

Ayrı soğutma sistemi olmayan herhangi bir 
redüktör için havalandırma için temiz havanın 
iyi bir şekilde dolaştırılması gerekir. Bu 
redüktörler, makinenin diğer bileşenleri 

tarafından kapatılmamalıdır. Redüktör, yağmur 
veya kar gibi iklim olaylarına karşı korunmalıdır. 

   
Hiçbir koşulda, başka mekanik parçalar veya 
destekler bağlamak için gövdeye herhangi bir 
kaynak yapılmamalıdır. Bu gibi işlemler 
redüktörün dahili bileşenlerinin bir kısmına 
(örneğin ; rulmanlar vs.) onarılmaz bir şekilde 
zarar verebilir. 



6- Ana Motora Mekanik Bağlantı 

Redüktörü makine tabanına bağladıktan sonra 

(bkz. Bölüm.5), ana motorun bağlantısını 

aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda 

gerçekleştirin. 

6.1 Tahrik Kayışı ile Güç İletimi 

Kayış kasnak  kullanılması ile ilgili ancak 
redüktör için sipariş verildiğinde bilgi verilmesi 
durumunda izin verilmektedir, çünkü bu tür bir 
bağlantı giriş şaftının rulmanlarında eksenel 
bağlantıdan (direk bağlantı)  daha yüksek bir 
radyal yük gerektirir. İki kasnak arasındaki 
eksen kaçıklıkları olmamalıdır.  

Kayışların gerginliklerine dikkat edilmelidir 
(kayış kataloglarına bakınız)  

   
Corotate çift vida redüktörlerde kayış kasnak 

kullanımına asla izin verilmemektedir. 

6.2 Elastik Kaplin ile Güç İletimi 

6.2.1 Zambello Elastik kaplin : motor mili ile 
kaplin vasıtasıyla bağlantı şekli ile işlem 
basitleştirilmiştir. Yüzeyleri aşındırıcı malzeme 
kullanmadan temizleyin.tutukluk yapmasını 
önlemek için yağlayın. Kaplinin 80 ° C ile 100 ° 
C (176 - 212 ° F) arasındaki bir sıcaklığa 
ısıtılması ve daha sonra motor miline takılması 
önerilir.  

Elastik elemanı her iki yarım kaplin arasına 
koymadan makineyi çalıştırmayın.

   
Redüktöre kaplin monte edilmesi sırasında 
redüktörün iç kısımlarının (rulmanlar, ara 
parçaları vb.) herhangi bir hasar görmesini 
önlemek için kesinlikle darbe veya zorlamayı 
önleyin. Ayrıca, işlevsellikle ilgili olarak 
sızdırmazlık contalarının yakınındaki alanların 
aşırı ısınmasını önleyin. 

Redüktör, satınalma siparişinde belirlenen 
dönüş yönüne uyacak şekilde bağlanmalıdır. 
Herhangi bir farklı dönme açısı redüktöre 
zararlı olabilir (özellikle yağlama hızlı çalışan 
milden tahrikli bir pompa ile yapılırsa).  

 



7-Devreye alma 

Redüktörü devreye almadan önce bu kullanım 
kılavuzunu dikkatle okuyun. Redüktörün doğru 
bir şekilde çalışması için, bu kılavuzun 
talimatları, saklama, montaj, kullanım ve bakım 
hususlarında dikkatle okunmalıdır. 

Çalıştırmadan önce dikkat edilmesi gereken 
temel işlemler: 

-  Bu klavuzun 5 ve 6 bölümlerinde yazanlara 
uyulduğundan emin olun. 

-  Redüktörün doğru miktarda yağ ile 
doldurulduğundan emin olun. 

-  Elektrik motorunun, redüktörün dayanımına 
ve satınalma siparişindeki spesifikasyona göre 
doğru yönde döndüğünden emin olun. 

- Dış üniteli yağlamalı redüktörler: Düşük 
gösterge seviyesinde yeterli yağ dolaşımının 
gerçekleştiğinden emin olun. Bu amaçla, 
sadece ünitenin motorunu çalıştırın veya ana 
motoru kısa bir sure pompa adapte olana 
kadar çalıştırın. 

- Tüm elektrik, su ve / veya hidrolik 
bağlantıların doğru yapıldığından emin olun. 

Redüktörün ilk gerçek kullanımı sırasında yük, 
öngörülen çalışma koşullarına ulaşılıncaya 
kadar kademeli olarak arttırılmalıdır. 

Makinenin çalışması sırasında herhangi bir tork 
yüklenmesi veya sıkışma riski öngörülüyorsa, 
tork sınırlayıcı veya hidrolik kaplinler gibi 
koruma cihazlarının monte edilmesi uygundur. 

İlk 300 işletme saati redüktörün deneme 
çalışma süresi olarak düşünülmelidir. Bu süre 
zarfında sıcaklık çok kararlı olmayabilir. 

Yağ sıcaklığı, yağlayıcı özelliklerini korumak için 
40-70 ° C (140 ... .158 ° F) arasında kalmalıdır. 

Yüksek sıcaklıklar bu özellikleri bozar ve tüm 
dönen parçalarda aşınmaya neden olur.Bu, 
tüm redüktörlerde (80 ° C / 176 ° F) 
derecelendirilmiş bir termostatın kurulduğunu 
ve redüktörün aşırı sıcaklığa ulaştığında bir 
önleme sinyali olarak kullanılabileceğini 
hatırlatmak içindir. Çalışma sıcaklığının yüksek 
olması durumunda (80 ° C / 176 ° F üzerinde) 
daha iyi viskoziteye veya sentetik yağlayıcılara 
sahip yağlayıcıların kullanılması, doğru yağlayıcı 
özelliklerinin sağlanması için önerilebilir. 
Normal çalışma koşullarına (dönme hızı, 
çevredeki ortam sıcaklığı veya başka herhangi 
bir faktör) kıyasla sıcaklıkların aşırışekilde 
yükselmesi durumunda, şanzıman derhal 
durdurulmalı ve daha sonra arıza sebebi 
bulunmalıdır. 



   
Redüktörün sıcak bir ortamda ve ısı 
kaynaklarına yakın bir yerde kullanılması, 
satınalma siparişini oluştururken dikkate 
alınmış olmalıdır. Bu nedenle, çalışma 
ortamının değiştirilmesi durumunda, soğutma 
sistemi devresindeki herhangi bir değişikliği 
değerlendirmek için Zambello Group'a danışın. 

8-Yağlar 

8.1 Yağ çeşitleri 

Redüktörler yağsız sevk edilirler. Yağ müşteri 
tarafından doldurulmalıdır. Üretici tarafından 
verilen göstergelere göre, bu Kılavuzda 

gösterilen redüktör için yağlar, Zambello Group 
tarafından öngörülen kaliteye göre dünyanın 
tüm ülkelerinde mevcuttur. Zambello 
redüktörler için ISO VG (DIN 51519) viskozite 
sınıfına ve 40 ° C'de (mm2 / s = CST) sinematik 
viskoziteye göre CLP tipindeki (DIN 51502 veya 
ISO 3498) tüm mineral yağları kabul 
edilmektedir. 

 

Aşağıdaki tablolar, üreticiler tarafından verilen 
endikasyonlara uygun olarak (40 ° C'de ISO 
viskozitesi [CST]) uygun olan çeşitli yağlayıcı 
tiplerini göstermektedir. 

Zambello grubu, EP özellikli (son derece yüksek 
basınçlı) mineral esaslı yağlama yağı 
kullanılmasını öneriyor. Yağ viskozitesi, 
redüktörün yerleştirildiği ortam sıcaklığına ve 
normal çalışma sırasında ulaşılan sıcaklıklara 
göre seçilmelidir:

Sentetik, POLYALPHAOFINE (verilen 
örneklerde) ve POLYGLYCOLES bazında 
yağlama yağlarının kullanımı (lütfen teknik 
yardımımıza başvurun), kullanılan yağ 
keçelerinin ve kullanılan boyaların 

malzemeleriyle uyumludur. Bu yağlar daha 
geniş çalışma sıcaklıkları için uygundur, ancak 
10 ° C ile +100 ° C arasında değişir. 

 



Katkı maddesinin kullanımı Zambello grubu ile 
konuşulmalıdır. Aksi takdirde garanti kapsamı 
dışında tutulur. Nitekim, bu  yağlayıcılar 
contalar için kullanılan malzeme veya Redüktör 
için kullanılan boyama döngüleri ile uyumlu 
olmayabilir. Belirtilen viskozite derecesine 
sahip yağlayıcı mevcut değilse, biraz daha 
yüksek bir viskozite derecesine sahip bir yağ 
kullanmanızı öneririz.  

   
Farklı marka veya özellikteki yağlar birbirine 
karıştırılmamalıdır. 

Ortam sıcaklığı 10 ° C'den (50 ° F) düşükse veya 
40 ° C'den (100 ° F) daha yüksekse veya ağır 
termal değişiklikler veya dış ısı kaynakları 
altında çalışırken, lütfen yağlayıcı maddenin 
doğru seçimi için Zambello Group'a danışın. 
Nitekim, benzer koşullar altında, yağ 
viskozitesini değiştirmek veya elektrikli ısıtma 
bobinleri vasıtasıyla ya da ısı eşanjörleri 
kullanarak soğutmak gibi diğer farklı 
çözeltilerde değiştirmek gerekebilir. 

 

Zambello Group tarafından üretilen şanzıman 
tarafında her zaman en az bir seviye göstergesi 
bulunur. İdeal yağ seviyesi daima gösterge için 
zorunlu tutulmalıdır. İlk devreye alma 
işleminden sonra ve çoğunlukla "pompa 
motoru + ısı eşanjörü" veya "güç ünitesi" ile 
teçhiz edilmiş redüktörler için, seviyenin hafif 
düşmesi olabilir. Yağın, çalışma esnasında 
seviye göstergenin ortasına ulaşması için tekrar 
doldurun. Seviyenin bu değişimi, sistemin ilk 
çalıştırması sırasında boru hattının yağla 
dolumundan kaynaklanmaktadır. Yağ seviyesi 
asla minimum seviye göstergesinden düşük 
olmamalıdır. Redüktör çalışmadığı ve kısa bir 
süre soğumasından sonra düzenli aralıklarla 
kontrol edilmelidir. Redüktörün çalışması 
sırasında yağda çok fazla köpük görülebiliyorsa, 
lütfen uygun köpük giderici katkı maddeleri 
eklemek için yağlayıcı tedarikçisine başvurun. 

8.2 Yağ değişimi 

İlk 300 çalışma saatinden sonra yağın tamamen 
değiştirilmesi önerilir. Tamamen boşaltma 
yapmak için yağ hala sıcak olduğu zaman yağ 



boşaltılmalıdır.  Yağ, bir önceki boşaltılan yağ 
ile aynı özelliklere sahip olan aynı türden yağla 
değiştirilmelidir. 

Sonraki yağ değişimleri, yağın ulaştığı sıcaklığa 
göre yapılmalıdır. İki yağ değişimi arasında 
geçen süre, 18 ayı geçmemelidir. Eğer yüksek 
sıcaklık veya aşırı yüklenme gibi çalışma şartları 
varsa bu sure 12 aya düşürülmelidir. 

 

Asla farklı marka veya farklı özellikte yağları 
birbirine  karıştırmayın. 

 

 

 

 

 

 



9-Bakım 

   

Tüm temizlik ve kontrol işlemleri, yürürlükteki 
hükümlere uygun ve makine çalışmadığı halde 
elektrik enerjisi kesildiğinde uzman personel 
tarafından yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için 
teknik servisimiz hizmetinizdedir. Garanti 
süresi boyunca şanzıman parçalarının ve / veya 
bileşenlerin kısmen veya tamamen sökülmesi 
garantinin geçersiz kılınmasına neden olur. 

300 saat çalışma sonrası :  

-   Yağ değişimi  

-   yfiltrenin temizlenmesi 

-   Filtre kartuşunun kontrol edilmesi ve 
temizlenmesi 

-  Makina tabanına redüktörün vidalarının 
sıkma torklarının ve eksenelliğin kontrolü 

Aylık bakım :  

- Yağ seviyesinin kontrolü (şanzıman 
çalışmadığı zaman) 

- Gözlem camından düzenli yağ akışını kontrol 
etme 

-    Basınç kontrolü 

-    Sıcaklık kontrolü 

-    Yağ pompası motor fanının temizlenmesi 

Her yağ değişiminde 

-  Y filtrenin temizlenmesi 

-  Filtre kartuşunun temizlenmesi/değişmesi  

-  Redüktörün genel temizliği 

-  Yağ kaçağı kontrolü 

  

Redüktörün ısı dağılımının ayarlanması için 
gövdenin dış yüzeyleri temiz tutulmalıdır. 

Herhangi bir yağ kaçağı nedeniyle conta 
değiştirilmesi durumunda, milin temas ettiği 
noktanın çevresini yerinden çıkartmak için 
eksenel bir konumda en az 1 mm yerinden 
çıkmış yeni conta uygundur. Bu amaçla, ara 
parçalar kullanılabilir veya kapağın sızdırmazlık 
halkasının oturma yeri düzeltilebilir. 

Gövdenin herhangi bir şekilde açılmasını 
gerektiren önemli bir bakım / onarım 
durumunda, eski contadan sızdırmazlık 
yüzeylerini dikkatlice temizleyin ve eşit veya 
daha yüksek kalitede yenisini kullanmanız  
kesinlikle gereklidir. Değişim tamamlandıktan 
sonra, yeni contanın sızdırmazlığı tekrar 
kontrol edilmelidir. 

  

Depolama durumunda, şanzıman 9 ila 10 aylık 
bir süre sonra tekrar kullanılacaksa, tüm conta 
halkalarını değiştirmek uygundur. 

10-Yedek parçalar 

Yedek parçaların tanımlanmasını ve tedarik 
edilmesini kolaylaştırmak için veriler 
belirtilmelidir : Bunun için redüktörünüz ile ilgili 
yedek parça çizimini talep ediniz. 


