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Citiţi cu atenție acest document înainte de a lucra la aparat și de punerea în funcțiune a acestuia. 
Respectați obligatoriu indicațiile din acest document. Acestea formează premisa pentru exploatarea 
fără probleme și sigură și îndeplinirea eventualelor cereri de garanție. 

Adresați-vă Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, dacă nu ați găsit răspuns în acest document la 
întrebările dumneavoastră privind operarea aparatului sau dacă aveți nevoie de informații 
suplimentare. 

Documentul original este cel în varianta în limba germană. Documentul în limba germană este 
întotdeauna decisiv. Dacă documentul acesta este prezent și în alte limbi, atunci aceasta este o 
traducere a documentului original. 

Păstrați acest document în apropierea aparatului astfel încât să fie disponibil în caz de nevoie. 
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Documentație 
Denumire: B 1000  

Număr material: 6052824  

Seria constructivă: Transmisia și motoarele transmisiei  

Seria de tipuri:   

Tipuri de mecanisme 
de transmisie: 

Transmisie cu dinți axiali 
Transmisie cu dinți axiali NORDBLOC 
Transmisie standard cu dinți axiali 
Mecanisme de transmisie plane 
Mecanisme de transmisie cu cuplaj conic 
Transmisie elicoidală cu roată dințată cilindrică 
Transmisie elicoidală MINIBLOC 
Transmisie elicoidală UNIVERSAL 

 

Lista versiunii 
Titlu, 
Data 

Număr de 
comandă / 
Versiune 

Observații 

Cod intern 

B 1000, 
Februarie 
2013 

6052824 / 0713 - 

B 1000, 
Septembrie 
2014 

6052824 / 3814 • Corecturi generale 

B 1000, 
Aprilie 2015 

6052824 / 1915 • Noile tipuri de mecanisme de transmisie SK 10382.1 + SK 11382.1 

B 1000, 
Martie 2016 

6052824 / 0916 • Corecturi generale 
• Noile transmisii cu cuplaj conic SK 920072.1 + SK 930072.1 

B 1000, 
Septembrie 
2016 

6052824 / 3816 • Corecturi generale 
• Noile transmisii cu dinți axiali SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, 

SK 571.1, SK 771.1 
B 1000,  
Iunie 2018 

6052824 / 2518 • Corecturi generale 
• Mecanisme de transmisie plane noi SK 0182.1, SK 0282.1, 

SK 1282.1, SK 1382.1 
• Mecanisme de transmisie elicoidală noi SK 02040.1 

B 1000,  
Decembrie 
2018 

6052824 / 5018 • Corecturi generale 
• Prelucrarea indicațiilor de siguranță și de atenționare 
• Noile transmisii cu dinți axiali NORDBLOC SK 871.1, SK 971.1, 

SK 1071.1 
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Titlu, 
Data 

Număr de 
comandă / 
Versiune 

Observații 

Cod intern 

B 1000,  
Octombrie 
2019 

6052824 / 4419 • Corecturi generale 
• Completare GRIPMAXX™ (opțiunea M) 

B 1000,  
Septembrie 
2021 

6052824 / 3921 • Editare în redacție 
• Corecturi generale și completări 

32551 

B 1000,  
Iulie 2022 

6052824 / 2822 • Prelucrarea maselor maxime ale motorului 

34343 

Tabelul 1: Lista versiunii B 1000 
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Notă privind legislaţia drepturilor de autor 
Documentul, fiind parte componentă a aparatului descris aici, trebuie pus la dispoziţie fiecărui 
utilizator în formă adecvată. 
Este interzisă orice prelucrare sau modificare, dar şi orice valorificare a documentului. 

Pos: 16 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/H erausgeber @ 67\mod_1613484928402_2426.docx @ 2738550 @  @ 1  

Editor 
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 
Getriebebau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide, Germania • http://www.nord.com 
Telefon +49 (0) 45 32 / 289-0 • Fax +49 (0) 45 32 / 289-2253 
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1 Instrucţiuni de securitate 
Pos: 25.2.1 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 01 [Getriebe MR L/EAC ] @ 79\m od_1630574000235_2426.docx @ 2819262 @ 2 @ 1 
 

1.1 Utilizarea conformă cu destinația 
Aceste mecanisme de transmisie au rolul de transmitere a unei mișcări de rotație. Astfel, acestea 
transformă turația și cuplul. Acestea sunt prevăzute pentru folosirea ca parte a unui sistem de 
transmisie în mașini și instalații utilizate industrial. Este interzisă punerea în funcțiune a mecanismelor 
de transmisie până la stabilirea faptului că mașina sau instalația poate fi operată în siguranță cu 
mecanismul de transmisie. Dacă defectarea unui mecanism de transmisie sau al unui motor cu 
reductor poate cauza o periclitare a persoanelor trebuie prevăzute măsuri de protecție adecvate. 
Mașina sau instalația trebuie să corespundă legislației și directivelor locale. Trebuie să fie îndeplinite 
toate cerințele de siguranță și de protecție a sănătății aplicabile. În domeniul de valabilitate aferent 
trebuie respectate, în special, Directiva privind mașinile 2006/42/CE, TR CU 010/2011 și 
TR CU 020/2011. 
Pos: 25.2.2 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 01a_Kom ponenten [B1000 - Getri ebe kein ex] @ 81\mod_1633339495928_2426.docx @ 2833438 @  @ 1 
 

Transmisia și motoarele transmisiei, la care se referă acest manual cu instrucțiunile de montaj, sunt 
de regulă componente pentru montarea în mașini în sensul Directivei CE actuale privind mașinile 
2006/42/CE.  

În anumite cazuri izolate, în care mecanismul de transmisie resp. motorul cu reductor reprezintă un 
sistem de acționare gata de montare pentru anumite aplicații, acest sistem de acționare este clasificat 
ca mașină incompletă în sensul Directivei actuale privind mașinile CE 2006/42/CE. O declarație de 
încorporare corespunzătoare este atașată produsului. 
Pos: 25.2.4 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 02 [Getriebe kei n ex] @ 33\mod_1559642580030_2426.docx @ 2538047 @  @ 1 
 

Este interzisă folosirea mecanismelor de transmisie în mediile în care poate să apară o atmosferă 
explozivă. 
Pos: 25.2.5 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 03 [Getriebe] @ 33\m od_1559642705569_2426.docx  @ 2538084 @  @ 1 
 

Mecanismele de transmisie pot fi acţionate numai conform datelor din documentaţia tehnică editată de 
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG. Dacă mecanismul de transmisie nu este folosit corespunzător 
dimensionării și indicaţiilor din instrucţiunile de operare şi de montaj, aceasta poate cauza daune 
asupra mecanismului de transmisie. Acest fapt poate cauza accidentări ale persoanelor. 

Fundaţia sau fixarea transmisiei trebuie să fie dimensionate suficient corespunzător greutăţii şi 
cuplului de rotaţie. Trebuie folosite toate elementele de fixare prevăzute. 

Unele mecanisme de transmisie sunt echipate cu o serpentină de răcire. Aceste mecanisme de 
transmisie pot fi puse în funcțiune numai dacă circuitul lichidului de răcire este racordat și în funcțiune. 
Pos: 25.5 /Anl eitungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Kei ne Veränderungen vornehmen @ 79\mod_1630576679987_2426.docx @ 2819862 @ 2 @ 1 
 

1.2 Nu se realizează modificări 
Nu realizați modificări constructive asupra mecanismului de transmisie. Nu îndepărtați echipamentele 
de protecție. 
Pos: 25.6 /Anl eitungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Inspek tionen und Wartung durchführen @ 22\mod_1530529678502_2426.docx @ 2429330 @ 2 @ 1 
 

1.3 Efectuarea inspecțiilor și a lucrărilor de întreţinere 
Prin întreţinerea și daunele deficitare pot să apară funcționări defectuoase, care pot să aibă ca urmare 
accidentări. 

• Efectuaţi toate inspecțiile și lucrările de întreţinere în intervalele prestabilite. 
• Aveți în vedere faptul că, după o depozitare mai îndelungată, este necesară o inspecţie înaintea 

punerii în funcţiune. 
• Nu puneți în funcţiune mecanismul de transmisie dacă este deteriorat. Mecanismul de transmisie 

nu are voie să prezinte neetanşeităţi. 
Pos: 25.7 /Anl eitungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Personalqualifikation @ 64\m od_1611907700018_2426.docx @ 2725828 @ 2 @ 1 
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1.4 Calificarea personalului 
Toate lucrările pentru transportul, depozitarea, instalarea și punerea în funcțiune, cât și pentru 
mentenanță trebuie executate de către personal de specialitate calificat. 

Personalul de specialitate calificat reprezintă acele persoane, care dispun de o instruire și experiență, 
care permit recunoașterea și evitarea eventualelor pericole. 

Pos: 25.10.1 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Sicher heit  bei bestimmten Tätigkeiten [_Titel] @ 22\m od_1531811512686_2426.docx @ 2433217 @ 2 @ 1 
 

1.5 Siguranţa la anumite activităţi 
Pos: 25.10.2 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Auf Tr ansportschäden kontr ollieren @ 22\mod_1530528472640_2426.docx @ 2429293 @ 3 @ 1 
 

1.5.1 Verificarea dacă există daune de transport 
Pagubele cauzate de transport pot să provoace funcţionarea eronată a transmisiei cu vătămări ale 
persoanelor rezultate. Este posibilă alunecarea persoanelor pe uleiul scurs din cauza daunelor de 
transport. 

• Verificați ambalajul și mecanismul de transmisie dacă prezintă daune de transport. 
• Nu puneți în funcţiune mecanismele de transmisie dacă au defecte de transport. 
Pos: 25.10.3 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Sicher heitshi nweise für Install ati on und Instandhal tung @ 22\m od_1530537922788_2426.docx  @ 2429597 @ 3 @ 1 
 

1.5.2 Indicaţii de siguranţă pentru instalare și mentenanţă 
Înaintea tuturor lucrărilor asupra mecanismului de transmisie decuplați sistemul de acționare de la 
alimentarea cu energie și asiguraţi-l contra pornirii accidentale. Permiteţi mecanismului de transmisie 
să se răcească. Depresurizați conductele circuitului de răcire.  

Piesele, adaptoarele atașate, flanşele și capotele de acoperire defecte sau deteriorate pot avea 
muchii ascuţite. Din acest motiv trebuie să purtați mănuși și îmbrăcăminte de lucru. 
Pos: 25.11.1 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen [_Titel] @ 22\mod_1531812422755_2426.docx @ 2433254 @ 2 @ 1 
 

1.6 Pericole 
Pos: 25.11.2 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen beim Anheben 01 @ 34\m od_1559807063051_2426.docx  @ 2539248 @ 3 @ 1 
 

1.6.1 Pericole la ridicare 
Este posibilă accidentarea gravă a persoanelor la căderea mecanismului de transmisie sau prin 
mișcări oscilatorii. Respectaţi astfel următoarele indicaţii. 

• Asiguraţi zona periculoasă pe o distanţă mare. Aveți în vedere un spațiu suficient pentru evitare în 
cazul sarcinilor care se clatină. 

• Este interzisă pătrunderea sub sarcinile suspendate. 
• Utilizaţi mijloace de transport dimensionate suficient şi adecvate pentru cazul de utilizare. 

Consultați masa mecanismului de transmisie pe plăcuţa cu caracteristici. 
Pos: 25.11.3 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen beim Anheben 02 [Getri ebe] @ 34\m od_1559808648235_2426.docx @ 2539332 @  @ 1 
 

• Ridicați mecanismul de transmisie numai de șuruburile inelare prevăzute pentru aceasta. 
Șuruburile cu inel trebuie să fie înșurubate complet. Trageţi șurubul cu inel numai vertical, niciodată 
transversal sau oblic. Folosiţi șuruburile cu inel numai pentru ridicarea mecanismului de transmisie 
fără alte componente. Șuruburile cu inel nu sunt dimensionate să suporte masa mecanismului de 
transmisie cu echipamente atașate. Dacă ridicaţi motorul transmisiei, folosiți simultan șuruburile cu 
inel de pe mecanismul de transmisie și de pe motor. 

Pos: 25.11.5 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dung durch rotier ende Teil ez @ 51\mod_1601301700867_2426.docx @ 2674503 @ 3 @ 1  

1.6.2 Pericol cauzat de piesele rotative 
Există pericol prindere la piesele rotitoare. Aceasta poate cauza accidentări grave, ca de ex. striviri 
sau strangulări. 

• Trebuie să prevedeți o protecție la atingere. Pe lângă arbori, aceasta se referă la ventilator, la 
elementele de antrenare și antrenate, dar și la transmisiile prin curea, transmisiile cu lanț, discurile 
fretate și cuplaje. La conceperea dispozitivelor de protecție separatoare aveți în vedere o eventuală 
post-funcționare a mașinii. 

• Nu operați sistemul de antrenare fără capace sau capote de acoperire. 
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• Asigurați sistemul de antrenare contra pornirii înaintea lucrărilor de montaj și de mentenanță. 
• În regimul de testare nu porniți mecanismul de transmisie fără element antrenat montat sau 

asigurați penele de siguranță. 
• Respectați și indicațiile de siguranță din instrucțiunile de operare și de montaj ale producătorului de 

componente livrate. 
Pos: 25.11.6 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen durch hohe oder ti efe Temperatur en @ 22\m od_1530531214142_2426.docx  @ 2429367 @ 3 @ 1 
 

1.6.3 Pericolele cauzate de temperaturi prea mari sau prea mici 
În timpul funcționării, mecanismul de transmisie poate să aibă o temperatură peste 90 °C. Sunt 
posibile arsuri la atingerea suprafețelor fierbinți sau la contactul cu uleiul fierbinte. Se poate produce 
înghețul prin contact la atingerea la temperaturi ambientale foarte scăzute. 

• Atingeți mecanismul de transmisie după funcționare sau la temperaturi ambientale foarte joase 
numai cu mănuși de lucru. 

• Înaintea lucrărilor de mentenanță lăsați mecanismul de transmisie să se răcească suficient dacă a 
funcționat înainte. 

• Trebuie să prevedeți o protecție la atingere dacă există pericolul ca persoanele să atingă 
mecanismul de transmisie în funcțiune. 

• Este posibilă împroșcarea cu ceață de ulei fierbinte pe durata funcționării, la un șurub de dezaerare 
sub presiune. Prevedeți măsuri de protecție adecvate astfel încât să nu fie posibilă punerea 
persoanelor în pericol. 

• Nu așezați obiecte ușor inflamabile pe mecanismul de transmisie. 
Pos: 25.11.7 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen durch Schmierstoffe und ander e Substanzen @ 22\mod_1530535266235_2426.docx @ 2429555 @ 3 @ 1  

1.6.4 Pericolele cauzate de lubrifianţi și de alte substanţe 
Substanţele chimice folosite împreună cu mecanismul de transmisie pot să fie toxice. Dacă 
substanţele ajung în ochi, aceasta poate cauza vătămări ale ochilor. Contactul cu agenți de curățare, 
lubrifianţi și adezivi poate cauza iritații ale pielii. 

Este posibilă eliminarea unei ceți de ulei la deschiderea șuruburilor de aerisire. 

Din cauza lubrifianţilor și a agenților de conservare mecanismele de transmisie pot să fie alunecoase 
și să alunece din mâini. Există pericolul de alunecare pe lubrifianții scurși. 

• Pe durata lucrului cu substanţe chimice purtați mănuşi de protecție și îmbrăcăminte de lucru 
rezistente la substanţe chimice. Spălați-vă mâinile după finalizarea lucrului. 

• Purtați ochelari de protecţie dacă este posibilă stropirea cu substanţe chimice, de exemplu la 
umplerea de ulei sau la lucrări de curăţare. 

• În cazul în care o substanță chimică ajunge în ochi clătiți imediat cu apă rece din abundență. Dacă 
durerile persistă consultați un medic. 

• Observați fișele tehnice de siguranță ale substanţelor chimice. Puneți la dispoziție fișele tehnice de 
siguranță în apropierea mecanismului de transmisie. 

• Captați de urgență lubrifiantul scurs cu ajutorul unui material de curățare. 
Pos: 25.11.8 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dung durch Lärm @ 22\mod_1530611473949_2426.docx @ 2429974 @ 3 @ 1 
 

1.6.5 Pericolul cauzat de zgomot 
Anumite mecanisme de transmisie sau componentele anexate, cum ar fi ventilatoarele, cauzează un 
zgomot nociv pe durata funcţionării. Dacă trebuie să lucrați în apropierea unui asemenea mecanism 
de transmisie purtaţi o protecție pentru auz. 
Pos: 25.11.9 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dung durch unter Dr uck s tehendes Kühlmittel @ 22\m od_1531484732839_2426.docx @ 2433174 @ 3 @ 1 
 

1.6.6 Pericolul cauzat de agentul de răcire aflat sub presiune 
Sistemul de răcire se află sub presiune ridicată. Deteriorarea sau deschiderea unei conducte de lichid 
de răcire aflate sub presiune poate cauza accidentări. Depresurizați circuitul lichidului de răcire 
înaintea lucrărilor asupra mecanismului de transmisie. 
Pos: 27 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/2. Getriebebeschreibung [Titel] @ 3\m od_1368691027023_2426.docx  @ 65604 @ 1 @ 1 
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2 Descrierea mecanismelor de transmisie 
Pos: 28 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/Typenbezeichnungen und Getriebearten [B1000, B2000]z  @ 42\mod_1591254842786_2426.docx @ 2629828 @ 2 @ 1 
 

2.1 Tipuri de mecanisme de transmisie și denumirile tipurilor  
 

Tipuri de mecanisme de transmisie / denumirile tipurilor 

Mecanisme de transmisie cu dinți axiali BLOCK 
2 trepte: SK 02, SK 12, SK 22 SK 32, SK 42, SK 52, SK 62N, SK 62, SK 72, SK 82, SK 92, SK 102 
3 trepte: SK 03, SK 13, SK 23, SK 33N, SK 43, SK 53, SK 63, SK 73, SK 83, SK 93, SK 103 
Mecanisme de transmisie cu dinți axiali NORDBLOC.1 
1 treaptă: SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1, SK 871.1, SK 971.1, SK 1071.1  
2 trepte: SK 072.1, SK 172.1, SK 372.1, SK 572.1, SK 672.1, SK 772.1, SK 872.1, SK 972.1 
3 trepte: SK 373.1, SK 573.1, SK 673.1, SK 773.1, SK 873.1, SK 973.1 
Mecanisme de transmisie cu dinți axiali STANDARD 
2 trepte: SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 
3 trepte: SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 
Mecanisme de transmisie plane BLOCK 
2 trepte: SK 0182NB, SK 0182.1, SK 0282NB, SK 0282.1, SK 1282, SK 1282.1, SK 2282, SK 3282, SK 4282, 
SK 5282, SK 6282, SK 7282, SK 8282, SK 9282 
3 trepte: SK 2382, SK 3382, SK 4382, SK 5382, SK 6382, SK 7382, SK 8382, SK 9382, SK 10382, 
SK 10382.1, SK 11382 
Mecanisme de transmisie cu cuplaj conic BLOCK 
3 trepte: SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1, SK 9032.1, SK 9042.1, SK 9052.1, SK 9062.1, SK 9072.1, 
SK 9082.1, SK 9086.1, SK 9092.1, SK 9096.1 
4 trepte: SK 9013.1, SK 9017.1, SK 9023.1, SK 9033.1, SK 9043.1, SK 9053.1 
Mecanisme de transmisie cu cuplaj conic NORDBLOC.1 
2 trepte: SK 920072.1, SK 92072.1, SK 92172.1, SK 92372.1, SK 92672.1, SK 92772.1, SK 930072.1, 
SK 93072.1, SK 93172.1, SK 93372.1, SK 93672.1, SK 93772.1 
Transmisia elicoidală BLOCK 
2 trepte: SK 02040, SK 02040.1, SK 02050, SK 12063, SK 12080, SK 32100, SK 42125 
3 trepte: SK 13050, SK 13063, SK 13080, SK 33100, SK 43125 
Angrenaj cu melc UNIVERSAL SI 
1 treaptă: SK 1SI31, SK 1SID31, SK 1SI40, SK 1SID40, SK 1SI50, SK 1SID50, SK 1SI63, SK 1SID63, 
SK 1SI75 
2 trepte (transmisie elicoidală cu roată dințată cilindrică): SK 2SID40, SK 2SID50, SK 2SID63 
Angrenaj cu melc UNIVERSAL SMI 
1 treaptă: SK 1SMI31, SK 1SMID31, SK 1SMI40, SK 1SMID40, SK 1SMI50, SK 1SMID50, SK 1SMI63, 
SK 1SMID63, SK 1SMI75 
2 trepte (transmisie elicoidală cu roată dințată cilindrică): SK 2SMID40, SK 2SMID50, SK 2SMID63 

Tabelul 2: Tipuri de mecanisme de transmisie și denumirile tipurilor 
 

Mecanisme de transmisie duble compuse din două transmisii individuale. În acest fel, spre exemplu, 
denumirea de tip a mecanismului de transmisie dublă SK 73/22 semnifică faptul că mecanismul de 
transmisie dublă constă din transmisiile individuale SK 73 și SK 22. 
Pos: 33 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/Optionen und Ausführ ung en [B1000] @ 43\m od_1591796627333_2426.docx  @ 2633578 @  @ 1 
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Descriere 

(fără) Fixare picior cu arbore masiv 
/31 Treaptă preliminară a melcului 
/40 Treaptă preliminară a melcului 
5 Arbore condus consolidat 
A Arbore tubular 
AI Atașare motor standard IEC 
AI…BRG1 Atașare motor standard IEC cu postlubrifiere manuală 
AI…RLS Atașare motor standard IEC cu blocator de rulaj invers integrat 
AL Lagăr axial rigidizat 
AN Atașare motor standard NEMA 
AN…BRG1 Atașare motor standard NEMA cu postlubrifiere manuală 
AN…RLS Atașare motor standard NEMA cu blocator de rulaj invers integrat 
B Element de fixare 
CC Serpentină de răcire 
D Proptea dinamometrică 
DR Dispozitivul de dezaerare 
EA Arbore tubular cu canelură 
F Flanșa B5 
G Tampoane din cauciuc pentru proptea dinamometrică 
H Capota de acoperire 
/H10 Treaptă preliminară modulară a roții dințate cilindrice la transmisii elicoidale Universal 
H66 Capotă de acoperire IP66 
IEC Atașare motor standard IEC 
K Consolă anti-torsiune 
L Arbore masiv pe ambele părți 
M GRIPMAXX™ 
MK Consola motorului 
NEMA  Atașare motor standard NEMA  
OA Vas de expansiune pentru ulei 
OT Recipient pentru nivelul uleiului 
R Blocator de rulaj invers 
S Disc de strângere  
SCP Flanșa transportorului elicoidal 
SO1 Ulei sintetic ISO VG 220 
V Arbore plin (la transmisia standard cu dinți axiali: sistem de antrenare consolidat) 
VG Tampon de cauciuc consolidat 
VI Simeringuri Viton 
VL Lagăr condus rigidizat 

VL2 Variantă cu dispozitiv de amestecare 
- lagăr consolidat 

VL3 
Variantă cu dispozitiv de amestecare 
- lagăr consolidat 
- Drywell 

VS Disc fretat consolidat 
W Arbore de acționare liber 
X Fixare picior carcasă 
Z Flanșa B14 

Tabelul 3: Variante și opțiuni 
Pos: 36 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 15904 @  @ 1  
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Pos: 37 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/Typenschil d nicht- Exz @ 50\mod_1601291511854_2426.docx @ 2673523 @ 2 @ 1 
 

2.2 Plăcuța de identificare  
Plăcuța de identificare trebuie fixată pe transmisie și nu poate fi expusă unei murdării durabile. Dacă 
plăcuța de identificare este ilizibilă sau deteriorată, vă rugăm să vă adresați departamentului de 
service-NORD. 

 

Figura 1: Plăcuța de caracteristici 

Explicație 
1 Codul DataMatrix 8 Greutate 
2 Tip transmisie - NORD 9 Întregul raport de transmisie 
3 Regim funcțional 10 Poziția de montare 
4 Anul de fabricație 11 Turația nominală a arborelui de transmisie 
5 Serie de fabricație 12 Tipul, vâscozitatea și cantitatea de lubrifiant 
6 Cuplul nominal al arborelui de transmisie 13 Cod material client 
7 Puterea de transmisie 14 Randament 

 
Pos: 43 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Kopi e von 3. Tr ansport,  Lagerung, M ontage @ 50\m od_1601291650567_2426.docx @ 2673561 @ 1 @ 1 
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3 Transportul, depozitarea, montajul 
Pos : 44 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Transport /Transport  des Getriebes  01 headline @ 34\mod_1559812428776_2426.docx @ 2539369 @ 2 @ 1 
 

3.1 Transportul mecanismului de transmisie 
 
Pos: 45 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Transport /Transport  des Getriebes  02 [Standardg etriebe - Ri ngschr aube] @ 34\m od_1559813589771_2426.docx @ 2539560 @  @ 1  

 ATENȚIONARE  
Pericol cauzat de căderea sarcinilor 
• Filetul șuruburilor cu cap inelar trebuie înșurubat 

complet. 
• Conform figurii alăturate strângeți șuruburile inelare 

numai vertical față de filetul de înfiletare și privind 
spre verigă, nu mai înclinat de 45° față de verticală. 

• Observați centrul de greutate al mecanismului de 
transmisie. 

 

 

Folosiți pentru transport șuruburile cu cap inelar înșurubate la mecanismele de transmisie. Dacă, la 
motoarele cu reductor, există un șurub cu cap inelar suplimentar pe motor, acesta se va utiliza de 
asemenea. 
Pos: 47 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Transport /Transport  des Getriebes  03z  @ 50\mod_1601291699716_2426.docx @ 2673599 @  @ 1 
 

Transportați mecanismul de transmisie cu atenție. Loviturile pe capetele libere ale arborelui produc 
deteriorări în interiorul mecanismului de transmisie.  

Este interzisă montarea de sarcini suplimentare la mecanismele de transmisie.  

Folosiți mijloace auxiliare adecvate, cum ar fi construcții de traverse, sau similare, pentru a ușura 
prinderea resp. transportul mecanismului de transmisie. Mecanismele de transmisie pot fi transportate 
numai cu cercei de arc resp. -cu curele resp lanțuri de ridicare la un unghi de 90° până la 70° față de 
orizontală.  
Pos: 62 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Lag erung und Stillstandszeiten @ 75\mod_1623247972391_2426.docx @ 2789024 @ 2 @ 1 
 

3.2 Depozitarea și perioade de staționare 
Pos: 63 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Lag erung allg. @ 75\mod_1623253002532_2426.docx @ 2789184 @ 3 @ 1  

3.2.1 Măsuri general valabile 
• Depozitați mecanismul de transmisie într-o încăpere uscată la o umiditate relativă a aerului sub 

60 %. 
• Depozitați mecanismul de transmisie la o temperatură în intervalul de - 5 °C până la + 50 °C fără 

oscilații mari ale temperaturii. 
• Nu expuneți mecanismul de transmisie radiației solare directe sau luminii UV. 
• În mediul înconjurător nu au voie să existe substanțe agresive sau corozive (aer contaminat, ozon, 

gaze, solvenți, acizi, leșii, săruri, radioactivitate etc.). 
• Este interzisă expunerea mecanismului de transmisie unor șocuri și vibrații. 
• Depozitați mecanismul de transmisie în poziția de montare (a se vedea capitolul 7.1 "Forme 

constructive și poziția de montaj"). Asigurați-l contra răsturnării. 

 

 
Pos: 64 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------Seitenum bruch kom pak t --------- @ 13\mod_1476369695906_0.docx @ 2265508 @  @ 1 
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Pos: 65 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Lag erung 3- 9 M on. @ 75\m od_1623253008235_2426.docx  @ 2789224 @ 3 @ 1  

3.2.2 Depozitarea și perioade de staționare mai mari de 3 luni 
Suplimentar, respectați următoarele măsuri privind secțiunea 3.2.1 "Măsuri general valabile". 

• Remediați daunele aduse stratului de vopsea. Verificați dacă este aplicată o substanță de protecție 
anticorozivă pe suprafețele racordurilor cu flanșe, capetele de arbori și suprafețele nevopsite. La 
necesitate aplicați o substanță de protecție anticorozivă pe suprafețe. 

• Astupați toate orificiile de la mecanismul de transmisie. 
• Arborele condus trebuie rotit la fiecare 3 luni cu cel puțin o rotație, astfel încât să se modifice 

poziția de contact a danturării și a corpului de rostogolire în lagăre. 
Pos: 67 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Langzei tlager ung _01 [B1000 - B2050] @ 75\m od_1623392639917_2426.docx  @ 2789858 @ 35 @ 1 
 

3.2.3 Depozitarea și perioade de staționare mai mari de 9 luni 
În anumite condiții este posibilă o depozitare între 2 și 3 ani. Durata de depozitare indicată este doar o 
valoare orientativă. Durata de depozitare posibilă efectiv depinde de condițiile locale. Respectați 
măsurile următoare în completare la secțiunile 3.2.1 "Măsuri general valabile"și 3.2.2 "Depozitarea și 
perioade de staționare mai mari de 3 luni". 

Mecanismele de transmisie pot fi livrate pregătite pentru depozitarea îndelungată. Aceste mecanisme 
de transmisie sunt umplute complet cu lubrifiant, au substanță anticorozivă VCI la uleiul de transmisie 
sau sunt cu cantități mai mici de concentrat VCI. Informația aferentă poate fi găsită pe o etichetă de pe 
carcasă. 

Starea mecanismului de transmisie și a incintei lagărelor pentru depozitarea îndelungată 
înaintea punerii în funcțiune: 

• Depozitați mecanismul de transmisie la o temperatură în intervalul de -5 °C până la +40 °C fără 
oscilații mari ale temperaturii. 

• Verificați dacă este prezent cordonul de etanșare în șurubul de aerisire. Este interzisă îndepărtarea 
acestuia pe durata depozitării. 

• Depozitați mecanismul de transmisie într-o încăpere uscată. La o umiditate relativă a aerului sub 
60%, mecanismul de transmisie poate fi depozitat până la 2 ani, iar dacă este sub 50%, atunci este 
posibilă depozitarea până la 3 ani. 

• În cazul transmisiilor umplute cu concentrat VCI pentru depozitarea îndelungată, concentratul VCI 
trebuie reînnoit după cel târziu 2 ani și trebuie distribuit în ulei prin rotirea arborelui de acționare. 

• În zonele tropicale protejați mecanismul de transmisie împotriva atacului insectelor. 
• Componentele anexate mecanismului de transmisie, cum ar fi frânele, cuplajele, transmisiile prin 

curea, agregatele de răcire, trebuie protejate pentru o depozitare îndelungată conform 
instrucțiunilor lor de utilizare. 

Pos: 68 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Langzei tlager ungz_03 @ 75\mod_1623419508584_2426.docx @ 2790549 @  @ 1 
 

Suplimentar față de pregătirile prezentate în 4 "Punerea în funcţiune"sunt necesare următoarele 
măsuri înaintea punerii în funcțiune: 

• Verificați mecanismul de transmisie dacă are deteriorări exterioare. 

• La o durată de depozitare de peste 2 ani sau la temperaturi de depozitare în afara intervalului 
admis de -5 °C până la +40 °C schimbați lubrifiantul din mecanismul de transmisie înaintea punerii 
în funcțiune. 

• În cazul mecanismului de transmisie umplut complet, nivelul uleiului trebuie redus conform formei 
constructive. Preluați cantitatea și tipul de lubrifiant din indicațiile de pe plăcuța de identificare. 

• La transmisiile fără umplutură de ulei, înaintea punerii în funcțiune trebuie umplut și verificat nivelul 
de ulei conform capitolului 5.2.3 "Verificarea nivelului uleiului". Concentratul VCI poate să rămână 
în mecanismul de transmisie. Concentratul VCI nu este miscibil cu lubrifianții pe bază de poliglicol 
(uleiuri PG). La utilizarea de uleiuri PG este necesară îndepărtarea concentratului VCI din 
mecanismul de transmisie. Cu aditivul VCI pot fi folosite numai sortimentele de ulei conform 
indicațiilor de pe plăcuța cu caracteristici și aprobate de Getriebebau NORD (a se vedea capitolul 
7.2.2 "Uleiuri de transmisie"). 
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Pos: 71 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Langzei tlager ung _04 [B1000, B2000] @ 79\m od_1630594429942_2426.docx @ 2820513 @  @ 1 
 

• În cazul opțiunii cu postlubrifiere manuală înlocuiți lubrifiantul pentru lagăre după o durată de 
depozitare de peste 2 ani. Încă de la o durată de depozitare resp. oprire a mecanismului de 
transmisie de peste 9 luni se reduce durata de utilizare a grăsimii (a se vedea capitolul 5.2.6 
"Reungerea cu unsoare (opțiunea : VL2, VL3, W, AI, AN)"). 

• Mecanismele de transmisie cu umplere cu concentrat VCI pentru depozitare îndelungată sunt 
acoperite complet. Înaintea punerii în funcțiune asigurați-vă de faptul că dezaerarea este montată 
și deblocată, dacă este cazul. 

 
Pos: 77 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Vorbereitungen zum Aufstell en_01 @ 28\m od_1551437422532_2426.docx  @ 2493985 @ 2 @ 1 
 

3.3 Pregătiri pentru instalare 
Pos: 78 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Auf Schäden über prüfen @ 50\mod_1601292567207_2426.docx @ 2673755 @ 3 @ 1 
 

3.3.1 Verificarea dacă există deteriorări 
Verificați imediat livrarea după primire dacă prezintă daune de transport și daune ale ambalajului. 
Verificați în special simeringurile și pe capacele de închidere. Semnalați daunele de îndată companiei 
transportoare.  

Nu puneți mecanismul de transmisie în funcțiune dacă pot fi observate deteriorări, ca de ex. 
neetanșeități.  
Pos: 79 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Korrosi onsschutzmi ttel  entfer nen @ 50\mod_1601292618930_2426.docx @ 2673801 @ 3 @ 1 
 

3.3.2 Îndepărtarea substanței anticorozive 
Sistemul de antrenare a fost protejat pe toate suprafețele și arborii goi cu substanțe anticorozive. 

Înaintea montării, îndepărtați temeinic substanța anticorozivă și eventualele murdării (de ex. resturile 
de cerneală) de pe toți arborii și suprafețele flanșelor și de înșurubare a mecanismului de transmisie. 
Pos: 80 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Drehrichtung pr üfen @ 51\mod_1601292660617_2426.docx @ 2673847 @ 3 @ 1 
 

3.3.3 Verificarea sensului de rotație 
În cazul în care un sens de rotație greșit poate cauza pericole sau daune, verificați sensul de rotație 
corect al arborelui condus înaintea anexării pe mașină la o funcționare de probă. Asigurați sensul de 
rotație corect în timpul funcționării. 

La mecanismele de transmisie cu blocator de rulaj invers integrat, o conectare a motorului de 
acționare în sensul de rotație blocat poate cauza deteriorarea mecanismului de transmisie. La aceste 
mecanisme de transmisie sunt aplicate săgeți pe partea de acționare a mecanismului de transmisie. 
Vârfurile săgeților indică direcția de rotație a mecanismului de transmisie. La racordarea motorului și la 
sistemul de control al motorului asigurați-vă, de ex. prin verificarea câmpului învârtitor, că mecanismul 
de transmisie poate funcționa numai în sensul de rotație. 
Pos: 81 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Drehrichtung pr üfen Verweis G1000 WN @ 49\m od_1599579478202_2426.docx @ 2666922 @  @ 1 
 

Pentru alte explicații, a se vedea catalogul G1000 și standardul de întreprindere 0-000 40. 
Pos: 82 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Umgebungsbedi ngungen prüfen @ 51\m od_1601292705144_2426.docx  @ 2673893 @ 3 @ 1 
 

3.3.4 Verificarea condițiilor ambientale 
Asigurați-vă de faptul că, la locul de instalare, nu există substanțe agresive, corozive sau mai târziu, 
pe parcursul exploatării, nu vor apărea substanțe care atacă metalul, lubrifianții sau elastomerii. Dacă 
se preconizează prezența unor asemenea substanțe, se va lua legătura cu Getriebebau NORD. 

Mecanismul de transmisie, în special simeringurile, trebuie protejate contra radiației solare directe. 
Pos: 83 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Umgebungsbedi ngungen prüfen _02 [B1000] @ 81\mod_1633344552750_2426.docx @ 2833554 @  @ 1 
 

Intervalul de temperaturi ambiante admise standard la uleiuri sintetice de mecanism de transmisie 
(CLP PG … și CLP HC…) este cuprins între -20 °C și +40 °C. Acest interval de temperatură poate fi 
extins conform tabelului de lubrifianți (a se vedea capitolul 7.2.2 "Uleiuri de transmisie"), dacă o permit 
toate materialele încorporate ale mecanismului de transmisie și turațiile, cuplurile și regimul funcțional 
condiționat de aplicație. Respectați pentru aceasta documentele de proiectare ale comenzii. În cazul 
unei incertitudini contactați Getriebebau NORD. 
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În cazul uleiului mineral (CLP), intervalul de temperaturi ambiante admise este limitat conform 
tabelului de lubrifianți indicat mai sus. Tipul de lubrifiant este vizibil pe plăcuța de identificare (a se 
vedea capitolul 2.2 "Plăcuța de identificare "). 

La înălțimi de amplasare peste 1.000 m față de nivelul mării pot fi reduse turațiile și cuplurile admise. 
Respectați pentru aceasta documentele de proiectare ale comenzii. În cazul unei incertitudini 
contactați Getriebebau NORD. 
Pos: 84 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/nsd tupH @ 49\mod_1599579502101_2426.docx @ 2667014 @ 3 @ 1 
 

3.3.5 Sistemele de antrenare cu tratamentul suprafețelor nsd tupH 
Sistemele de antrenare cu tratamentul suprafețelor nsd tupH trebuie decuplate electric de alte 
componente prin straturi intermediare neconductoare, astfel încât să nu se producă o coroziune 
galvanică.  
Pos: 85 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Ölausgleichsbehälter monti eren [B1000] @ 49\m od_1599579513109_2426.docx @ 2667060 @ 3 @ 1 
 

3.3.6 Montarea vasului de expansiune pentru ulei (opțiune: OA) 
Montați vasul de expansiune pentru ulei (opțiunea OA) conform documentului WN 0-530 04. La 
montajul mecanismelor de transmisie cu un șurub de aerisire sau de dezaerare sub presiune M10x1 
respectați suplimentar documentul WN 0-521 35. 

Pos : 88 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Ölstandsbehälter monti eren Getriebem otor [B1000] @ 79\m od_1630595346601_2426.docx  @ 2820589 @ 3 @ 1 
 

3.3.7 Montarea recipientului pentru nivelul uleiului (opțiune: OT) 
Montați recipientul pentru nivelul uleiului (opțiunea OA) conform documentului WN 0-521 30.  

Opțional este disponibil un dispozitiv de dezaerare. Dacă este disponibil, înșurubați șurubul de 
dezaerare sub presiune M12x1,5 în recipientul pentru nivelul uleiului. 
Pos: 92 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Aufstellen des Getriebes  01 headline @ 30\m od_1552984754668_2426.docx @ 2511992 @ 2 @ 1 
 

3.4 Instalarea mecanismului de transmisie 
Pos: 93 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Aufstellen des Getriebes  02 [B1000] @ 34\mod_1559653394421_2426.docx @ 2538249 @ 2 @ 1  

ATENŢIE  
Avarierea transmisiei cauzată de supraîncălzire 
• La motoarele cu reductor se are în vedere faptul că aerul de răcire al ventilatorului motorului poate 

trece neafectat prin transmisie. 

 
Pos: 96 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Aufstellen des Getriebes  03 [B1000, B2000]z @ 49\mod_1599730768336_2426.docx @ 2667679 @  @ 1 
 

 

ATENȚIE  
Deteriorarea lagărului și a piesei danturate 
• Nu executați lucrări de sudură la mecanismul de transmisie. 
• Nu folosiți mecanismul de transmisie ca punct de masă pentru lucrări de sudură. 
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La locul de instalare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții astfel încât să nu se producă o 
supraîncălzire în timpul funcționării: 

• În jurul mecanismului de transmisie trebuie să existe spațiu liber suficient. 
• Pe lângă toate părțile angrenajului trebuie să fie posibilă trecerea liberă a aerului. 
• La motoarele cu reductor este necesar ca aerul de răcire al ventilatorului motorului să poată trece 

neafectat prin mecanismul de transmisie. 
• Este interzisă încastrarea sau acoperirea mecanismului de transmisie. 
• Este interzisă expunerea mecanismului de transmisie unor radiații bogate în energie. 
• Aerul evacuat cald al altor agregate nu are voie să fie ghidat spre mecanismul de transmisie. 
• Fundația sau flanșa, pe care este fixată transmisia, nu are voie să transmită căldură spre 

transmisie în timpul funcționării. 
• Este interzisă scuturarea prafului în zona transmisiei.  

Instalați mecanismul de transmisie în forma constructivă corectă (a se vedea capitolul 7.1 
"Forme constructive și poziția de montaj"). Șuruburile pentru controlul uleiului și de scurgere a 
uleiului trebuie să fie accesibile. 
Fundația sau flanșa, la care se fixează mecanismul de transmisie, nu trebuie să transmită vibrații, să 
fie rigidă la torsiune și plană. Planeitatea suprafeței cu filet pe fundație, respectiv pe flanșă trebuie 
executată conform clasei de toleranță K DIN ISO 2768-2. 

Aliniați mecanismul de transmisie exact după arborele mașinii care urmează a fi antrenat, pentru a nu 
genera prin tensionare forțe suplimentare în mecanismul de transmisie. 

Fixați mecanismul de transmisie pe toate picioarele de pe o parte resp. pe toate orificiile flanșelor. 
Utilizați șuruburi cel puțin din clasa de calitate 8.8. Strângeți șuruburile cu cuplul de strângere corect 
(a se vedea capitolul 7.3 "Cuplurile de strângere pentru șuruburi").  

La mecanismele de transmisie cu picior și flanșă (opțiunea XZ sau XF) asigurați înșurubarea 
netensionată. Fixarea piciorului servește la fixarea mecanismului de transmisie. Aceasta este 
prevăzută pentru derivarea forțelor de reacție din cuplu, forțele radiale și axiale și forța de greutate. 
Flanșa B5 și B14 nu este concepută pentru a putea deriva forțele de reacție. În cazul unei incertitudini 
solicitați Getriebebau NORD o verificare pentru cazuri particulare. 

Legați carcasa mecanismului de transmisie la împământare. La motoarele transmisiei asigurați 
împământarea prin conexiunea la motor. 
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Pos: 99 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Montage/M ontage von Naben auf Vollwell en 01 - headlinez @ 58\m od_1606220641888_2426.docx @ 2695638 @ 2 @ 1 
 

3.5 Montarea unui butuc pe arborele masiv (opțiunea: V, L) 
Pos: 102 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von N aben auf Getriebew ellen 02z_01 [B1000- B2050, B5010] @ 51\mod_1601292968188_2426.docx @ 2674014 @  @ 1  

ATENȚIE  
Este posibilă avarierea transmisiei din cauza forțelor axiale 
În caz de montare incorectă pot fi deteriorate lagărele, roțile dințate, arborii și carcasele. 

• Folosiți un dispozitiv de tragere adecvat. 
• Nu loviți butucul cu un ciocan. 

 
 

 

 

Figura 2: Exemplul unui dispozitiv simplu de tragere pe ax 
 

În timpul montării asigurați o aliniere exactă a axelor arborilor între ele. Respectați indicațiile de 
toleranță admise ale producătorului.  
 

 Informație  
Utilizați pentru montare filetul frontal al arborilor. Montarea devine mai ușoară dacă ungeți butucul în 
prealabil cu lubrifiant sau dacă încălziți butucul un timp scurt la aprox. 100 °C. 
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Pos: 104 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von N aben auf Getriebew ellen 02z_03 [B1000- B2050, B5010] @ 79\mod_1630661149694_2426.docx @ 2820935 @  @ 1  

Elementele de acționare și cele antrenate pot induce în mecanismul de transmisie numai 
forțele transversale radiale maxime admise FR1 și FR2 și forțele axiale FA1 și FA2 (a se vedea 
plăcuța de identificare). Observați tensionarea corectă în special la curele și lanțuri. 

Sarcinile suplimentare datorate butucilor descentrați nu sunt admise. 
 

 
 

Forța transversală trebuie să fie aplicată cât mai aproape posibil de mecanismul de transmisie. La 
arborii de acționare cu capăt liber al arborelui (opțiunea W) este valabilă forța transversală radială 
maxim admisă FR1 la o inducere a forței transversale pe mijlocul capătului liber al arborelui. La arborii 
conduși, inducerea forței transversale FR2 nu are voie să depășească cota xR2. Dacă este indicată 
forța transversală FR2, însă nicio cotă xR2 pe plăcuța de identificare, atunci aplicarea forței este 
preluată central pe capătul liber al arborelui. 
Pos: 105 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von N aben auf Getriebew ellen 03 @ 79\m od_1630664786514_2426.docx  @ 2821316 @  @ 1 
 

 

Figura 3: Inducerile admise ale forței asupra arborilor de acționare și conduși 
Pos: 106 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 15904 @  @ 1 
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Pos: 107 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 00 headlinez @ 49\m od_1599809016571_2426.docx @ 2668528 @ 2 @ 1 
 

3.6 Montarea transmisiilor atașate coaxial cu element de fixare (opțiune: B) 
Pos: 108 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 01 [B1000, B2000, B5010]z  @ 61\m od_1608019903929_2426.docx  @ 2709288 @  @ 1 
 

 
 

 ATENȚIONARE  
Pericol de accidentări grave 
Dacă se slăbește îmbinarea filetată de la brațul de cuplu, mecanismul de transmisie lovește arborele 
condus. 

• Fixați îmbinarea filetată contra desfacerii, de ex. cu Loctite 242 sau cu o a doua piuliță. 

 

ATENȚIE  
Este posibilă avarierea transmisiei din cauza forțelor axiale 
În caz de montare incorectă pot fi deteriorate lagărele, roțile dințate, arborii și carcasele. 

• Folosiți un dispozitiv de tragere adecvat. 
• Nu loviți mecanismul de transmisie cu un ciocan. 

 

Simplificați montajul și demontajul ulterior dacă ungeți arborele și butucul cu lubrifiant cu efect de 
protecție contra coroziunii (de ex. NORD Anti-Corrosion cod art. 089 00099). Excesul de lubrifiant 
poate ieși după montare și eventual picura. Această scurgere de grăsime nu reprezintă o scurgere a 
mecanismului de transmisie. După timpul de rodaj de cca. 24 h curățați temeinic punctele de pe 
arborele condus.  
 

 

 

Figura 4: Aplicarea de lubrifiant pe arbore și pe butuc 
 
Pos: 109 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 02 [B1000, B2000]z @ 61\m od_1608019925501_2426.docx @ 2709326 @  @ 1  

La transmisiile de introducere cu capotă de acoperire IP66 (opțiunea H66) și element de fixare 
(opțiunea B) trebuie să scoateți capacul de închidere înaintea montajului. Capacul de închidere presat 
poate fi deteriorat pe durata demontării. Ca piesă de schimb se livrează un al 2-lea capac de 
închidere. Montați-l după montarea mecanismului de transmisie conform descrierii din capitolul 3.9 
"Montarea capotei de acoperire (opțiunea: H, H66)". 
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Figura 5: Demontarea capacului de închidere montat în fabrică 
 
Pos: 110 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 03 [B1000, B2000, B5010]z  @ 79\m od_1630916355996_2426.docx  @ 2821668 @  @ 1 
 

Cu elementul de fixare (opțiunea B) se poate fixa mecanismul de transmisie pe arborele masiv cu sau 
fără umăr de sprijin. Strângeți șurubul elementului de fixare cu cuplul de strângere corect (a se vedea 
capitolul 7.3 "Cuplurile de strângere pentru șuruburi"). 

La fixarea fără umăr de sprijin se utilizează un inel de siguranță în arborele tubular pentru fixarea 
axială. 
 

 

 

Figura 6: Mecanismul de transmisie fixat cu elementul de fixare pe arborele cu umăr de sprijin 
 

 

 

Figura 7: Mecanismul de transmisie fixat cu elementul de fixare pe arborele fără umăr de sprijin 
 

Demontarea unui mecanism de transmisie de pe un arbore cu umăr de sprijin se poate realiza de ex. 
cu următorul dispozitiv de demontare. 
 

 

 

Figura 8: Demontarea cu dispozitivul de demontare 
 
Pos: 111 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 04 [B1000, B2000]z @ 61\m od_1608020615950_2426.docx @ 2709402 @  @ 1  
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Evitați tensionarea reazemului anti-torsiune la montarea transmisiilor atașate coaxial cu reazem anti-
torsiune. Montarea netensionată este facilitată de tampoanele din cauciuc (opțiunea G, respectiv VG). 

 

 

Figura 9: Montarea tampoanelor din cauciuc (opțiunea G, respectiv VG) la mecanismele de transmisie 
plane 

 

Pentru montarea tampoanelor de cauciuc strângeți îmbinarea filetată până când este eliminat jocul 
dintre suprafețele de așezare, în starea fără încărcare. La îmbinările filetate cu filet de reglare răsuciți 
apoi o jumătate de rotație piulița de fixare pentru pretensionarea tamponului de cauciuc. Sunt interzise 
pretensionările mai mari. 
 

 

 

Explicație 
1 Reazemul anti-torsiune se 

depozitează întotdeauna pe 
ambele părți 

Figura 10: Fixarea reazemului anti-torsiune la transmisiile cu angrenaj conic și transmisiile elicoidale 
 

Strângeți îmbinarea filetată a reazemului anti-torsiune cu cuplul de strângere corect (a se vedea 
capitolul 7.3 "Cuplurile de strângere pentru șuruburi")și asigurați-o contra desfacerii, de ex. cu 
Loctite 242 sau Loxeal 54-03. 
Pos: 114 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 00a_Ü berschrift  [B1000, B2000] @ 51\mod_1601293159649_2426.docx @ 2674091 @ 2 @ 1 
 

3.7 Montarea unui arbore tubular cu disc de strângere (opțiunea: S) 
Pos : 116 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 00a @ 81\m od_1633418251803_2426.docx  @ 2834245 @  @ 1  

 
 

ATENȚIE  
Daune ale mecanismului de transmisie cauzat de montajul greșit al discului de strângere 
• Nu strângeți șuruburile de tensionare fără arborele plin încorporat. În felul acesta este posibilă 

deformarea arborelui plin. 
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Arborii tubulari cu disc fretat trebuie protejați împotriva prafului, murdăriei și umidității. NORD 
recomandă opțiunea H/H66 (a se vedea capitolul 3.9 "Montarea capotei de acoperire (opțiunea: H, 
H66)"). 
Pos: 118 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 01 [B1000, B2000]z @ 49\mod_1600326280680_2426.docx @ 2670398 @  @ 1 
 

 

Explicație 

1 Tipul discului fretat, nr. intern și cuplul de 
strângere pentru șuruburile de tensionare 

2 Flanșa de strângere 
3 Arbore masiv al mașinii 
4 Arbore tubular al mecanismului de 

transmisie, FĂRĂ GRĂSIME 
5 Corpul arborelui și alezajul arborelui 

tubular 
6 Inel interior semicrestat de două ori 
7 Șuruburi de tensionare DIN 931 (933) -

10.9 

Figura 11: Arbore tubular cu disc fretat 
 
Pos: 119 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 02 [B1000, B2000]z @ 59\mod_1606486948547_2426.docx @ 2700166 @  @ 1 
 

Discul fretat este livrat gata de montare. Nu este permisă demontarea acestuia înainte de montare. 
 

Materialul arborelui plin trebuie să aibă o limită minimă de elasticitate de 360 N/mm2. Aceasta asigură 
faptul că nu apare o deformare durabilă din cauza forței de prindere. 
 

Respectați eventual și documentația producătorului discului fretat. 

 

Premise 
• Arborele tubular trebuie să fie complet fără unsoare. 
• Arborele masiv al mașinii trebuie să fie complet fără unsoare. 
• Diametrul exterior al arborelui masiv trebuie să fie în intervalul de toleranță h6 resp. k6 la 

exploatare foarte diferită, dacă nu se indică diferit în fișa de dimensiuni aferentă comenzii. Păsuirea 
trebuie să fie realizată conform DIN EN ISO 286-2.  

 
Pos: 121 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 03 [B1000],  B2000]z @ 50\mod_1600326313180_2426.docx @ 2670512 @  @ 1 
 

Desfășurarea montării 
 
Pos: 123 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 04z @ 51\mod_1601293393181_2426.docx @ 2674203 @  @ 1 
 

1. Îndepărtați capota de acoperire, dacă există. 
 

2. Slăbiți șuruburile de tensionare ale discului de strângere, dar nu le deșurubați complet. Strângeți 
din nou ușor cu mâna șuruburile de tensionare până când nu mai există joc între flanșe și inelul 
interior. 

 
Pos: 124 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 05 [B1000, B2000]z @ 50\mod_1600328935099_2426.docx @ 2670627 @  @ 1 
 

3. Ungeți ușor orificiul inelului interior. Împingeți discul de strângere pe arborele tubular până când 
flanșa de strângere exterioară se închide coliniar cu arborele tubular. 
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4. Ungeți arborele masiv al mașinii în zona care are ulterior contact cu bucșa în arborele tubular. Nu 
ungeți bucșa de bronz. Scaunul de prindere al discului de strângere trebuie să rămână obligatoriu 
degresat. 

 
Pos: 126 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 06z @ 51\mod_1601293531630_2426.docx @ 2674278 @  @ 1 
 

5. Introduceți arborele masiv al mașinii în arborele tubular astfel încât zona îmbinării fretate să fie 
utilizată complet. 

 

6. Strângeți șuruburile de tensionare ale discului fretat pe rând în sens orar cu cca. ¼ de rotație la 
fiecare trecere, prin mai multe treceri. Folosiți o cheie dinamometrică pentru a strânge șuruburile 
de tensionare cu cuplul de strângere indicat pe discul de strângere. 

 
Pos: 127 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 07 [B1000, B2000]z @ 50\mod_1600328954216_2426.docx @ 2670703 @  @ 1 
 

7. Verificați dacă, între flanșele de strângere există un spațiu uniform. În caz contrar trebuie să 
demontați îmbinarea discului fretat și să verificați precizia de potrivire. 

 
Pos: 129 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 08z @ 51\mod_1601293637311_2426.docx @ 2674352 @  @ 1  

8. Marcați arborele tubular al mecanismului de transmisie și arborele masiv al mașinii, pentru a putea 
recunoaște mai târziu o alunecare sub sarcină. 

 

Desfășurarea standard a demontării: 
 
Pos: 130 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 09 [B1000, B2000]z @ 50\mod_1600331634752_2426.docx @ 2670817 @  @ 1 
 

 

 ATENȚIONARE  
Pericol de accidentare cauzat de o detensionare mecanică subită 
Elementele discului de strângere se află sub tensiune mecanică înaltă. O detensionare subită a 
inelelor exterioare generează forțe de separare crescute și poate cauza saltul necontrolat al pieselor 
individuale ale discului de strângere. 

• Nu îndepărtați niciun șurub de tensionare înainte să vă asigurați de faptul că inelele exterioare ale 
discului de strângere s-au slăbit de pe inelul interior. 

 

 

1. Slăbiți șuruburile de tensionare ale discului de strângere pe rând în sens orar cu cca. ¼ de rotație 
la fiecare trecere, prin mai multe treceri. Nu scoateți șuruburile de tensionare din orificiile filetate. 

 

2. Desfaceți flanșa de strângere de pe conul inelului interior. 
 

3. Detașați mecanismul de transmisie de pe arborele masiv al mașinii. 
 
Pos: 132 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 10 Ins tandhaltungz @ 51\mod_1601293722756_2426.docx @ 2674427 @  @ 1 
 

Dacă un disc fretat a fost mai mult timp în uz sau dacă este murdar, atunci acesta trebuie demontat și 
curățat înaintea remontării. Verificați discul de strângere dacă prezintă deteriorări sau coroziune. 
Înlocuiți elementele deteriorate, dacă starea acestora nu este impecabilă. 
Pos: 133 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 11 [B1000, B2000] @ 75\m od_1624288142676_2426.docx @ 2795768 @  @ 1 
 

Ungeți suprafețele conice (con) cu MOLYKOTE® G-Rapid Plus sau un lubrifiant similar. Aplicați puțin 
lubrifiant universal pe filetul șuruburilor și pe suprafețele de contact ale capetelor șuruburilor. 
Pos: 135 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 15904 @  @ 1 
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Pos: 136 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von H ohlwell e mit GRIPMAXXz @ 50\m od_1600432726756_2426.docx  @ 2671627 @ 25 @ 1  

3.8 Montarea unui arbore tubular cu GRIPMAXX™ (opțiunea: M) 
 

ATENȚIE  
Daune ale mecanismului de transmisie cauzate de montajul greșit 
• Strângeți șuruburile de tensionare ale discului de strângere numai dacă arborele masiv și bucșa 

de cuplu se află în poziția corectă. 

 

 

 

 

1 Disc de strângere 5 Arbore tubular (mecanismul de transmisie) 
2 Șuruburi de tensionare 6 Arbore plin (utilaj) 
3 Bucșa de cuplu 7 Bucșă de susținere 
4 Inel de strângere   

Figura 12: GRIPMAXX™, schiță detaliată 
 

La dimensionarea arborelui masiv resp. a arborelui utilajului aveți în vedere toate sarcinile de vârf 
preconizate. 

 

Materialul arborelui plin trebuie să aibă o limită minimă de elasticitate de 360 N/mm2. Aceasta asigură 
faptul că nu apare o deformare durabilă din cauza forței de prindere. 

Nu folosiți lubrifianți, protecție împotriva coroziunii, pastă de montaj sau alte straturi de 
acoperire pe suprafețele de trecere ale arborelui, bucșelor, inelelor de strângere sau a discului de 
strângere. 
 

Premise 
• Arborele plin [6] trebuie să fie fără bavuri, coroziune, lubrifianți sau alte corpuri străine. 
• Arborele tubular [5], bucșele [3], [7], inelul de strângere [4] și discul de strângere [1] trebuie să fie 

fără impurități, grăsimi sau uleiuri. 
• Diametrul arborelui masiv trebuie să fie în următorul interval de toleranță: 
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Arbore metric al utilajului  Arbore în țoli al utilajului 

de la până la 
ISO 286-2 

Toleranța h11(-) 
 de la până la 

ISO 286-2 
Toleranța h11(-) 

Ø [mm] Ø [mm] [mm]  Ø [in] Ø [in] [in] 
10 18 -0,11  0,4375 0,6875 -0,004 
18 30 -0,13  0,7500 1,0625 -0,005 
30 50 -0,16  1,1250 1,9375 -0,006 
50 80 -0,19  2,0000 3,1250 -0,007 
80 120 -0,22  3,1875 4,6875 -0,008 

120 180 -0,25  4,7500 7,0625 -0,009 

Tabelul 4: Toleranța admisă a arborelui utilajului 
 

Desfășurarea montării 
1. Stabiliți poziția de montaj corectă a discului de strângere [1] pe mecanismul de transmisie. 

Asigurați-vă de faptul că poziția arborelui tubular [5] corespunde indicațiilor din comandă. 
2. Împingeți bucșa de susținere [7] și inelul de strângere [4] pe arborele masiv [6]. Asigurați-vă de 

faptul că bucșa de susținere se află în poziția corectă. Asigurați bucșa de susținere [7] cu inelul de 
strângere [4] prin strângerea fermă a șurubului inelar de strângere. 

3. Împingeți mecanismul de transmisie până la opritor spre inelul de strângere, pe bucșa de susținere 
asigurată [7]. 

4. Slăbiți ușor șuruburile de tensionare [2] și împingeți discul de strângere [1] pe arborele tubular. 
5. Împingeți bucșa de cuplu [3] pe arborele masiv. 
6. Strângeți manual 3 sau 4 șuruburi de tensionare [2] și asigurați-vă de faptul că inelele exterioare 

ale discului de strângere sunt strânse paralel. La final strângeți restul șuruburilor. 
7. Strângeți șuruburile de tensionare pe rând în sens orar prin mai multe treceri – nu în cruce – cu 

aprox. 1/4 de rotație la fiecare trecere. Folosiți o cheie dinamometrică pentru a atinge cuplul de 
strângere indicat pe discul de strângere. 

După strângerea șuruburilor de tensionare trebuie să existe o fantă uniformă între flanșele de 
strângere. Dacă acesta nu este indicat, demontați îmbinarea discului fretat și verificați precizia de 
potrivire. 

 

Desfășurarea demontării 
 

 ATENȚIONARE  
Pericol de accidentare cauzat de o detensionare mecanică subită 
Elementele discului de strângere se află sub tensiune mecanică înaltă. O detensionare subită a 
inelelor exterioare generează forțe de separare crescute și poate cauza saltul necontrolat al pieselor 
individuale ale discului de strângere. 

• Nu îndepărtați niciun șurub de tensionare înainte să vă asigurați de faptul că inelele exterioare ale 
discului de strângere s-au slăbit de pe inelul interior. 

 

 

1. Slăbiți pe rând șuruburile de tensionare [2] ale discului de strângere cu aprox. o jumătate de rotație 
(180°), până când devine mobil inelul interior al discului de strângere. 

2. Trageți discul de strângere [1] cu bucșa de cuplu [3] de pe arbore. 
3. Slăbiți inelele exterioare ale discului de strângere de pe inelul interior conic. În acest fel poate fi 

necesară lovirea ușoară a șuruburilor cu ajutorul unui ciocan de plastic sau separarea ușoară a 
inelelor exterioare. 
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4. Trageți mecanismul de transmisie de pe arborele utilajului. 

 

Înaintea remontării curățați toate piesele individuale. Verificați bucșele și discul de strângere dacă 
prezintă deteriorări sau coroziune. Înlocuiți bucșele și discul de strângere dacă starea acestora nu 
este impecabilă. Ungeți suportul oblic al inelelor exterioare, dar și partea exterioară a inelului de 
strângere cu pastă MOLYKOTE® G-Rapid Plus sau cu un lubrifiant similar. Aplicați puțin lubrifiant 
universal pe filetul șuruburilor și pe suprafețele de contact ale capetelor șuruburilor. 
Pos: 154 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckhauben 00 headline [B1000, B2000] @ 59\m od_1606992303088_2426.docx @ 2703328 @ 2 @ 1  

3.9 Montarea capotei de acoperire (opțiunea: H, H66) 
 
 

Pos: 160 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckhauben 02z @ 51\mod_1601372777513_2426.docx @ 2674834 @  @ 1 
 

Folosiți toate șuruburile de fixare. Asigurați șuruburile de fixare prin umectare cu adeziv de siguranță 
de ex. Loctite 242, Loxeal 54-03. Strângeți șuruburile de fixare cu cuplul de strângere corect (a se 
vedea capitolul 7.3 "Cuplurile de strângere pentru șuruburi").  
Pos: 161 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckhauben 03 [B 1000, B 2000] @ 35\mod_1560335100666_2426.docx @ 2540917 @  @ 1 
 

Pentru carcasele de acoperire ale opţiunii H66 se presează capacul de închidere nou cu lovituri 
uşoare de ciocan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Montarea capotei de acoperire opţiunea SH, opţiunea H şi opţiunea H66 
Pos: 162 /Allgem ein/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 3\mod_1375347474401_0.docx @ 84899 @  @ 1  
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Pos: 163 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckkappen [B1000, B2000]z @ 51\m od_1601385023932_2426.docx  @ 2674873 @ 2 @ 1 
 

3.10 Montarea capacelor de acoperire 
Unele variante ale angrenajelor cu melc universal se livrează în serie cu un capac de acoperire de 
plastic. Capacul de acoperire protejează simeringul contra pătrunderii prafurilor și a altor murdării. 
Capacul de acoperire poate fi introdus pe partea A sau pe partea B. Acesta poate fi detașat manual 
fără scule. 
 

ATENȚIE  
Deteriorarea elementelor de fixare ale capacului de acoperire 
• Nu teșiți capacul de acoperire la tragere și așezare. 
 

 

Înaintea montajului angrenajului cu melc universal trageți vertical capacul de acoperire. După 
finalizarea montajului, introduceți capacul de acoperire pe partea corespunzătoare prin introducerea 
elementelor de fixare în orificiile filetate de pe flanșa părții conduse. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Demontarea și montarea capacului de acoperire 
Pos: 165 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  00 headline + Einl eitung [B1000, B2000] @ 89\m od_1656678308695_2426.docx @ 2920508 @ 2 @ 1  

3.11 Montarea unui motor standard (opțiunea: IEC, NEMA, AI, AN) 
Este interzisă depășirea maselor maxime admise ale motoarelor indicate în tabelele următoare: 
Pos: 168 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenkopf_IEC-Motor en [B1000, B2000]z @ 89\mod_1656677983199_2426.docx @ 2920394 @  @ 1  
 

Masele maxime admise ale motoarelor 

Mărimea constructivă a 
motorului 

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 

Masa max. a motorului 
[kg] 

25 30 50 50 80 80 100 250 250 350 500 1000 1000 1500 

 

Pos: 169 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenrum pf_IEC-M otoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656680433209_0.docx @ 2920584 @  @ 1  
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SK 32, SK 3282, 
SK 9032.1, SK 32100, 
SK 772.1, SK 773.1 

    100 100         

SK 42, SK 4282, 
SK 9042.1, SK 42125 

    100 100 130 200       

SK 52, SK 63, 
SK 5282, SK 6382, 
SK 9052.1, 
SK 872.1, SK 873.1, 
SK 972.1, SK 973.1 

    100 100 130        

SK 62, SK 73, SK 83,  
SK 6282,  
SK 7382, SK 8382,  
SK 9072.1 

    100 100 130        

SK 72, SK 82, SK 93, 
SK 103, 
SK 7282, SK 8282, 
SK 9382, SK 10382.1, 
SK 9082.1, SK 9086.1, 
SK 9092.1, SK 9096.1 

      130        

SK 920072.1, 
SK 92072.1, SK 0, 
SK 071.1, SK 0182.1 

  40            

SK 1382NB, 
SK 1382.1, 
SK 92372, 
SK 92372.1, 
SK 12063, SK 372.1, 
SK 371.1 

    60          

 

Pos: 170 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenunterschrift_IEC-M otoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656680713523_2426.docx  @ 2920623 @  @ 1  

Tabelul 5: Masele motoarelor IEC 
 

Pos: 171 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenkopf_N EMA-Motor en [B1000, B2000] @ 89\mod_1656681174654_2426.docx @ 2920699 @  @ 1  
 

Masele maxime admise ale motoarelor 

Mărimea constructivă a 
motorului 

 

56
C

 

 

14
0T

C
 

 

18
0T

C
 

20
1T

C
 

25
0T

C
 

28
0T

C
 

32
0T

C
 

36
0T

C
 

40
0T

C
 

  

Masa max. a motorului 
[kg] 

 30  50  80 100 200 250 350 700 700   

Pos: 172 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenrum pf_NEM A-Motoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656681528259_0.docx @ 2920737 @  @ 1 
 

SK 62, SK 72, SK 73, 
SK 83, SK 93, 
SK 9072.1, SK 6282, 
SK 7282, SK 7382, 
SK 8382, SK 9382 

          500 500   

 

Pos: 173 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenunterschrift_N EM A-Motoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656681691355_2426.docx @ 2920775 @  @ 1  

Tabelul 6: Masele motoarelor NEMA 
 

Pos: 176 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  03z @ 59\mod_1606742688607_2426.docx @ 2701398 @ 5 @ 1 
 

Procesul de montare a unui motor standard la adaptorul IEC (opțiunea IEC) sau la adaptorul 
NEMA (opțiunea NEMA) 

1. Curățați arborele motorului și suprafețele flanșelor de la motor și adaptorul de motor și verificați 
dacă există deteriorări. Verificați dimensiunile motorului. Dimensiunile trebuie să fie cuprinse în 
toleranțele conform DIN EN 50347 sau NEMA MG1 Part 4. 
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2. La mărimile constructive ale motoarelor de 90, 160, 180 și 225 așezați eventualele bucșe de 
distanțare alăturate pe arborele motorului. 

 

3. Așezați jumătatea de cuplare în așa fel pe arborele motorului, încât pana de siguranță a motorului 
să angreneze cu canelura jumătății de cuplare. Strângeți jumătatea de cuplare conform indicațiilor 
producătorului motorului. La transmisiile standard cu dinți axiali observați cota B dintre jumătatea 
de cuplare și guler (vezi "Figura 15"). La anumite adaptoare NEMA setați poziția cuplajului 
conform indicației de pe eticheta adezivă aplicată. 

 

4. Dacă jumătatea de cuplare conține un știft filetat, fixați axial cuplajul pe arbore. Înaintea înșurubării 
ungeți știftul filetat cu adeziv de siguranță, de ex. Loctite 242 sau Loxeal 54-03, și strângeți-l cu 
cuplul de strângere corespunzător (a se vedea capitolul 7.3 "Cuplurile de strângere pentru 
șuruburi"). 

Pos: 178 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  04 [nicht- ex]z  @ 59\m od_1606742804556_2426.docx @ 2701473 @  @ 1 
 

5. Se recomandă etanșarea suprafețelor flanșelor pentru amplasarea în exterior și în medii umede. 
Pentru aceasta ungeți suprafețele flanșelor complet cu substanță de etanșare pentru suprafețe de 
ex. Loctite 574 sau Loxeal 58-14. 

Pos: 179 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  05z @ 59\mod_1606742838397_2426.docx @ 2701510 @  @ 1 
 

6. Montați motorul pe adaptor. Montați astfel și coroana dințată alăturată resp. manșonul dințat 
alăturat (a se vedea figura unten). 

 

7. Strângeți șuruburile adaptorului cu cuplul de strângere corespunzător (a se vedea capitolul 7.3 
"Cuplurile de strângere pentru șuruburi"). 
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Figura 15: Montarea cuplajului pe arborele motorului la diferite variante constructive ale cuplajului 
 

I Cuplaj cu dinți în arc de cerc (BoWex) dintr-o bucată 

II Cuplaj cu dinți în arc de cerc (BoWex) din două bucăți 

III Cuplaj cu dinți în arc de cerc din (BoWex) două bucăți cu bucșă de distanțare 

IV Cuplaj cu gheare (ROTEX) din două bucăți 

V Cuplaj cu gheare din două bucăți (ROTEX), respectați cota B: 

Transmisie standard cu dinți axiali: 
 SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 (2 trepte) 
 SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 (3 trepte) 

 Mărimea constructivă IEC 63 Mărimea constructivă IEC 71 
Cota B (figura V) B = 4,5mm B = 11,5mm 

VI Cuplaj cu gheare (ROTEX) din două bucăți cu bucșă de distanțare 
 
Pos: 180 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  06 @ 75\mod_1624347935230_2426.docx @ 2795888 @ 5 @ 1 
 

Procesul de montare a unui motor standard la adaptorul IEC AI160 - AI315 (opțiunea AI) sau 
adaptorul NEMA AN250TC – AN400TC (opțiunea AN) 

1. Curățați arborele motorului și suprafețele flanșelor de la motor și adaptorul de motor și verificați 
dacă există deteriorări. Verificați dimensiunile motorului. Dimensiunile trebuie să fie cuprinse în 
toleranțele conform DIN EN 50347 sau NEMA MG1 Part 4. 

 

2. Îndepărtați penele de siguranță ale arborelui motorului. 
 

3. În cazul adaptoarelor AI160, AI180 și AI225 montați bucșa de distanțare livrată. 
 

4. Montați pana de siguranță livrată (a se vedea "Tabelul 7: Arcuri de reglare a motorului"). 
 

5. Pentru montajul jumătății de cuplare încălziți jumătatea de cuplare la aprox. 100 °C. Poziționați 
jumătatea de cuplare în felul următor: 

− AI160, AI180 și AI225 se împing până la bucșa de distanțare 
− AI200, AI250, AI280, AI315 se împing până la cuplajul arborelui motorului 
− AN250TC – AN400TC până la atingerea cotei A (a se vedea "Tabelul 8: Poziția jumătății de 

cuplare pe arborele motorului NEMA") 
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6. Dacă jumătatea de cuplare conține un știft filetat, fixați axial cuplajul pe arbore. Înaintea înșurubării 
ungeți știftul filetat cu adeziv de siguranță, de ex. Loctite 242 sau Loxeal 54-03, și strângeți-l cu 
cuplul de strângere corespunzător (a se vedea capitolul 7.3 "Cuplurile de strângere pentru 
șuruburi"). 

 
Pos: 181 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  04 [nicht- ex]z  @ 59\m od_1606742804556_2426.docx @ 2701473 @  @ 1 
 

7. Se recomandă etanșarea suprafețelor flanșelor pentru amplasarea în exterior și în medii umede. 
Pentru aceasta ungeți suprafețele flanșelor complet cu substanță de etanșare pentru suprafețe de 
ex. Loctite 574 sau Loxeal 58-14. 

Pos: 183 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  07 @ 76\mod_1624353434411_2426.docx @ 2795926 @  @ 1 
 

8. Montați motorul pe adaptor. Montați astfel și coroana dințată alăturată resp. manșonul dințat 
alăturat (a se vedea Figura 15: Montarea cuplajului pe arborele motorului la diferite variante 
constructive ale cuplajului). La adaptorul AN360TC și AN400TC se fixează flanșa adaptorului pe 
motor, iar apoi de înșurubează motorul pe adaptor. 

 

9. Strângeți șuruburile adaptorului cu cuplul de strângere corespunzător (a se vedea capitolul 7.3 
"Cuplurile de strângere pentru șuruburi"). 

 

Tipul IEC/NEMA Cuplajul ø arbore Arc de reglare arborele motorului 

AI 160 R42 42 AB12x8x45 
AI 180 R48 48 AB14x9x45 
AN 250 R42 41,275 B3/8x3/8x1 1/2 
AN 280 R48 47,625 B1/2x1/2x1 1/2 
AI 200 R55 55 B16x10x50x 
AN 320 R55 53,976 B1/2x1/2x1 1/2 
AI 225 R65 60 B18x11x70 
AN 360 R350 R65 60,325 B5/8x5/8x2 1/4 
AI 250 R75 65 B18x11x70 
AI 280 R75 75 B20x12x70 
AN 360 R450 R75 60,325 B5/8x5/8x3 1/8 
AN 400 R75 73,025 B3/4x3/4x3 1/4 

Tabelul 7: Arcuri de reglare a motorului 
 

 

Tipul NEMA Dimensiunea 
cuplajului A [mm] 

N250TC R350 R42 83 

N250TC 300S R42 86 

N280TC R350 R48 87,5 

N280TC 300S R48 102,5 

N320TC R55 91 

N360TC/350 R65 126,5 

N360TC/450 R75 150,5 

N400TC R75 164,5 

Tabelul 8: Poziția jumătății de cuplare pe arborele motorului NEMA 
 
Pos: 190 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265508 @  @ 1  
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Pos: 191 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage der Kühlschlange an das  Kühlsystem 01 [B1000_2000]z @ 52\m od_1601476869971_2426.docx @ 2676009 @ 2 @ 1 
 

3.12 Montarea serpentinei de răcire la sistemul de răcire 
Pos: 194 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Kühl anl agen/Interne Kühlanl age_02_(M ontag e)z @ 52\m od_1601480924595_2426.docx  @ 2676084 @  @ 1 
 

 

 ATENȚIONARE  
Accidentare cauzată de descărcarea la presiune 
• Lucrări la mecanismul de transmisie numai cu circuitul de răcire depresurizat. 
 

 

ATENȚIE  
Deteriorarea serpentinei de răcire 
• În timpul montării nu răsuciți ștuțurile de racord. 
• Și după montare nu au voie să acționeze forțe exterioare asupra ștuțurilor de racord, care pot 

acționa asupra serpentinei de răcire. 
• În timpul funcționării evitați transmiterea oscilațiilor asupra serpentinei de răcire. 
 

Pos: 196 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage der Kühlschlange an das  Kühlsystem 03 [B1000_2000]z @ 52\m od_1601481884488_2426.docx @ 2676121 @  @ 1 
 

 

Explicație 

1 Ștuțuri de racord cu îmbinări filetate cu 
inel tăietor 

2 Serpentină de răcire 
3 capac al carcasei 

Figura 16: Capacul de răcire 
Serpentina de răcire este îngropată în capacul carcasei. Pentru alimentarea și evacuarea agentului de 
răcire au fost prevăzute ștuțuri de racord cu îmbinări filetate cu inel tăietor pe capacul carcasei 
conform DIN 2353 pentru racordul unei țevi cu diametrul exterior de 10 mm. 
Pos: 200 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage der Kühlschlange an das  Kühlsystem 04z @ 52\m od_1601486450433_2426.docx  @ 2676271 @  @ 1 
 

Îndepărtați dopurile din ștuțurile de racord înainte de montare și clătiți serpentina de răcire, pentru a 
evita pătrunderea murdăriei în sistemul de răcire. Racordați apoi ștuțurile de racordare la circuitul 
lichidului de răcire. Direcția de curgere a agentului de răcire este aleatorie. 
Pos: 201 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Kühl anl agen/Externer Öl-Luft-Kühl er [B1000]z @ 52\m od_1601487540358_2426.docx @ 2676308 @ 233 @ 1  
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3.13 Montajul răcitorului extern de ulei/aer 

3.13.1 Racordarea furtunurilor 
 

ATENȚIE  
Mecanismul de transmisie este livrat fără ulei umplut 
• Înaintea punerii în funcțiune umpleți cu ulei mecanismul de transmisie. 

 

În pachetul de livrare sunt incluse răcitorul de ulei/aer și furtunurile necesare. 

Racordați răcitorul de ulei/aer corespunzător figurii. 

 

 

 1 Răcitor de ulei/aer 
 2 Mecanism de transmisie 
 3 Monitorizare opțională a temperaturii 
 S Racordul de aspirare/scurgerea de ulei a 

mecanismului de transmisie  
 

P 
Racord de presiune / mecanism de 
transmisie, racord peste sau sub nivelul de 
ulei 

Figura 17: Racordul răcitorului de ulei/aer 
 

Strângeți ferm corespunzător piulițele olandeze 7.3 "Cuplurile de strângere pentru șuruburi". 

După montarea conductelor de ulei, umpleți cu tipul de ulei de transmisie tipărit pe plăcuța de 
identificare, în carcasa mecanismului de transmisie. Cantitatea de ulei indicată pe plăcuța de 
identificare reprezintă o valoare orientativă și poate să varieze în funcție de raportul de transmisie. 
Pentru furtunuri este utilizată o cantitate de ulei suplimentară de aprox. 4,5l. La umplere, se va acorda 
atenție șurubului pentru nivelul uleiului, ca indicator pentru nivelul corect al uleiului.  

3.13.2 Branșamentul electric 
Realizați conexiunea electrică conform instrucțiunilor de operare și de montaj ale răcitorului de 
ulei/aer. 
Pos: 206 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265508 @  @ 1  
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Pos: 207 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälter Option OA 00_Ü berschrif t_z  @ 52\m od_1601488859794_2426.docx  @ 2676385 @ 2 @ 1 
 

3.14 Montarea unui vas de expansiune pentru ulei (opțiunea: OA) 
Pos: 208 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälter Option OA 01_Größe I  - I II_z @ 81\m od_1633419860079_2426.docx @ 2834329 @ 3 @ 1 
 

3.14.1 Montajul mărimilor I, II și III 
Vasul de expansiune pentru ulei stă la dispoziție în 3 mărimi cu diferite capacități: 

• 0,7 l (mărimea I) 
• 2,7 l (mărimea II) 
• 5,4 l (mărimea III) 

Vasul de expansiune pentru ulei trebuie montat vertical, cu racordul pentru furtun dispus în jos și cu 
șurubul de aerisire în sus. Vasul trebuie montat cât mai sus posibil, având în vedere lungimea 
furtunului. Pentru propuneri privind poziția vasului de expansiune pentru ulei consultați figura 
următoare. 

 

Figura 18: Poziția vasului de expansiune pentru ulei 
 

1. După instalarea mecanismului de transmisie îndepărtați șurubul pentru aerisire. 
2. Înșurubați reducția sau prelungirea cu inelul de etanșare disponibil. 
3. Dacă se înșurubează șurubul de fixare într-o gaură filetată de trecere, ungeți filetul cu un adeziv de 

șuruburi de rezistență medie, cum ar fi LOXEAL 54-03 sau Loctite 242. 
4. Înșurubați rezervorul de compensare. În cazul în care adâncimea necesară de înșurubare de 1,5 

× d nu poate fi respectată, folosiți un șurub cu 5 mm mai lung. Dacă nu se poate monta un șurub 
mai lung, folosiți un șurub tip știft și o piuliță cu dimensiunile corespunzătoare.  

5. Montați furtunul de aerisire cu șuruburile tubulare și garniturile alăturate. 
Pos: 209 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälter Option OA 02 [B1000]z @ 52\m od_1601489765444_2426.docx @ 2676423 @  @ 1 
 

6. Strângeți șurubul de aerisire alăturat M12 × 1,5 cu inelul de etanșare din rezervor. 
Pos: 211 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälters Option OA 03_Größe 0A und 0B_01 @ 81\mod_1632989654868_2426.docx @ 2832108 @ 3 @ 1 
 

3.14.2 Montajul mărimilor 0A și 0B 
Vasul de expansiune pentru ulei trebuie montat vertical, cu racordul pentru furtun dispus în jos și cu 
șurubul de aerisire în sus. Vasul trebuie montat cât mai sus posibil, având în vedere lungimea 
furtunului. Pentru propuneri privind poziția vasului de expansiune pentru ulei consultați Figura 18. 
Aveți în vedere faptul că, la forma constructivă M4 cu poziția cutiilor de conexiuni, nu este posibil 
montajul vasului de expansiune pentru ulei în poziția 2. 
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Figura 19: Poziția vasului de expansiune pentru ulei 
 

1. După instalarea mecanismului de transmisie îndepărtați șurubul pentru nivelul uleiului respectiv 
aerisire. 

2. Montați vasul de expansiune pentru ulei conform Figura 18. Orientați-l astfel paralel față de 
arborele motorului. 

3. Respectați cuplul maxim de strângere de 12 Nm pentru înșurubarea vasului de expansiune pentru 
ulei la carcasa mecanismului de transmisie. 

Pos: 232 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/N achträgliche Lacki erung/Nachtr ägliche Lacki erung 00 headline @ 34\mod_1559724373206_2426.docx @ 2538898 @ 2 @ 1 
 

3.15 Vopsirea ulterioară 
 

Pos: 234 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/N achträgliche Lacki erung/Nachtr ägliche Lacki erung 02 @ 34\mod_1559724405678_2426.docx @ 2538972 @  @ 1 
 

În cazul unei vopsiri ulterioare a mecanismului de transmisie, simeringurile, elementele din cauciuc, 
şuruburile de aerisire, furtunurile, plăcuţele de caracteristici, etichetele adezive şi componentele 
cuplajului motorului nu trebuie să vină în contact cu vopsele, lacuri şi solvenţi, deoarece, în caz 
contrar, aceste piese pot fi deteriorate sau pot deveni ilizibile. 
Pos: 235 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Elek trischer Anschl uss M otor [B1000] @ 81\m od_1633345694538_2426.docx @ 2833593 @ 2 @ 1 
 

3.16 Branșamentul electric al motorului atașat 
La motoarele transmisiei (mecanism de transmisie cu electromotor atașat), electromotorul are o 
instrucțiune de utilizare proprie. Dacă lipsesc instrucțiunile de utilizare, solicitați-le producătorului 
motorului. Realizați conexiunea electrică a motorului conform instrucțiunilor de utilizare ale motorului. 
De regulă, în cutia de conexiuni a motorului există o schemă electrică de conexiune. 
Pos: 237 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/4. Inbetri ebnahm e [_Titel] @ 3\m od_1368691822868_2426.docx  @ 65684 @ 1 @ 1 
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4 Punerea în funcţiune 
Pos: 238 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ölstand pr üfen_01z  @ 53\m od_1603264683711_2426.docx  @ 2679848 @ 2 @ 1 
 

4.1 Verificarea nivelului uleiului 
Pos: 239 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ölstand_02 [B1000, B1050] @ 54\mod_1603271152794_2426.docx @ 2680192 @  @ 1 
 

Verificați nivelul uleiului înaintea punerii în funcțiune (a se vedea capitolul 5.2 "Lucrările de inspecție și 
de întreținere curentă"). 
Pos: 243 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Entl üftung ak tivier en_01z  @ 53\mod_1603265459270_2426.docx @ 2679886 @ 2 @ 1 
 

4.2 Activarea aerisirii 
Pos: 244 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Einl eitung nicht- ex @ 49\mod_1599579572645_2426.docx @ 2667244 @  @ 1 
 

Dacă este prevăzută o aerisire a transmisiei, atunci înaintea punerii în funcțiune trebuie activată 
aerisirea respectiv aerisirea sub presiune. Transmisiile duble sunt compuse din două transmisii 
individuale, conțin 2 camere pentru ulei și eventual 2 aerisiri. 

Pentru activare îndepărtați șnurul de etanșare din șurubul de aerisire. Referitor la poziția șurubului de 
aerisire consultați capitolul 7.1 "Forme constructive și poziția de montaj". 
Pos: 246 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Entl üf tungsschraube @ 49\mod_1599583285555_2426.docx @ 2667381 @  @ 1 
 

 

 

  

 

Explicație 

1 Șurub de aerisire 
2 Șnur de etanșare 

Figura 20: Activarea șurubului de aerisire 
Pos: 247 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Druckentl üftungsschr aube @ 49\m od_1599583297738_2426.docx @ 2667427 @  @ 1 
 

 

 

  

 

Explicație 

1 Șurubul de dezaerare sub 
presiune 

2 Șnur de etanșare 

Figura 21: Activare șurubului de dezaerare sub presiune 
Pos: 248 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265508 @  @ 1 
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Pos: 249 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Sonderentl üf tung @ 49\m od_1599583310626_2426.docx  @ 2667473 @  @ 1  

 

Aerisirile speciale sunt livrate desfăcute. Deșurubați îmbinarea filetată pentru dezaerare și înșurubați 
în locul acesteia dispozitivul special de dezaerare cu garnitura. 
 

 

 

 

 

Explicație 
1 Șurub de aerisire 2 Șnur de etanșare 3 Șurub de aerisire special 

Figura 22: Îndepărtarea îmbinării filetate pentru aerisire și montarea dispozitivului de aerisire specială 
Pos: 253 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ak tivier ung des autom atischen Schmiers toffgebers_01 [B1000, B2000] @ 54\mod_1603295724455_2426.docx @ 2681618 @ 2 @ 1 
 

4.3 Activarea gresorului automat 
Anumite tipuri de mecanisme de transmisie care se asamblează cu un motor standard (opțiunea 
IEC/NEMA, nu AI/AN) sunt echipate cu un gresor automat pentru lubrifierea rulmenților. Gresorul 
trebuie activat înainte de punerea în funcțiune a mecanismului de transmisie. Pe capacul cartușului 
adaptorului pentru montarea unui motor standard IEC/NEMA, se află o plăcuță indicatoare roșie 
pentru activarea gresorului. În partea opusă gresorului se află un orificiu de scurgere a grăsimii, care 
este astupat cu un șurub de închidere G1/4. După activarea gresorului este posibilă deșurubarea 
șurubului de închidere și poate fi înlocuit cu recipientul de colectare a grăsimii livrat (cod de articol 
28301210). 

 

 

Figura 23: Montarea recipientului de colectare a grăsimii 
 

Procedura: 
1. Slăbiți și îndepărtați șuruburile cu cap cilindric. 
2. Detașați capacul cartușului. 
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3. Înșurubați șurubul de activare în gresor până când urechea inelară se rupe în locul nominal de 
rupere. 

Pos: 255 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ak tivier ung des autom atischen Schmiers toffgebers_03 [B1000, B2000] @ 76\mod_1624463716842_2426.docx @ 2796898 @ 5 @ 1 
 

4. Montați capacul cartușului la loc. Fixați capacul cartușului cu ajutorul șuruburilor cu cap cilindric (a 
se vedea capitolul 7.3 "Cuplurile de strângere pentru șuruburi"). 

5. Pe plăcuța adezivă marcați luna și anul activării. 

 

 
 Explicație 

1 Șuruburi cilindrice M8 x 16 
2 Capacul cartușului 
3 Șurubul de activare 
4 Urechea inelară 
5 Gresor 
6 Poziția plăcuței adezive 

 

Figura 24: Activarea gresorului automat în cazul atașării motorului standard 
 

Plăcuța adezivă: 

 

Figura 25: Plăcuța adezivă 
Pos: 271 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Kühlschl ang e/Interne Kühl anl age_01_(Inbetriebnahme) [B1000 . ..  B2050] @ 76\mod_1624459274579_2426.docx @ 2796784 @ 2 @ 1 
 

4.4 Serpentină de răcire (opțiune: CC) 
Pos: 273 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_02_(Inbetri ebnahm e) [B1000, B1050] @ 36\m od_1560494617939_2426.docx  @ 2542014 @  @ 1 
 

 

ATENŢIE  
Avarierea transmisiei cauzată de supraîncălzire 
• Punerea în funcțiune a sistemului de antrenare este permisă abia după ce serpentina de răcire a 

fost racordată la circuitul de răcire și circuitul de răcire a fost pus în funcțiune. 
 

Pos: 274 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_02a_(Inbetriebnahme)  [B1000, B1050]z  @ 54\mod_1603467886065_2426.docx @ 2683112 @  @ 1 
 

La pericol de îngheț, apei de răcire trebuie să i se adauge la timp un antigel adecvat. 
Pos: 275 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_03_(Inbetri ebnahm e) [B1000- B2050] @ 56\m od_1604924743805_2426.docx  @ 2688578 @  @ 1 
 

Agentul de răcire trebuie să aibă o capacitate termică asemănătoare cu a apei. 

• Capacitate termică specifică a apei la 20 °C: c = 4,18 kJ/kgK 

Ca agent de răcire se recomandă apă industrială curată, fără incluziuni bule de aer și fără substanțe 
decantabile. Duritatea apei trebuie să se afle între 1°dH și 15°dH, iar valoarea pH-ului trebuie să fie 
între pH 7,4 și pH 9,5. În apa de răcire nu se vor adăuga lichide agresive. 
Pos: 276 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_03a ( Inbetriebnahme) [B1000, B2000)z  @ 55\m od_1603787319406_2426.docx  @ 2683806 @  @ 1 
 

Presiunea agentului de răcire poate fi de max. 8 bar. Se recomandă montarea unui reductor de 
presiune la intrarea agentului de răcire, pentru a evita deteriorările cauzate de o presiune prea 
ridicată. 
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Temperatura de admisie a agentului de răcire nu are voie să depășească 40 °C. Se recomandă 
10 °C. 

Cantitatea de agent de răcire necesară este 10 l/min. 
Pos: 279 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_03b_(Inbetriebnahme)  [B1000, B1050]z  @ 54\mod_1603468701680_2426.docx @ 2683149 @  @ 1 
 

Temperatura și debitul apei de răcire trebuie controlate și asigurate. Acționarea trebuie oprită la 
depășirea temperaturii admise. 
Pos: 282 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/ex ter ner  Öl/Luft-Kühler [B1000l]z @ 55\mod_1603787323813_2426.docx @ 2683843 @ 5 @ 1 
 

Răcitor extern de ulei/aer (opțiunea: CS2-X) 

Preluați variantele și toate datele importante ale răcitorului de ulei/aer din catalogul G1000. Observați 
instrucțiunile de utilizare ale agregatului de răcire. 
Pos: 315 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ei nlaufzeit der Schneckengetriebe [B1000] @ 23\mod_1531908450259_2426.docx @ 2434168 @ 2 @ 1 
 

4.5 Timpul de rodaj al transmisiei elicoidale 
Pentru a atinge randamentul maxim în cazul transmisiilor elicoidale, mecanismul de transmisie trebuie 
să parcurgă un proces de rodare de aprox. 25 h – 48 h cu solicitare maximă. 

Înaintea timpului de rodaj sunt posibile rabaturi de randament. 
Pos: 317 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Checkliste [B1000]z  @ 55\m od_1603902218068_2426.docx @ 2684117 @ 2 @ 1 
 

4.6 Lista de verificare 
Lista de verificare 

Obiectul verificării 
 

Dată 
verificat la: 

Informații  
vezi capitolul 

Este șurubul de aerisire activat, respectiv dispozitivul de dezaerare 
înșurubat? 

 4.2 

Corespunde forma constructivă solicitată cu poziția de montare 
reală? 

 7.1  

Se încadrează forțele exterioare ale arborelui mecanismului de 
transmisie în cele admisibile (tensionarea lanțului)? 

 3.5 

Este reazemul anti-torsiune montat corect?  3.6 
Este montată protecția contra atingerii la piesele rotative?  3.9 
Este activat gresorul automat?  4.3 
Sistemul de răcire este racordat?  3.12  

3.13  

Tabelul 9: Lista de verificare pentru punerea în funcțiune 
Pos: 322 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/5. Inspektion und Wartung @ 23\mod_1531828817835_2426.docx @ 2434010 @ 1 @ 1 
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5 Inspecţia şi întreţinerea curentă 
Pos: 323 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsintervalle/Inspekti ons- und W artungsintervalle [B1000]z  @ 55\m od_1603994774010_2426.docx @ 2684674 @ 2 @ 1 
 

5.1 Intervalele de inspecție și de întreținere curentă 
 

Intervalele de inspecție și 
de întreținere curentă 
 

Lucrările de inspecție și de întreținere curentă 
 

Informații  
vezi capitolul 

Cel puțin semestrial • Control vizual  5.2.1 
• Verificarea zgomotelor din timpul funcționării 5.2.2 
• Verificarea nivelului uleiului  5.2.3 
• Verificarea vizuală a furtunului 5.2.5 
• Reungerea cu unsoare/îndepărtarea excesului de unsoare 

(numai la arbore de acționare liber/opțiunea W, la montarea în 
lagăre a dispozitivului de amestecare/opțiunea VL2/VL3 și la 
adaptorul AI…/AN… cu opțiunea BRG1) 

5.2.6 

• se schimbă gresorul automat / se îndepărtează excesul de 
unsoare (la atașarea motorului standard IEC/NEMA este 
permisă înlocuirea gresorului la un an dacă duratele de 
funcționare sunt < 8 h / zi); 
la fiecare a doua înlocuire a gresorului se golește resp. 
înlocuiește recipientul de colectare a lubrifiantului 

5.2.7 

Pentru temperaturi de 
regim de până la 80 °C 
La fiecare 10.000 ore de 
funcționare, 
minim la fiecare 2 ani 

• Schimbați uleiul (se dublează termenul la umplerea cu 
produse sintetice, la utilizarea SmartOilChange, termenul 
este indicat de către SmartOilChange) 

5.2.8 

• Curățarea și, dacă este cazul, înlocuirea șurubului de aerisire 5.2.9 
• Înlocuiți simeringurile la fiecare schimbare a uleiului, cel târziu 

la 10.000 de ore de funcționare 
5.2.10 

La fiecare 20.000 ore de 
funcționare, 
minim la fiecare 4 ani 

• Ungerea ulterioară a lagărelor din mecanismul de transmisie 5.2.11 

Cel puțin la fiecare 10 ani • Reparație capitală 5.2.12 

Tabelul 10: Intervalele de inspecție și de întreținere curentă 
 

 Informație  
Intervalele de schimbare a uleiului sunt valabile în condiții normale de funcționare și la temperaturi de 
regim de până la 80 °C. La condiții de funcționare extreme (temperaturi de regim mai mari de 80 °C, 
umiditate crescută a aerului, mediu agresiv și schimbul frecvent al temperaturii de regim) se 
scurtează intervalele de schimbare a uleiului. 
 

 

 Informație  
SmartOilChange determină momentul optim pentru un schimb al uleiului în funcție de determinarea 
permanentă a temperaturii uleiului. Aceasta se poate realiza la SmartOilChange de la Getriebebau 
NORD exclusiv pe baza caracteristicilor specifice produsului, a temperaturii ambiante prestabilite fix și 
a valorilor măsurate interne ale echipamentului electronic, ca de ex. consumul de curent. Astfel nu 
este necesar hardware-ul suplimentar pentru soluția Getriebebau NORD. 

Rezultatele măsurătorilor sunt prelucrate și interpretate de către un software integrat și au drept efect 
exclusiv afișarea restului de durată de funcționare calculată până la următorul schimb de ulei. 
 

Pos: 328 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_00 Überschrift @ 23\mod_1531828915132_2426.docx @ 2434047 @ 2 @ 1 
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5.2 Lucrările de inspecție și de întreținere curentă 
Pos: 330 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_01_Sichtkontr olle U ndichtigkeitenz @ 55\m od_1603988815899_2426.docx  @ 2684502 @ 3 @ 1 
 

5.2.1 Verificare vizuală dacă există neetanșeități 
Controlați dacă mecanismul de transmisie prezintă neetanșeități. Pentru aceasta trebuie să se acorde 
atenție uleiului scurs al transmisiei și dacă există urme de ulei în exteriorul transmisiei sau sub 
transmisie. Trebuie verificate în special simeringurile, căpăcelele de închidere, îmbinările filetate, 
furtunurile și resturile carcasei. 
 
 

 

 Informație  
Simeringurile sunt componente cu durabilitate finită și sunt supuse uzurii și învechirii. Durata de 
funcționare a simeringurilor depinde de diferitele condiții ambientale. Temperatura, lumina (în special 
lumina UV), ozonul și alte gaze și lichide influențează procesul de învechire al simeringurilor. Unele 
dintre aceste influențe pot modifica proprietățile fizico-chimice ale simeringurilor și, în funcție de 
intensitate, pot cauza o scurtare semnificativă a durabilității. Agenții externi (ca de ex. praful, nămolul, 
nisipul, particulele metalice) și supratemperatura (turația excesivă sau căldura evacuată în exterior) 
accelerează uzura marginii de etanșare. Aceste margini de etanșare dintr-un material cu elastomer 
sunt prevăzute din întreprindere pentru lubrifierea cu un lubrifiant special. În felul acesta se 
minimizează uzura condiționată de funcționare și se atinge o durată de serviciu îndelungată. De 
aceea, o peliculă de ulei în zona marginii de etanșare de șlefuire este normală și nu reprezintă o 
scurgere (a se vedea capitolul 7.5 "Scurgere şi etanşeitate"). 
 

 
 

ATENȚIE  
Pericol de deteriorare a simeringurilor radiale prin agenți de curățare neadecvați 
Agenții de curățare neadecvați pot deteriora simeringurile radiale și prezintă un pericol crescut de 
scurgeri. 

• Nu curățați mecanismul de transmisie cu agenți de curățare, acetonă sau benzol. 
• Evitați contactul cu uleiurile hidraulice. 
 

 

În caz de bănuială trebuie să se curețe mecanismul de transmisie, să se verifice nivelul de ulei și, 
după aprox. 24 ore, să se verifice din nou dacă există neetanșeități. Dacă se confirmă neetanșeitatea 
(ulei scurs), transmisia trebuie reparată de urgență. Vă rugăm să vă adresați departamentului de 
service NORD. 
Pos: 331 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_01_Sichtkontr olle U ndichtigkeiten Kühlschl ange @ 36\m od_1560758680370_2426.docx @ 2542908 @  @ 1  

Dacă transmisia este echipată cu o serpentină de răcire în capacul carcasei, trebuie verificate 
racordurilor şi serpentina de răcire dacă prezintă neetanşeităţi. Dacă apar neetanşeităţi, scurgerea 
trebuie reparată de urgenţă. Vă rugăm să vă adresaţi departamentului de service NORD. 
Pos: 332 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_02_Laufg eräusche pr üfenz  @ 55\m od_1603990546349_2426.docx  @ 2684540 @ 3 @ 1 
 

5.2.2 Verificarea zgomotelor din timpul funcționării 
Dacă apar zgomote neobișnuite pe parcursul funcționării sau vibrații la mecanismul de transmisie, 
există riscul apariției unei defecțiuni la mecanismul de transmisie. În cazul acesta trebuie reparat de 
urgență mecanismul de transmisie. Vă rugăm să vă adresați departamentului de service NORD. 
Pos: 336 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ölstand pr üfen [B1000]z @ 76\m od_1624864651296_2426.docx  @ 2799466 @ 3 @ 1 
 

5.2.3 Verificarea nivelului uleiului 
În capitolul 7.1 "Forme constructive și poziția de montaj"sunt prezentate formele constructive și 
șuruburile pentru nivelul uleiului corespunzătoare formei constructive. În cazul transmisiilor duble se 
va verifica nivelul uleiului la ambele mecanisme de transmisie. Aerisirea trebuie realizată pe locația 
marcată în capitolul 7.1 "Forme constructive și poziția de montaj". 
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La mecanismele de transmisie fără șurub pentru nivelul uleiului (a se vedea capitolul 7.1 "Forme 
constructive și poziția de montaj") nu este necesară verificarea nivelului de ulei.  

Tipurile de mecanisme de transmisie care nu au fost umplute din fabricație cu ulei, se vor umple cu 
ulei înainte de verificarea nivelului uleiului. 

Verificarea nivelului de ulei poate fi realizată numai cu mecanismul de transmisie oprit și răcit. Trebuie 
să prevedeți o asigurare împotriva conectării accidentale. Realizați verificarea nivelului de ulei la o 
temperatură a uleiului între 10 °C și 40 °C. 

Mecanisme de transmisie cu șurub pentru nivelul uleiului 
1. Deșurubați șurubul pentru nivelul uleiului corespunzător formei constructive (a se vedea capitolul 

7.1 "Forme constructive și poziția de montaj"). 
 

 Informație  
La prima verificare a nivelului uleiului se poate pierde o cantitate mică de ulei, deoarece nivelul 
uleiului poate fi situat deasupra marginii inferioare a orificiului pentru nivelul uleiului. 
 

2. Nivelul corect al uleiului se află la muchia inferioară a alezajului pentru nivelul uleiului. Dacă nivelul 
uleiului este prea scăzut, corectați-l cu tipul de ulei corespunzător.  

3. Înșurubați la loc șurubul pentru nivelul uleiului și toate îmbinările filetate desfiletate anterior. 

Mecanisme de transmisie cu recipient pentru nivelul uleiului 

 

Figura 26: Verificarea nivelului uleiului cu joja de ulei 
1. Deșurubați șurubul de închidere cu tijă de nivel (filet G1¼) din recipientul pentru nivelul uleiului. 
2. Nivelul uleiului trebuie să se afle între marcajul inferior și cel superior când tija de nivel este 

complet înșurubată (a se vedea figura Figura 26). Dacă nivelul uleiului este prea scăzut, corectați-l 
cu tipul de ulei corespunzător.  

3. Înșurubați la loc șurubul de închidere cu tijă de nivel și toate îmbinările filetate desfiletate anterior. 

Mecanism de transmisie cu vizor pentru ulei 
1. Nivelul uleiului din mecanismul de transmisie poate fi citit direct pe vizor. 
2. Nivelul corect al uleiului este:  

– Maxim: Mijlocul vizorului de ulei, 
– Minim: Muchia inferioară a vizorului pentru ulei. 

3. Dacă nu corespunde nivelul uleiului, atunci corectați-l prin scurgere sau completare, cu tipul de ulei 
indicat pe plăcuța de identificare. 

Pos: 353 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_04a_Sichtkontroll e Gummi puffer _headli ne [B1000, B2000] @ 55\mod_1604308367231_2426.docx @ 2685238 @ 3 @ 1  

5.2.4 Verificarea vizuală a tampoanele din cauciuc (opțiunea: G, VG) 
Pos : 356 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gummiel emente [B1000, B2000, B1050_B2050]z  @ 55\m od_1604335240091_2426.docx @ 2685884 @  @ 1 
 

Dacă sunt vizibile daune, ca de exemplu fisuri pe suprafață, este necesară înlocuirea elementelor de 
cauciuc. Vă rugăm să vă adresați în acest caz departamentului de service NORD. 
Pos: 360 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_04b_Sichtkontroll e Schl auchl eitung en [B1000]z  @ 55\m od_1604426182409_2426.docx  @ 2686396 @ 3 @ 1 
 

5.2.5 Verificarea vizuală a furtunurilor (opțiune: OT, CS2-X) 
Transmisiile cu recipient pentru nivelul uleiului sau agregatele de răcire externe au furtunuri de 
cauciuc.  



Transmisie – Manual cu instrucțiuni de montaj  

48  B 1000 ro-2822 

Pos: 364 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Leitung en/Leitung en_05- Schl auchl eitungen_03 [B1050, B2050]z @ 56\mod_1604427094604_2426.docx @ 2686472 @  @ 1 
 

Controlați furtunurile și îmbinările filetate cu privire la scurgeri, tăieturi, fisuri, porozități și urme de 
frecare. În caz de deteriorări trebuie înlocuite furtunurile. Pentru aceasta vă rugăm să vă adresați 
departamentului de service NORD. 
Pos: 374 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_05_Fett  nachschmier enz  @ 56\m od_1604508039835_2426.docx  @ 2686908 @ 3 @ 1 
 

5.2.6 Reungerea cu unsoare (opțiunea : VL2, VL3, W, AI, AN) 
La unele variante de mecanisme de transmisie este prezent un dispozitiv de lubrifiere ulterioară.  

In cazul variantelor cu dispozitiv de amestecare VL2 și VL3, înaintea reungerii trebuie deșurubat 
șurubul de aerisire care se află în poziția opusă niplului de lubrifiere. Gresați din nou până când, pe la 
șurubul de aerisire, iese o cantitate de aprox. 20 - 25 g. Strângeți apoi la loc șurubul de aerisire. 

La opțiunea W și adaptoarele IEC/NEMA, AI și AN, opțiunea BRG1, ungeți la niplul de lubrifiere 
rulmentul exterior cu aprox. 20 - 25 g de unsoare. Niplul de lubrifiere se află sub capacul de inspecție 
înșurubat. Înaintea reungerii deșurubați șurubul de scurgere a unsorii, astfel încât să fie posibilă 
scurgerea excesului de unsoare. Îndepărtați excesul de unsoare de la adaptorul motorului. 
 

 

 
 
 
1 
2 
3 

 
 
 
Niplu conic de lubrifiere 
Șurub de scurgere a unsorii 
Capac de inspecție 

   
Figura 27: Reungerea adaptorului IEC/NEMA, AI și AN, opțiunea BRG1 
 

Sortimentul de unsoare recomandat: Petamo GHY 133N (firma Klüber Lubrication). Opțional poate fi 
utilizată o unsoare compatibilă cu alimentele (a se vedea capitolul 7.2.1 "Unsori pentru rulmenți"). 
Pos: 376 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_06_autom atischen Schmiers toffgeber  ausw echsel nz @ 56\mod_1604576222529_2426.docx @ 2687198 @ 3 @ 1 
 

5.2.7 Schimbarea gresorului automat 

 

 
Explicație 

1 Șuruburi cilindrice M8 x 16 
2 Capacul cartușului 
3 Șurubul de activare 
4 Urechea inelară 
5 Gresor 
6 Poziția plăcuței adezive 

Figura 28: Înlocuirea gresorului automat în cazul atașării motorului standard 
 

(Gresor: Cod de articol: 28301000 sau pentru unsoarea compatibilă cu alimentele, cod de articol: 
28301010)  
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1. Deșurubați capacul cartușului. 
2. Deșurubați gresorul. 
3. Înșurubați noul gresor. 
4. Îndepărtați excesul de unsoare de la adaptor.  
5. Activați gresorul (a se vedea capitolul 4.3 "Activarea gresorului automat").  

La fiecare a doua înlocuire a gresorului este necesară înlocuirea sau golirea recipientului de colectare 
a grăsimii (cod de articol 28301210). Datorită formei recipientului rămâne o cantitate reziduală de 
unsoare în acesta.  

1. Deșurubați recipientul de colectare a grăsimii din îmbinarea filetată.  
2. Presați afară unsoare din recipientul de colectare a grăsimii. Pentru aceasta apăsați înapoi pistonul 

interior cu ajutorul unei tije. Tija poate avea un diametru maxim de 10 mm. Colectați unsoarea 
presată în exterior și salubrizați-o profesional. 

3. Verificați recipientul de colectare. Înlocuiți recipientul de colectare cu unul nou dacă este deteriorat. 
4. Înșurubați din nou recipientul de colectare în alezajul de golire de pe adaptorul motorului.  
Pos: 377 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_07a_Öl w echseln [B1000, B2000]z @ 55\mod_1603992874976_2426.docx @ 2684625 @ 3 @ 1 
 

5.2.8 Schimbarea uleiului 
În figurile de la capitolul 7.1 "Forme constructive și poziția de montaj"sunt prezentate pozițiile șurubului 
de scurgere a uleiului, șurubul pentru nivelul uleiului și șurubul de aerisire în funcție de forma 
constructivă. 
 

 ATENȚIONARE  
Pericol de arsuri 
Uleiul poate să fie foarte fierbinte. Utilizați echipamentul de protecție. 
 

Procedeul de lucru:  

1. Amplasați un vas de colectare sub șurubul sau robinetul de scurgere a uleiului. 
2. (Dacă există) deșurubați complet șurubul pentru nivelul uleiului și șurubul de scurgere a uleiului. La 

utilizarea unui recipient pentru nivelul uleiului deșurubați șurubul de închidere cu tijă. 
3. Uleiul se scurge complet din mecanismul de transmisie. 
4. Verificați inelele de etanșare ale șurubului de scurgere a uleiului și șurubul pentru nivelul uleiului. 

Dacă este deteriorat un inel de etanșare integrat, înlocuiți șurubul corespunzător. Puteți curăța și 
filetul și îl puteți unge cu adeziv de siguranță de ex. Loctite 242, Loxeal 54-03 înaintea înșurubării. 

5. Înfiletați șurubul de scurgere a uleiului în alezaj și strângeți-l ferm cu cuplul corespunzător (a se 
vedea capitolul 7.3 "Cuplurile de strângere pentru șuruburi"). 

6. Umpleți ulei nou de același fel prin orificiul nivelului uleiului cu un dispozitiv de umplere 
corespunzător, până când uleiul se scurge din orificiu. Uleiul poate fi umplut și prin orificiul 
dispozitivului de dezaerare sau al unui șurub de închidere care se află deasupra nivelului uleiului. 
În cazul utilizării unui recipient pentru nivelul uleiului, umpleți uleiul prin orificiul superior (filet G1¼), 
până când nivelul uleiului este conform descrierii din capitolul 5.2.3 "Verificarea nivelului uleiului". 

7. Controlați nivelul uleiului după cel puțin 15 min., resp. după cel puțin 30 min. la utilizarea unui 
recipient pentru nivelul uleiului. 

Pos: 379 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_07b_Öl w echseln [B1000]z  @ 56\m od_1604680072546_2426.docx  @ 2688530 @  @ 1 
 

 

 Informație  
La mecanismele de transmisie fără șurub de scurgere (a se vedea capitolul 7.1 "Forme constructive și 
poziția de montaj"), schimbarea uleiului nu este necesară. Aceste mecanisme de transmisie sunt 
lubrifiate pe toată durata de serviciu. 

Transmisiile standard cu dinți axiali nu au șurub pentru nivelul uleiului. Aici se umple noul ulei prin 
alezajul filetat al aerisirii. 
 

Pos: 386 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_08_Entlüf tungsschraube r einigen ggf.  wechselnz  @ 56\m od_1605105766817_2426.docx  @ 2689066 @ 3 @ 1 
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5.2.9 Curățarea și verificarea șurubului de aerisire 
1. Deșurubați șurubul pentru aerisire.  
2. Curățați temeinic șurubul de aerisire, de ex. cu aer comprimat. 
3. Verificați șurubul de aerisire și inelul de etanșare. Dacă inelul de etanșare este deteriorat, folosiți 

un nou șurub de aerisire. 
4. Strângeți la loc șurubul de aerisire. 
Pos: 399 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_09_W ellendichtring tauschen - nur Ü berschrift  [B1050, B2050] @ 39\mod_1571908320214_2426.docx @ 2568028 @ 3 @ 1 
 

5.2.10 Înlocuirea simeringului 
Pos: 400 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_09_W ellendichtring tauschenz  @ 76\m od_1624568803180_2426.docx  @ 2798469 @  @ 1 
 

La atingerea duratei de uzură se mărește pelicula de ulei în zona marginii de etanșare și se formează 
încet o scurgere măsurabilă cu picături de ulei. Simeringul trebuie înlocuit în cazul acesta. Spațiul 
dintre marginea de etanșare și protecție trebuie umplut la montaj cu aprox. 50% grăsime (sortiment de 
unsoare recomandat: PETAMO GHY 133N). Asigurați-vă de faptul că noul simering, după montaj, nu 
rulează din nou în vechea urmă de rulare.  
Pos: 402 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265508 @  @ 1  
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Pos: 403 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_10_N achfettung von Lag ernz  @ 56\mod_1605111249160_2426.docx @ 2689181 @ 3 @ 1 
 

5.2.11 Relubrifierea lagărelor din mecanismele de transmisie 
 
Pos: 404 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Lager im Getriebe 01z  @ 56\mod_1605116310513_2426.docx @ 2689332 @  @ 1 
 

 

ATENȚIE  
Daune ale mecanismului de transmisie cauzate de lubrifierea insuficientă 
În cazul unei lubrifieri insuficiente există riscul unei defectări a lagărului.  

• Respectați obligatoriu intervalele recomandate. 
• Utilizați numai lubrifianții aprobați de Getriebebau NORD. 
• Nu amestecați niciodată lubrifianți diferiți. Dacă amestecați lubrifianți diferiți este posibilă 

deteriorarea mecanismului de transmisie din cauza lubrifierii deficitare, ca urmare a unei 
incompatibilități a lubrifianților. 

• Evitați contaminarea lubrifiantului prin corpuri străine și expulzări a lubrifiantului prin uleiul de 
lubrifiere. 

 

Pos: 406 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Lager im Getriebe 03z  @ 56\mod_1605116328395_2426.docx @ 2689408 @  @ 1 
 

Vă rugăm să vă adresați departamentului de service NORD pentru înlocuirea unsorii pentru rulmenți la 
lagăre. 

Sortimentul de unsoare recomandat: Petamo GHY 133N - Klüber Lubrication (a se vedea capitolul 
7.2.1 "Unsori pentru rulmenți"). 
Pos: 421 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gener alüber hol ung/General überhol ung_01 [B1050, B2050] @ 31\m od_1553073833641_2426.docx  @ 2515182 @ 3 @ 1 
 

5.2.12 Revizia generală  
Pos: 422 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gener alüber hol ung/General überhol ung_02 [B1000, B1050] @ 36\m od_1560861879248_2426.docx  @ 2543667 @  @ 1 
 

Reparaţia generală trebuie realizată într-un atelier de specialitate, cu echipament adecvat şi personal 
calificat, cu respectarea reglementărilor şi legilor naţionale. Vă recomandăm să încredinţaţi reparaţia 
generală centrului de service NORD. 
Pos: 425 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gener alüber hol ung/General überhol ung_03z @ 57\mod_1605201612306_2426.docx @ 2689805 @  @ 1  

Mecanismul de transmisie este demontat complet la revizia generală. Se efectuează următoarele 
lucrări: 
 

• Se curăță toate componentele mecanismului de transmisie. 
• Se verifică toate componentele mecanismului de transmisie dacă sunt deteriorate. 
• Se înlocuiesc componentele deteriorate. 
• Se înlocuiesc toți rulmenții. 
• Se înlocuiesc toate garniturile, simeringurile și inelele Nilos. 
• Opțional: Blocatorul de rulaj invers este înlocuit. 
• Opțional: Se înlocuiesc elastomerii cuplajului. 
Pos: 427 /Anleitungen/Getri ebe/6. Entsorgung/Entsorgung @ 76\mod_1624624232863_2426.docx @ 2799128 @ 1 @ 1 
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6 Eliminarea ca deșeu 

Respectați prevederile locale în vigoare. În special lubrifianții se vor colecta și evacua ca deșeu. 

Componentele mecanismului de transmisie Material 

Roți dințate, arbori, rulmenți, pene de siguranță, inele de siguranță, 
... 

Oțel 

Carcasa mecanismului de transmisie, părți ale carcasei, ... Fontă cenușie  
Carcasa mecanismului de transmisie din aliaj ușor, părți ale 
carcasei din aliaj ușor, ... 

Aluminiu 

Roți melcate, bucșe, ... Bronz 
Simeringuri, căpăcele de închidere, elemente din cauciuc, ... Elastomer cu oțel 
Componente ale cuplajului Material plastic cu oțel 
Garnituri plate Material de etanșare fără azbest 
Ulei de transmisie Ulei mineral aditivat  
Ulei de transmisie sintetic (etichetă adezivă: CLP PG) Lubrifiant pe bază de poliglicol 
Ulei de transmisie sintetic (eticheta adezivă CLP HG) Lubrifiant pe bază de poli-alfa-olefină 
Serpentină de răcire, substanță de fixare a serpentinei de răcire, 
îmbinare filetată 

Cupru, epoxid, alamă 

Tabelul 11: Materiale 
Pos: 429 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/7. Anhang @ 3\mod_1368691985561_2426.docx @ 65734 @ 1 @ 1 
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7 Anexe 
Pos: 430 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Ei nbaulage [_Titel] @ 57\m od_1605278904792_2426.docx @ 2690058 @ 2 @ 1 
 

7.1 Forme constructive și poziția de montaj 
Pos: 431 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_lebensdauergeschmier t [B1000]z @ 57\m od_1605283015149_2426.docx @ 2690136 @  @ 1 
 

 

 Informație  
Tipurile de mecanisme de transmisie SK 320, SK 172, SK 272, SK 372, precum și SK 273 și SK 373, 
tipurile de mecanisme de transmisie SK 01282 NB, SK 0282 NB și SK 1382 NB și tipurile de 
mecanisme de transmisie UNIVERSAL/MINIBLOC sunt lubrifiate pe toată durata de serviciu. Aceste 
mecanisme de transmisie nu au șuruburi de întreținere pentru ulei. 
 
Pos: 433 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_01-Zeichenerkl ärung [B1000, B2000]z  @ 57\m od_1605283318175_2426.docx @ 2690212 @ 3 @ 1  

7.1.1 Descrierea simbolurilor 

 
 Aerisire 

 
 Nivel de ulei 

 
 Scurgere de ulei 

 
Pos: 438 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265508 @  @ 1 
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Pos: 439 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_UNIVER SAL/M INIBLOC Schneckeng etriebe [B1000]z @ 57\m od_1605284611718_2426.docx  @ 2690250 @ 3 @ 1  

7.1.2 Angrenaj cu melc UNIVERSAL/MINIBLOC 
Angrenajele cu melc NORD UNIVERSAL/MINIBLOC sunt adecvate pentru toate pozițiile de montare 
având o umplutură cu ulei independentă de forma constructivă. 

Opțional, tipurile SI și SMI pot fi echipate cu un șurub de aerisire. Mecanismele de transmisie cu 
dezaerare trebuie amplasate în forma constructivă indicată. 

Tipurile SI, SMI, S, SM, SU ca tipuri de angrenaje cu melc cu 2 trepte și tipurile SI, SMI ca angrenaje 
cu melc cu montare directă în motor au o umplutură cu ulei independentă de forma constructivă și 
trebuie amplasate în forma constructivă indicată. 

 
 

  
 
Pos: 440 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265508 @  @ 1 
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Pos: 441 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_Flachg etriebe OT  M4 [B1000]z  @ 57\m od_1605297999086_2426.docx  @ 2690327 @ 3 @ 1 
 

7.1.3 Mecanisme de transmisie plane cu recipient pentru nivelul uleiului 
Este valabilă următoarea figură pentru forma constructivă M4 a tipurilor de mecanisme de transmisie 
SK 9282, SK 9382, SK 10282, SK 10382, SK 10382.1, SK 11282, SK 11382, SK 11382.1 și SK 12382 
cu recipient pentru nivelul uleiului. 
 

 

Figura 29: Mecanisme de transmisie plane cu recipient pentru nivelul uleiului 
Pos: 446 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265508 @  @ 1 
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Pos: 447 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_01-Ü bersicht [B1000, B2000]z @ 57\mod_1605297657948_2426.docx @ 2690289 @ 3 @ 1  

7.1.4 Vedere de ansamblu asupra pozițiilor de montare 
Pos: 448 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform und W artung _Teil 2 [Abb_B1000]_1 @ 6\mod_1430735162931_0.docx @ 214939 @  @ 1 
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Pos: 460 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265508 @  @ 1 
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Pos: 461 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Schmiers toffe - Titelz @ 58\m od_1605681315342_2426.docx @ 2692528 @ 2 @ 1 
 

7.2 Lubrifianți 
 
Pos: 462 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Schmiers toffe Ei nleitung [B1000]z @ 58\m od_1605695457979_2426.docx  @ 2692732 @  @ 1 
 

La livrarea din fabrică, mecanismele de transmisie sunt pregătite pentru intrarea în funcțiune în poziția 
de montare cerută și umplute cu lubrifiant, în afară de tipurile SK 11382.1, SK 12382 și SK 9096.1. 
Această primă umplere corespunde unui lubrifiant din coloana pentru temperaturi ambiante (variantă 
de execuție normală) din tabelul de lubrifianți. 
Pos: 463 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Wälzlag erfette Titelz @ 58\mod_1605695236115_2426.docx @ 2692612 @ 3 @ 1 
 

7.2.1 Unsori pentru rulmenți 
 
Pos: 464 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Wälzlag erefette Tabelle [B1000, B2000]z @ 58\mod_1605695286156_2426.docx @ 2692652 @  @ 1 
 

Acest tabel conține unsori similare pentru rulmenți de la diverși fabricanți. Fabricantul poate fi diferit în 
cadrul aceluiași sortiment de unsoare. La schimbarea sortimentului de unsoare sau a intervalului de 
temperatură ambiantă consultați compania Getriebebau NORD. În caz contrar nu se poate asigura o 
garanție privind funcționalitatea mecanismelor de transmisie. 
 

Tip lubrifiant Temperatura 
ambiantă  

  
 

 
Grăsime 
pe bază de ulei 
mineral -30 … 60 °C 

Tribol GR 100-2 
PD 

Renolit  
GP 2 

- Mobilux EP 2 
Gadus S2  

V100 2 Renolit 
LZR 2 H 

-50 … 40 °C Optitemp LG 2 Renolit WTF 2 - - - 

Grăsime sintetică 

-25 … 80 °C 
Tribol GR 

4747/220-2 HAT 

Renolit  
HLT 2 

PETAMO  
GHY 133 N Mobiltemp  

SHC 32  
Renolit  
LST 2 

Klüberplex  
BEM 41-132 

Grăsime cu 
descompunere 
biologică 

-25 … 40 °C - 
Plantogel 

2 S 
Klüberbio  
M 72-82 

Mobil SHC 
Grease 
102 EAL 

Naturelle Grease 
EP2 

Tabelul 12: Unsori pentru rulmenți 
Pos: 466 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265508 @  @ 1 
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Pos: 467 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Getriebeöl e Titelz @ 58\m od_1605696108555_2426.docx @ 2692775 @ 3 @ 1  

7.2.2 Uleiuri de transmisie 
Pos : 469 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Getriebeöl e Ei nlei tung @ 81\m od_1633002871223_2426.docx  @ 2832409 @  @ 1 
 

În acest tabel se găsesc lubrifianți similari de la diverși fabricanți. Fabricantul uleiului poate fi schimbat 
în cadrul aceleiași valori de vâscozitate a sortimentului de lubrifiant. Schimbați sortimentele de 
unsoare sau vâscozitatea numai după consultarea societății Getriebebau NORD. 

Este interzis amestecul diferitelor sortimente de ulei. La un schimb de ulei de transmisie pot fi 
amestecate diferite uleiuri dintr-un singur sortiment de ulei cu aceeași vâscozitate și într-un raport 
maxim de 1/20 (5 %). 

La schimbarea uleiurilor din sortimente diferite este necesară clătirea anterioară temeinică a 
mecanismului de transmisie cu noul sortiment de ulei. Pentru aceasta, la clătire se recomandă 
utilizarea noului produs cu o vâscozitate mai redusă. Aceasta este valabilă îndeosebi la o schimbare 
de pe un ulei mineral CLP resp. ulei sintetic CLP HC pe un ulei sintetic CLP PG și invers. 
Pos: 470 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Getriebeöl e Tabelle [B1000]z  @ 58\m od_1605698018854_2426.docx  @ 2692935 @  @ 1 
 

 

Tip 
lubrifiant 

Indicație pe 
plăcuța de 
identificare  

DIN (ISO) / 
temperatura 
ambiantă  

  
 

  

U
le

i m
in

er
al

 

CLP 680 
ISO VG 680 

0...40 °C 

Alpha EP 680 
Alpha SP 680 

Optigear BM 680 
Optigear 1100/680 

Renolin CLP 680 
Renolin CLP 680 

Plus 

Klüberoil  
GEM 1-680 N 

Mobilgear  
600 XP 680 

Omala 
S2 G 680 

Carter EP 680 
Carter XEP 680 

CLP 220 
ISO VG 220 
-10…40 °C 

Alpha EP 220 
Alpha SP 220 

Optigear BM 220 
Optigear 1100/220 

Renolin CLP 220 
Renolin CLP 220 

Plus 
Renolin Gear 220 

VCI 

Klüberoil  
GEM 1-220 N 

Mobilgear  
600 XP 220 

Omala 
S2 G 220 

Carter EP 220 
Carter XEP 220 

CLP 100 ISO VG 100 
-15…25 °C 

Alpha EP 100 
Alpha SP 100 

Optigear BM 100 
Optigear 1100/100 

Renolin CLP 100 
Renolin CLP 100 

Plus 

Klüberoil  
GEM 1-100 N 

Mobilgear  
600 XP 100 

Omala 
S2 G 100 

Carter EP 100 

U
le

i s
in

te
tic

 
(p

ol
ig

lic
ol

) CLP PG 680 
ISO VG 680 
-20...40 °C 

Alphasyn GS 680 
Optigear Synthetic 

800/680 

Renolin 
PG 680 

Klübersynth  
GH 6-680 

Mobil  
Glygoyle 680 

Omala 
S4 WE 680 

Carter SY 680 
Carter SG 680 

CLP PG 220 ISO VG 220 
-25…80 °C 

Alphasyn GS 220 
Alphasyn PG 220 
Optigear Synthetic 

800/220 

Renolin 
PG 220 

Klübersynth  
GH 6-220 

Mobil  
Glygoyle 220 

Omala 
S4 WE 220 

- 

U
le

i s
in

te
tic

 
(h

id
ro

ca
rb

ur
i) CLP HC 460 ISO VG 460 

-30…80 °C 

Alphasyn EP 460 
 

Optigear Synthetic 
PD 460 

Renolin Unisyn 
CLP 460 

Klübersynth  
GEM 4-460 N 

Mobil  
SHC 634 

Omala 
S4 GX 460 

Carter SH 460 

CLP HC 220 
ISO VG 220 
-40…80 °C 

Alphasyn EP 220 
Optigear Synthetic 

PD 220 
Optigear Synthetic 

X 220 

Renolin Unisyn 
CLP 220 

Renolin Unisyn 
Gear 220 VCI 

Klübersynth  
GEM 4-220 N 

Mobil  
SHC 630 

Omala 
S4 GX 220 

Carter SH 220 

U
le

i c
u 

de
sc

om
pu

ne
re

 
bi

ol
og

ic
ă 

CLP E 680 ISO VG 680 
-5…40 °C - Plantogear 680 S - - - - 

CLP E 220 ISO VG 220 
-5…40 °C 

Performance Bio 
GE 220 ESS Plantogear 220 S Klübersynth  

GEM 2-220 - 

Naturelle 
Gear  
Fluid 

EP 220 

- 
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Tip 
lubrifiant 

Indicație pe 
plăcuța de 
identificare  

DIN (ISO) / 
temperatura 
ambiantă       

U
le

i a
pr

ob
at

 p
en

tr
u 

al
im

en
te

 CLP PG H1 
680 

ISO VG 680 
-5…40 °C 

Optileb GT 
1800/680  

 

 
Cassida Fluid WG 

680 

Klübersynth  
UH1 6-680 

Mobil  
Glygoyle 680  

- 

CLP PG H1 
220 

ISO VG 220 
-25…40 °C 

Optileb GT 
1800/200 

 
Cassida Fluid WG 

220 

Klübersynth  
UH1 6-220 

Mobil  
Glygoyle 220  

Nevastane SY 
220 

CLP HC H1 
680 

ISO VG 680 
-5…40 °C Optileb GT 680 

Cassida Fluid GL 
680 

Klüberoil  
4 UH1-680 N -  

- 

CLP HC H1 
220 

ISO VG 220 
-25…40 °C Optileb GT 220 

Cassida Fluid GL 
220 

Klüberoil  
4 UH1-220 N 

Mobil  
SHC Cibus 

220 
 

Nevastane 
XSH 220 

G
ră

si
m

e 
lic

hi
dă

 d
e 

tr
an

sm
is

ie
 

Pe
 b

az
ă 

de
 

ul
ei

 m
in

er
al

 

GP 00 K-30 

-25 … 60 °C 

Tribol GR 100-00 
PD 

Tribol GR 
3020/1000-00 PD 
Spheerol EPL 00 

Renolit Duraplex 
EP 00 

MICROLUBE 
GB 00 

Mobil 
Chassis 

Grease LBZ 

Alvania 
EP(LF)2 Multis EP 00 

Pe
 b

az
ă 

de
 

ul
ei

 P
G

  

GP PG 00 K-
30  Renolit 

LST 00 
Klübersynth  
GE 46-1200 

Mobil 
Glygoyle 

Grease 00 
- Marson SY 00 

Tabelul 13: Uleiuri de transmisie 
Pos: 472 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Getriebeöl e Erl äuter ung [B1000] @ 76\mod_1624569928900_2426.docx @ 2798507 @  @ 1 
 

Cantitatea și tipul de lubrifiant sunt indicate pe plăcuța de identificare. Cantitățile de umplere indicate 
în catalogul G1000 sunt valori orientative. Valorile exacte variază în funcție de raportul de transmisie 
exact. La umplere, se va acorda atenție obligatoriu orificiului șurubului pentru nivelul uleiului, pentru 
exactitatea cantității de ulei.  

După o schimbare a lubrifiantului și în special după prima umplere, nivelul uleiului se poate modifica 
foarte puțin în primele ore de funcționare, deoarece canalele de ulei și spațiile cu cavități se umplu lent 
abia pe parcursul funcționării. Nivelul uleiului se va afla încă între limitele admise de toleranță.  

În cazul în care mecanismul de transmisie dispune de un vizor pentru ulei, recomandăm ca nivelul 
uleiului să fie corectat după aprox. 2 ore de funcționare, astfel încât, când mecanismul de transmisie 
este oprit și răcit, nivelul uleiului să fie vizibil în vizorul pentru ulei. Numai ulterior este posibilă 
verificarea nivelului de ulei cu ajutorul vizorului pentru ulei.  

În mod normal, tipurile de angrenaje SK 11282, SK 11382, SK 11382.1, SK 12382 și SK 9096.1 sunt 
livrate fără ulei. 
Pos: 480 /Allgem ein/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 3\mod_1375347474401_0.docx @ 84899 @  @ 1 
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7.3 Cuplurile de strângere pentru șuruburi 
 

Cuplurile de strângere pentru șuruburi [Nm] 

Dimensiunea 

Îmbinări filetate în clasele de rezistență 
Șuruburi de 

închidere 
Știft filetat la 

cuplaj 

Îmbinări 
filetate la 
capote de 
acoperire 

8.8 10.9 12.9 V2A-70 
V4A-70 

M4 3.2 5 6 2.8 - - - 
M5 6.4 9 11 5.8 - 2 - 
M6 11 16 19 10 - - 6.4 
M8 27 39 46 24 11 10 11 

M10 53 78 91 48 11 17 27 
M12 92 135 155 83 27 40 53 
M16 230 335 390 207 35 - 92 
M20 460 660 770 414 - - 230 
M24 790 1150 1300 711 80 - 460 
M30 1600 2250 2650 1400 170 - - 
M36 2780 3910 4710 2500 - - 1600 
M42 4470 6290 7540 4025 - - - 
M48 6140 8640 16610 5525 - - - 
M56 9840 13850 24130 8860 - - - 
G½ - - - - 75 - - 
G¾ - - - - 110 - - 
G1 - - - - 190 - - 

G1¼ - - - - 240 - - 
G1½ - - - - 300 - - 

Tabelul 14: Cuplurile de strângere pentru șuruburi 
Pos: 482 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Schrauben-Anziehdrehmom ente_M ontag e von Schlauchverschr aubung en @ 37\m od_1560935911886_2426.docx @ 2544448 @ 5 @ 1 
 

Montarea racordurilor de furtunuri 

Aplicaţi ulei pe filetul piuliţei olandeze, pe inelul de tăiere şi pe filetul ştuţului de înşurubare. Se strânge 
piuliţa olandeză cu cheia până în punctul în care piuliţa olandeză se strânge semnificativ mai greu. 
Rotiţi piuliţa olandeză a îmbinării filetate cca. 30° până la 60°, însă numai maxim 90°, iar pe această 
durată se ţine contră cu o cheie la ştuţurile de înşurubare. Îndepărtaţi excesul de ulei de pe îmbinarea 
filetată. 
Pos: 484 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265508 @  @ 1  
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7.4 Disfuncţionalităţi  
Pos: 488 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Betriebss tör ungen_02 [B1000, B1050] @ 37\m od_1560937554866_2426.docx @ 2544596 @  @ 1 
 

 

ATENŢIE  
Deteriorarea mecanismului de transmisie 
• În cazul tuturor defecţiunilor la mecanismul de transmisie, opriţi imediat sistemul de antrenare. 
 

Pos: 489 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Betriebss tör ungen_04 [B1000, B2000] @ 58\m od_1606121941913_2426.docx @ 2694808 @  @ 1 
 

 

Defecțiuni la mecanismul de transmisie 

Defecțiunea Cauza probabilă Remediere 

Zgomote neobișnuite pe parcursul 
funcționării,  
oscilații 

Prea puțin ulei sau  
deteriorări ale lagărului sau  
deteriorări ale danturii 

Consultare cu centrul de service 
NORD 

Ulei scurs la mecanismul de 
transmisie sau la motor Garnitură defectă Consultare cu centrul de service 

NORD 

Uleiul iese pe la dispozitivul de 
dezaerare 

Nivel greșit al uleiului Utilizați vasul de expansiune pentru 
ulei (opțiunea OA) 

Ulei greșit, murdar Schimb de ulei 

Stări funcționale nefavorabile Consultare cu centrul de service 
NORD 

Mecanismul de transmisie se 
încălzește prea tare 

Condiții de montare nefavorabile 
sau deteriorarea mecanismului de 
transmisie  

Consultare cu centrul de service 
NORD 

Șoc la conectare,  
vibrații 

Cuplajul motorului defect Înlocuiți coroana dințată din 
elastomer 

Fixarea mecanismului de transmisie 
este slăbită 

Strângeți suplimentar șuruburile de 
fixare a motorului și a mecanismului 
de transmisie 

Elementul din cauciuc defect Înlocuiți elementul din cauciuc 

Arborele condus nu se rotește cu 
toate că motorul se rotește 

Ruptură în mecanismul de 
transmisie Consultare cu centrul de service 

NORD Cuplajul motorului defect 
Discul de strângere patinează 

Tabelul 15: Vedere de ansamblu asupra disfuncționalităților 
 
Pos: 491 /Allgem ein/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 3\mod_1375347474401_0.docx @ 84899 @  @ 1 
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7.5 Scurgere şi etanşeitate 
Transmisiile sunt umplute cu ulei sau grăsime pentru lubrifiere pentru lubrifierea pieselor mobile. 
Garniturile împiedică scurgerea lubrifiantului. Etanşeitatea absolută nu este tehnic posibilă deoarece o 
anumită peliculă de umezeală este normală şi avantajoasă, de exemplu pe inelele de etanşare ale 
arborilor radiali pentru un efect de etanşare de lungă durată. În zona aerisirilor poate fi vizibilă o 
umiditate a uleiului, de exemplu prin ceaţa de ulei ieşită ca urmare a funcţionării. La etanşări tip labirint 
cu lubrifiere de grăsime, ca de ex. sisteme de etanşare Taconite, iese grăsimea consumată din fanta 
de etanşare în funcţie de principiu. Această scurgere aparentă nu reprezintă o defecţiune. 

Corespunzător condiţiilor de verificare conform DIN 3761, neetanşeitatea este stabilită prin mediul de 
etanşare, care se scurge la încercările standului de verificare într-o durată de verificare definită prin 
umiditatea condiţionată de funcţionare şi duce la picurarea agentului de etanşare. Cantitatea colectată 
şi măsurată este denumită scurgere. 
 

Definirea scurgerii în raport cu DIN 3761 şi utilizarea conformă a acesteia 

  Locaţia scurgerii 

Noţiune Explicaţie Simering În adaptorul 
IEC Rostul carcasei Aerisire 

etanş nicio umiditate 
perceptibilă 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

umed 
Pelicula de umiditate 
limitată local 
(suprafaţă mică) 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

ud 
Peliculă de umiditate 
întinsă peste 
componentă 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

eventuală 
reparaţie 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

scurgere 
măsurabilă 

făgaş perceptibil, cu 
picurare 

se recomandă 
reparaţia 

se recomandă 
reparaţia 

se recomandă 
reparaţia 

se recomandă 
reparaţia 

scurgere 
temporară 

avarie pentru scurt 
timp a sistemului de 
etanşare sau 
scurgerea uleiului 
prin transport *) 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

eventuală 
reparaţie 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

Scurgere 
aparentă 

Scurgere aparentă, 
de ex. prin murdărie, 
sisteme de etanşare 
cu posibilitate de 
lubrifiere ulterioară 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

niciun motiv al 
reclamaţiei 

Tabelul 16: Definirea scurgerii în sprijin asupra DIN 3761 
 

*) Experienţa de până în prezent a arătat faptul că simeringurile radiale umede resp. ude îşi opresc 
scurgerea în desfăşurarea în continuare. De aceea, în niciun caz nu trebuie înlocuite în această stare. 
Motivele pentru umiditatea momentană pot fi de ex. particulele mici de sub muchia de etanşare. 

 
Pos: 501 /Anleitungen/Getri ebe/0. Prol og/Reparatur hinw eise [B 1000 - B 2050] @ 68\m od_1614176946393_2426.docx  @ 2743638 @ 233 @ 1 
 

7.6 Indicații privind reparația 
La întrebări transmise service-ului nostru tehnic și mecanic, vă rugăm să pregătiți tipul exact al 
transmisiei și eventual numărul comenzii. Găsiți aceste instrucțiuni pe plăcuța de identificare. 
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7.6.1 Reparație 
În caz de reparație vă rugăm îndepărtați toate piesele care nu sunt originale de pe transmisie resp. de 
pe motorul transmisiei. Ne declinăm răspunderea pentru eventualele componente anexate, ca de ex. 
indicator de rotație sau ventilator extern. 

Trimiteți aparatul la adresa următoare: 
 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 
Departamentul de service 
Getriebebau-Nord-Straße 1 
22941 Bargteheide 

 
 

 Informație  
După posibilitate trebuie să menționați motivul trimiterii componentei / aparatului. Vă rugăm să indicați 
o persoană de contact pentru întrebări suplimentare. 

Aceasta este importantă pentru menținerea duratei de reparație cât mai scurtă. 
 

7.6.2 Informații pe Internet 
Suplimentar, pe pagina noastră de Internet găsiți manualele în limbile puse la dispoziție: 
www.nord.com.  
 
Pos: 502 /Anleitungen/Getri ebe/1. Hi nw eise/Gewährleis tung @ 22\m od_1531824598381_2426.docx  @ 2433335 @ 2 @ 1  

7.7 Garanţia 
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG nu preia nicio garanţie pentru vătămări de persoane, prejudicii 
materiale sau deteriorare de bunuri, în caz de nerespectare a manualului de exploatare, greşeli de 
operare sau utilizare abuzivă. Piesele de uzură generale ca de ex. semeringurile, sunt excluse din 
condiţiile de garanţie. 
Pos: 503 /Allgem ein/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 3\mod_1375347474401_0.docx @ 84899 @  @ 1 
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7.8 Prescurtări 
2D Transmisie cu protecție contra exploziei 

prafului, zona 21 
 EN Normă europeană 

2G Mecanisme de transmisie protejat contra 
exploziilor, zona 1 

 FR Forță transversală radială 

3D Transmisie cu protecție contra exploziei 
prafului, zona 22 

 FA Forța axială 

ATEX ATmosphrères EXplosible  H1 Lubrifiant pentru industria alimentară 
B5 Fixarea flanșei cu alezaje de trecere  IE1 Motoare cu eficiență standard 
B14 Fixarea flanșei cu alezaje filetate  IE2 Motoare cu eficiență ridicată 
CLP Ulei mineral  IEC International Electrotechnical Commission 
CLP HC Ulei sintetic de polialfaolefină  NEMA National Electrical Manufacturers Association 
CLP PG Ulei sintetic de poliglicol  IP55 International Protection 
cSt Centistoke  ISO Organizație internațională pentru standard 
CW Clockwise, sens de rotație spre dreapta  pH Valoarea pH-ului 
CCW CounterClockwise, sens de rotație spre stânga  PSA Echipamentul personal de protecție 
°dH Duritatea apei în grade de duritate germană 

1°dH = 0,1783 mmol/l 
 RL Directiva 

DIN Institutul German de Standardizare  VCI Volatile Corrosion Inhibitor 
E Ulei de ester  VG Grupa de vâscozitate 
EG Comunitatea Europeană  WN Document de la Getriebebau NORD 
 
=== Ende der Liste für Textm arke Inhalt ===  
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