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Instruções marcadas com estes símbolos são destacadas em amarelo, aplicam-se exclusivamen-
te aos equipamentos em conformidade com a Diretiva 2014/34/UE “ATEX”. 
As operações identificadas por estes símbolos devem ser executadas por operadores qualifica-
dos profissionalmente e especialmente treinados nas precauções de segurança necessárias para 
trabalhar em ambientes potencialmente explosivos. 
A inobservância destas instruções pode resultar em graves riscos para a segurança das pessoas 
e do ambiente. 

SIMBOLOGIA: 

PERIGO - ADVERTÊNCIA 
Este símbolo indica situações de perigo, que se ignoradas poderão resultar em ferimentos 
graves para o operador. 

CUIDADO - ATENÇÃO 
Este símbolo indica a necessidade de adotar precauções específicas para evitar ferimen-
tos e danos pessoais, bem como danos econômicos. 

IMPORTANTE 
Este símbolo indica informações técnicas importantes. 

1.0 INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 OBJETIVO DO MANUAL 

Este Manual do Fabricante contém informações referentes ao transporte, manuseio, instalação, 
manutenção, reparo, desmontagem e descarte do redutor com segurança. 
Todas as informações para usuários e projetistas são fornecidas no Catálogo de Vendas. 
Além de aderir às práticas de engenharia estabelecidas, as informações contidas neste 
manual devem ser lidas com atenção e  rigorosamente aplicadas. 
A inobservância das informações aqui contidas poderá resultar em riscos para a saúde e a segu-
rança das pessoas, bem como danos econômicos. 
Estas informações, fornecidas no idioma original do Fabricante (Italiano), também foram disponi-
bilizadas em outros idiomas a fim de atender às exigências legais e comerciais. 
A documentação deve ser armazenada por um responsável  em um local adequado de modo a 
estar sempre disponível e em boas condições para a consulta. 
Em caso de perda ou dano, a reposição da documentação deve ser solicitada diretamente junto 
ao Fabricante, citando o código deste manual. 
Este manual reflete a tecnologia de ponta no momento da comercialização do redutor. 
O Fabricante reserva-se o direito de alterar, complementar e melhorar o manual, sem que a pre-
sente publicação seja por esse motivo considerada inadequada. 
Seções especialmente significativas do manual e especificações importantes são destacadas por 
símbolos cujos significados são explicados abaixo. 
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1.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

As informações que identificam o produto são exibidas em sua plaqueta de identificação. Motor-
redutores são equipados com duas placas de identificação; uma no redutor que contém os dados 
do redutor e uma no motor (elétrico ou hidráulico) que contém os dados do motor. 
O desenho abaixo ilustra o layout dos dados. 
O código de identificação do redutor é explicado no Catálogo de Vendas. Se o redutor é fornecido 
equipado com um motor elétrico (motorredutor), todas as informações referentes ao motor são 
fornecidas no manual do motor. 

Dados da placa de identificação 

Legibilidade da placa de identificação 

A placa de identificação e as informações ali contidas devem ser legíveis e, consequentemente, 
devem ser limpas periodicamente. 

Mencionar os dados da placa de identificação em todas as comunicações com o fabrican-
te, por exemplo, ao solicitar peças de reposição, informações e assistência. 

Fabricante

Identifi cação do produto

Código do produto

Relação de redução

Número de série

Data de fabricação

Código de produto
do cliente
Símbolos específi cos
da marcação Atex
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1.3 GLOSSÁRIO E TERMINOLOGIA 

Alguns dos termos recorrentes utilizados nestes manual são descritos abaixo para definir de 
forma inequívoca o seu significado. 

Manutenção de rotina 
O conjunto de operações necessárias para preservar a funcionalidade e eficiência do redutor. 
Estas operações são geralmente programadas pelo Fabricante, que define as qualificações e 
tarefas envolvidas. 

Manutenção reativa 
O conjunto de operações necessárias para preservar a funcionalidade e eficiência do redutor. 
Estas operações não são programadas pelo Fabricante e devem ser realizadas por um técnico 
de manutenção especializado. 

Técnico de manutenção especializado 
Um técnico autorizado com as qualificações, capacidades e treinamento mecânico e elétrico 
necessários para fazer reparos e manutenções não rotineiras no redutor. 

Revisão 
Uma revisão consiste na substituição dos rolamentos e outros componentes mecânicos que fo-
ram desgastados a tal ponto de comprometer a operação do redutor. Uma revisão também inclui 
a verificação da condição dos componentes do redutor (chavetas, vedações, juntas, respiros, 
etc.). Se quaisquer tais componentes estiverem danificados, eles deverão ser substituídos e o 
motivo do dano identificado. 

1.4 SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Para todas as necessidades de assistência técnica, entre em contato com a rede de vendas do 
Fabricante mencionando as informações indicadas na placa de identificação do redutor, a quanti-
dade aproximada de horas de serviço e o tipo de defeito. 

1.5 RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE 

O Fabricante se isenta de todas as responsabilidades em caso de: 
• uso do redutor em contravenção da legislação local de segurança no trabalho 
• instalação incorreta, negligência ou aplicação incorreta das instruções contidas neste manual 
• fonte de alimentação elétrica/hidráulica incorreta ou com defeito (motorredutores) 
• modificações ou adulteração 
• trabalho feito na unidade por pessoas não qualificadas ou inadequadas 

A segurança do redutor também depende da estrita observância das instruções contidas neste 
manual, e especialmente: 
• sempre operar a unidade dentro de seus limites operacionais 
• observar diligentemente a programação de manutenção de rotina 
• permitir que apenas operadores treinados inspecionem e reparem a unidade 
• usar somente peças de reposição originais 
 

• as configurações fornecidas no catálogo do redutor são as únicas permitidas 
• não tentar usar a unidade de qualquer outra maneira 
• as instruções contidas neste manual não substituem, mas complementam as disposições 
  da legislação de segurança em vigor 
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1.6 CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

Os redutores são fornecidos pela BONFIGLIOLI RIDUTTORI nas seguintes condições: 
• Configurados para instalação na posição de montagem especificada na ordem de compra. 
• Não carregados com lubrificante e com componentes internos protegidos por uma película de 
óleo compatível com o lubrificante recomendado. 
• Todas as superfícies e peças de encaixe são tratadas com produtos antiferrugem. 
• As superfícies de encaixe não são pintadas até o exterior da unidade ser tratado com uma ca-
mada de tinta de base antiferrugem cinza à base de água (RAL 7042/C441). A aplicação de uma 
camada de tinta superior fica por conta do Cliente. 
• Testados com os padrões de fábrica. 
• Embalados adequadamente para o destino final. 

2.0 INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

2.1 DESCRIÇÃO DO REDUTOR 

O redutor, impulsionado por um motor elétrico ou hidráulico, foi projetado e construído para inte-
gração em um conjunto de peças ou mecanismos de intertravamento como parte de uma aplica-
ção específica. 
Dependendo dos requisitos da aplicação, o redutor pode ser fornecido em uma variedade de exe-
cuções e configurações de motor. Ele é capaz de atender a uma faixa de requisitos específicos 
das indústrias mecânica, química, agrícola, alimentícia, etc. 
A BONFIGLIOLI RIDUTTORI oferece uma variedade de acessórios e opcionais para tornar seus 
produtos os mais versáteis possíveis. Para mais informações e descrições técnicas, consulte o 
respectivo Catálogo de Vendas. 
O Usuário é responsável pelo uso dos produtos recomendados para instalação e manutenção 
dos redutores BONFIGLIOLI RIDUTTORI de forma adequada e de acordo com as instruções. 

 
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DOS REDUTORES EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA 
2014/34/UE 
 

• a escolha da unidade deve ser feita com o fator mais alto de serviço de segurança 
• usar apenas lubrificantes sintéticos (óleo e graxa) 
• usar apenas vedações de fluoroelastômero. 
• bujões de respiro com válvula anti-intrusão com mola 
• bujões de óleo com arruela de alumínio 
• retentores de óleo com anel raspador 
• nenhuma peça metálica móvel externa ao redutor 
• nenhuma peça de plástico capaz de acumular carga eletroestática, ou, se presente, devidamen-
te blindada 
• para instalações nas zonas 21 e 22, o Usuário deve programar e implantar um programa de 
limpeza regular de todas as superfícies e recessos para evitar a acumulação de poeira com mais 
de 5 mm de profundidade. 
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ta

tau min -30°C -10°C

tau Max +50°C +40°C

tas min -40°C -10°C

tas Max +50°C +50°C

ts

ts min -25°C -10°C

tsc min -10°C -5°C

ts Max +100°C +100°C (@)

to

to Max +95°C +95°C (@)

Descrição / Condição

Máxima temperatura do óleo em operação contínua

Temperatura do óleo

Valor (*)
Óleo

sintético
Óleo

mineral

Temperatura da superfície

Temperatura mínima da superfície do redutor começando
com carga parcial (#)

Temperatura mínima da superfície do redutor começando
com carga total

Máxima temperatura na superfície durante operação contínua (medida 
próxima ao lado da entrada do redutor)

Temperatura ambiente

Mínima temperatura ambiente de operação

Maxima temperatura ambiente de operação

Mínima temperatura ambiente para estocagem

Maxima temperatura ambiente para estocagem

Símbolo

(*) = Para maiores informações sobre as temperaturas mínimas e maximas dos valores nas diferenças de vi-
scosidades do óleo, ver tabela “seleção da viscosidade do óleo ideal” no catálogo disponível em www.bonfi  
glioli.com.

(@) = Em operação contínua, não é aconselhavel que as temperaturas de superfície e do óleo fi  quem entre 
80°C to 95 °C

(#) = Em começo de funcionamento em plena carga, recomenda-se que aja uma rampa para proporcionar uma 
melhor absorção do motor. Se necessário, entre em contato com o Serviço Tecnico da Bonfi glioli.

2.2 CONFORMIDADE 

Todos os redutores ou motorredutores (quando fornecidos com motor) foram projetados como 
dispositivos com tecnologia de ponta em conformidade com as disposições dos Requisitos Es-
senciais de Saúde e Segurança. 
Todos os motores de motorredutores estão em conformidade com as disposições da Diretiva de 
Baixa Tensão 2006/95/EC e da Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2004/108/EC. 

 
Além disso, se especificados para uso em ambientes potencialmente explosivos, os redu-
tores são projetados e construídos de acordo com os Requisitos Essenciais de Saúde e 
Segurança (EHSR) do Anexo II da Diretiva ATEX 2014/34/UE e de acordo com a classifica-
ção abaixo: 

• Grupo de equipamentos: II. 
• Categoria: Gás 2G - Pó 2D. 
• Zona: Gás 1 - Pó 21. 
• Temperatura classe: T4 para 2G e 135°C para 2D. 

2.3 LIMITES E CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

 
A alteração da execução do motor ou posição de montagem é permitida somente se tiver sido 
previamente autorizada pelo Atendimento Técnico da BONFIGLIOLI RIDUTTORI. 
A não obtenção dessa autorização anula e invalida a certificação ATEX. 

Condições ambientais 

• Não use o redutor, se não for explicitamente destinado para sua finalidade, em um ambiente po-
tencialmente explosivo ou quando o uso de equipamentos à prova de explosão for especificado. 

 
As especificações da placa de identificação relativas à temperatura máxima da superfície refe-
rem-se às leituras efetuadas em condições de ambiente e instalação normais. 
Mesmo variações mínimas de tais condições (ex: gabinete de montagem menor) podem ter um 
efeito significativo sobre a produção de calor da unidade. 

• Iluminação 
Se a unidade tiver de ser reparada em uma área mal iluminada, use lâmpadas adicionais para 
garantir que o trabalho seja feito em conformidade com os requisitos de segurança da legislação 
em vigor. 
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ta

tau min -30°C -10°C

tau Max +50°C +40°C

tas min -40°C -10°C

tas Max +50°C +50°C

ts

ts min -25°C -10°C

tsc min -10°C -5°C

ts Max +100°C +100°C (@)

to

to Max +95°C +95°C (@)

Descrição / Condição

Máxima temperatura do óleo em operação contínua

Temperatura do óleo

Valor (*)
Óleo

sintético
Óleo

mineral

Temperatura da superfície

Temperatura mínima da superfície do redutor começando
com carga parcial (#)

Temperatura mínima da superfície do redutor começando
com carga total

Máxima temperatura na superfície durante operação contínua (medida 
próxima ao lado da entrada do redutor)

Temperatura ambiente

Mínima temperatura ambiente de operação

Maxima temperatura ambiente de operação

Mínima temperatura ambiente para estocagem

Maxima temperatura ambiente para estocagem

Símbolo

(*) = Para maiores informações sobre as temperaturas mínimas e maximas dos valores nas diferenças de vi-
scosidades do óleo, ver tabela “seleção da viscosidade do óleo ideal” no catálogo disponível em www.bonfi  
glioli.com.

(@) = Em operação contínua, não é aconselhavel que as temperaturas de superfície e do óleo fi  quem entre 
80°C to 95 °C

(#) = Em começo de funcionamento em plena carga, recomenda-se que aja uma rampa para proporcionar uma 
melhor absorção do motor. Se necessário, entre em contato com o Serviço Tecnico da Bonfi glioli.

2.4 LIMITES DE TEMPERATURA PERMITIDOS
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3.0 INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA 

3.1 NORMAS DE SEGURANÇA 

• Ler atentamente as instruções contidas neste manual e também as instruções colocadas direta-
mente no redutor, especialmente aquelas relacionadas à segurança. 
• Pessoas encarregadas de trabalhar no redutor em qualquer momento durante sua vida útil de-
vem ser treinadas especificamente para essa finalidade, com capacidades especial e experiência 
na área além de estarem equipadas com as ferramentas e equipamentos de proteção individual 
adequados (conforme Decreto Legislativo 626/94). O descumprimento destes requisitos constitui 
um risco para a saúde e segurança pessoal. 
• O redutor deve ser utilizado somente para as aplicações permitidas pelo Fabricante. O uso ina-
dequado pode resultar em riscos para a saúde e segurança pessoal além de danos econômicos. 

 
As aplicações permitidas pelo Fabricante são as aplicações industriais para as quais os redutores 
foram projetados. 

• Manter o redutor em sua eficiência máxima seguindo a manutenção de rotina programada. Boa 
manutenção garante o desempenho máximo da unidade, vida útil prolongada e conformidade 
contínua com as regulamentações de segurança. 
• Ao trabalhar na unidade em áreas de difícil acesso ou áreas perigosas, garantir que as pre-
cauções de segurança adequadas tenham sido tomadas para o operador e demais pessoas em 
conformidade com a legislação de saúde e segurança ocupacional aplicável. 
• Toda manutenção, inspeção e reparos devem ser feitos somente por um técnico de manutenção 
especializado totalmente familiarizado com os risco envolvidos. Portanto, é essencial implantar 
procedimentos operacionais que tratarem os riscos potenciais e sua prevenção considerando 
toda a máquina. O técnico de manutenção especializado deverá trabalhar sempre com cuidado 
observando as normas de segurança aplicáveis. 
• Durante a operação, usar apenas as roupas e equipamentos de segurança indicados nas 
Instruções ao Usuário fornecidas pelo Fabricante ou estipuladas pela legislação de segurança no 
trabalho. 
• Substituir os componentes desgastados por peças de reposição novas. Usar os lubrificantes 
(óleo e graxa) recomendados pelo Fabricante. 
• Não descartar materiais poluentes no meio ambiente. Descartar todos esses materiais conforme 
previsto na legislação aplicável. 
• Depois de substituir os lubrificantes, limpar as superfícies do redutor e as superfícies de circula-
ção ao redor da área de trabalho. 

 
Se o redutor tiver de ser reparado em um ambiente potencialmente explosivo, o operador deverá 
primeiramente desligar o redutor e assegurar-se de que ele esteja fora de serviço, além de tomar 
todas as precauções necessárias para que ele não seja religado acidentalmente ou suas peças 
se movimentem de forma inesperada. 
Além disso, todas as precauções adicionais de segurança ambiental devem ser tomadas (ex: 
eliminação de gás ou poeira residual, etc.). 
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4.0 MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE 

4.1 EMBALAGEM 

Salvo acordado de outro modo, a embalagem padrão, se fornecida, não é à prova de chuva. Este 
tipo de embalagem foi projetada para transporte terrestre e não marítimo, e para armazenamento 
em áreas cobertas e sem umidade.  O material pode ser armazenado em condições adequadas 
durante um período de dois anos sob cobertura a uma temperatura dentro dos limites especifica-
dos no capítulo “LIMITES DE TEMPERATURA PERMITIDOS” e com uma humidade relativa não 
superior a 80%.  Armazenamento em todas as demais condições requer embalagem específica. 

Os tipos mais frequentes de embalagem são mostrados nas figuras abaixo. 
- Embalagem em palete com película de termorretração para transporte terrestre. 
- Embalagem em caixa de madeira para transporte marítimo ou aéreo. 

Ao receber o redutor, certificar-se de que a entrega corresponde à ordem de compra e de 
que o produto não apresente qualquer dano ou defeito . 
Informar qualquer não conformidade ao seu revendedor BONFIGLIOLI RIDUTTORI. 
Descartar os materiais da embalagem conforme previsto pela legislação aplicável. 

4.2 INSTRUÇÕES DE MANIPULAÇÃO 

Manipular as embalagens conforme as instruções do Fabricante e as instruções marcadas nas 
próprias embalagens. Uma vez que o peso e a forma dos mesmos pode tornar a movimentação 
manual inviável, equipamentos especiais devem ser usados para evitar danos e ferimentos. 
Pessoas autorizadas para esta finalidade devem ser treinadas e ter experiência no trabalho em 
questão a fim de evitar riscos para si próprias e para outras pessoas. 

A pessoa autorizada a manipular o produto deverá tomar todas as precauções necessárias 
para salvaguardar sua segurança e a segurança das demais pessoas envolvidas. 
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4.2.1 Movimentação das embalagens 

• Preparar uma área adequada e delimitada ou superfície plana para o descarregamento das 
embalagens. 
• Preparar o equipamento necessário para movimentar a embalagem. O equipamento de eleva-
ção e movimentação (ex: guindaste ou empilhadeira) deverá ter a capacidade adequada ao peso 
e tamanho da carga levando em consideração seus pontos de fixação e centro de gravidade. 
Se necessário, estas informações estão indicadas na própria embalagem. Amarrar embalagens 
pesadas com correntes, cintas e cabos de aço, depois de verificar que eles são compatíveis com 
o peso da carga que é sempre indicado. 
• Ao manipular a carga, mantenha-a nivelada para evitar tombamento e instabilidade. 

4.2.2 Movimentação de equipamentos 

Todas as operações abaixo devem ser realizadas com cuidado e atenção e sem movimen-
tos bruscos. 

Ao elevar, usar acessórios tais como anéis de suspensão, engates roscados, mosquetões, 
cintas, cordas e ganchos, etc. certificados e adequados à carga em questão. 
O peso do produto a ser elevado é informado no Catálogo de Vendas. 

As páginas seguintes ilustram em detalhes os diferentes métodos de fixação das diversas séries, 
tamanhos e configurações de produtos descritos neste Manual. 
A solução mais adequada para elevação e manipulação do produto com segurança é indicada 
para cada produto. 
 

Tipo
de elevação Manual Com equipamentos mecânicos

Símbolo M A B

Peso aproximado ≤ 15 Kg > 15 Kg

Instrução — Método recomendado de 
posicionamento

Método recomendado de 
movimentação e posicionamento

Advertência — A carga pode estar instável A carga pode balançar ou oscilar

Solução —

Deslizar o olhal para alinhá-lo 
ao centro de gravidade da carga 
conforme mostrado nos diagramas 
abaixo

Travar os cabos abaixo do anel 
com uma braçadeira de cabos ou 
dispositivo semelhante para impedir 
que eles deslizem e levantem a 
cargae

Observar todas as precauções 
relativas à movimentação de cargas

Estabilizar a carga em movimento 
manualmente

Observar todas as precauções 
relativas à movimentação de cargas

Não permitir que a carga incline mais de 15° em qualquer direção ao ser elevada. 
Se a inclinação exceder este valor, interromper e repetir a operação de elevação conforme as 
instruções. 



11 / 52

317 L ... 325 L , 317M L , 318M L

300 L ... 316 L , 310M L ... 316M L

Anel de fi xação Engate roscado
(para uso com o chicote)

Inclinação máxima permitida 
durante a movimentação: 15°

Cabos e ganchos Mosquetão
(para uso com o cabo)

Chicote aberto
com orifícios

Olhal (já instalado nos redutores 
317-325 , 317M , 318M)

Identificar os pontos de fixação para elevação do redutor. Para tanto, ver os diagramas 
apresentados abaixo. 

Posições horizontais
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300 R ... 316 R , 310M R ... 316M R

317 R ... 321 R , 317M R , 318M R

Inclinação máxima 
permitida durante a 
movimentação: 15°

Anel de fi xação Engate roscado
(para uso com o chicote)

Cabos e ganchos Mosquetão
(para uso com o cabo)

Chicote aberto
com orifícios

Olhal (já instalado nos redutores 
317-321 , 317M , 318M)
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300 R ... 316 R , 310M R ... 316M R

317 R ... 321 R , 317M R , 318M R

Inclinação máxima 
permitida durante a 
movimentação: 15°

Anel de fi xação Engate roscado
(para uso com o chicote)

Cabos e ganchos Mosquetão
(para uso com o cabo)

Chicote aberto
com orifícios

Olhal (já instalado nos redutores 
317-321 , 317M , 318M)
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3V 00 ... 3V 16 , 3V 10M ... 3V 16M

3V 17 ... 3V 21 , 3V 17M , 3V 18M

Inclinação máxima permitida 
durante a movimentação: 15°

Anel de fi xação Engate roscado
(para uso com o chicote)

Cabos e ganchos Mosquetão
(para uso com o cabo)

Chicote aberto
com orifícios

Olhal (já instalado nos redutores 
317-321 , 317M , 318M)
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3A 00 ... 3A 07

Inclinação máxima permitida 
durante a movimentação: 15°

Anel de fi xação Engate roscado
(para uso com o chicote)

Cabos e ganchos Mosquetão
(para uso com o cabo)

Chicote aberto
com orifícios Olhal
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300 L ... 325 L , 310M L ... 318M L

3A 00 ... 3A 07

300 R ... 321 R , 310M R ... 318M R

3V 00 ... 3V 21 , 3V 10M ... 3V 18M

Anel de fi xação Engate roscado
(para uso com o chicote)

Inclinação máxima permitida 
durante a movimentação: 15°

Cabos e ganchos Mosquetão
(para uso com o cabo)

Chicote aberto
com orifícios

Olhal (já instalado nos redutores 
317-325 , 317M , 318M)

Posições verticais



17 / 52

• Preparar o redutor para elevação prendendo as cintas, ganchos, engates roscados, etc. em 
seus pontos de fixação. Alternativamente, usar um palete para movimentar a carga. Se estiver 
usando um guindaste, eleve primeiramente o redutor verticalmente para fora da embalagem. 
• Se estiver usando uma empilhadeira ou paleteira, retirar a embalagem e inserir os garfos da 
empilhadeira ou paleteira nas posições indicadas. 
• Primeiro, levantar a carga bem devagar para verificar sua estabilidade. 
• Movimentar o redutor até a área de descarregamento e baixá-lo suavemente na posição, to-
mando cuidado para não derrubá-lo repentinamente durante o trânsito. 

Se o redutor já estiver equipado com um motor elétrico, não usar anéis de suspensão na 
carcaça do motor para elevação, salvo expressamente especificado. 

4.3 ARMAZENAMENTO 

As recomendações a seguir devem ser seguidas ao armazenar o redutor: 
1. Não armazenar a unidade em condições de umidade excessiva ou quando ela estiver exposta 
ao tempo (não armazenar ao ar livre). 
2. Não colocar o redutor diretamente no chão. 
3. Colocar o redutor sobre uma base estável e certificar-se de que ele não está sujeito a desloca-
mento acidental. 
4. Armazenar o redutor embalado (se permitido) de acordo com as instruções contidas na própria 
embalagem. 

Se o redutor tiver de ser armazenado por mais de 6 meses, as precauções adicionais abaixo 
devem ser tomadas: 
5. Cobrir todas as partes externas usinadas com um produto antiferrugem como o Shell Ensis ou 
outro produto com propriedades e faixa de aplicação semelhantes. 
6. Completar a unidade com óleo lubrificante e assegurar que o bujão de respiro esteja na posição 
mais alta. Antes de colocar a unidade em funcionamento, o óleo usado no armazenamento deve 
ser drenado e substituído pela quantidade correta do lubrificante de operação recomendado. 

 
PRECAUÇÕES a serem tomadas ao recolocar o redutor em funcionamento após o armazena-
mento. 

Os eixos de saída e as superfícies externas devem ser bem limpos retirando todos os produtos 
antiferrugem, contaminantes e outras impurezas (usar um solvente comercial padrão). 
Fazer isso fora da área com risco de explosão. 

O solvente não deve tocar os anéis O’ring, pois isso pode danificá-los e provocar vazamentos. 

Se o óleo ou material de proteção utilizado durante o armazenamento não for compatível com 
o óleo sintético utilizado durante a operação da máquina, o interior da unidade deverá ser bem 
limpo antes de completar com o óleo de operação. 

A vida útil da graxa do rolamento é reduzida se a unidade for armazenada por mais de 1 ano. 
A graxa de rolamento deve ser sintética. 
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5.0 INSTALAÇÃO 

5.1 INSTALAÇÃO DO REDUTOR 

O processo de instalação completo deve ser planejado já na fase de projeto geral da má-
quina. A pessoa autorizada a fazer o trabalho deverá, se necessário, definir um plano de 
segurança para proteger a saúde e a segurança de todas as pessoas diretamente envolvi-
das e considerar todas as leis aplicáveis.
1. Retirar cuidadosamente todas as embalagens e resíduos de proteção de produto do redutor. 
Prestar especial atenção às superfícies de contato. 
2. Verificar se os dados contidos na plaqueta de identificação correspondem a aqueles especifi-
cados na ordem de compra. 
3. Assegurar que a estrutura à qual o redutor deve ser montado é suficientemente robusta e rígi-
da para suportar seu peso e estresses operacionais. 
4. Verificar se a máquina à qual o redutor deve ser instalado está desligada e não pode ser aci-
dentalmente ligada novamente. 
5. Certificar-se de que todas as superfícies de contato são planas. 
6. Certificar-se de que eixo/eixo ou eixo/furo estão perfeitamente alinhados para o acoplamento. 
7. Colocar proteções adequadas contra as partes móveis externas do redutor. 
8. Se o ambiente de trabalho for corrosivo para o redutor ou qualquer de suas peças, seguir as 
precauções especiais necessárias para ambientes agressivos. Neste caso, entrar em contato 
com o serviço de vendas da BONFIGLIOLI RIDUTTORI. 
9. Recomendamos a aplicação de uma pasta protetora em todas as superfícies de contato dos 
redutores/motores e outras peças (Klüberpaste 46 MR 401 ou outro produto com propriedades 
e faixa de aplicação semelhantes) para garantir o acoplamento ideal e proteção contra corrosão 
por atrito. 
10. No caso de instalações ao ar livre equipadas com um motor elétrico, proteger este último da 
luz direta do sol e do tempo com o uso de proteções ou de um invólucro. Assegurar também que 
o conjunto é bem ventilado. 

5.1.1 Execução flangeada
Usinar o contraflange de acoplamento na máquina à qual o redutor deve ser instalado. 
Os flanges devem ser planos e usinados com máquinas-ferramentas. Conectar o eixo de saída 
ao componente motriz conforme indicado nos desenhos abaixo.  

Ø d h6 Ø D G7 Ø d h6 Ø D P7
Ø d k6 Ø D F7 Ø d k6 Ø D M7
Ø d m6 Ø D F7 Ø d m6 Ø D K7
Ø d r6 Ø D E7 Ø d r6 Ø D H7

Acoplamento livre Acoplamento
com interferência

Eixo maciço Eixo oco Eixo maciço Eixo oco

Tolerâncias recomendadas
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Para execução da centragem na máquina motriz, consulte os diagramas abaixo: 

Redutores 300...307 - execução do motor do eixo de saída macho 

Redutores 309...321 , 310M...318M - execução do motor do eixo de saída macho 

Estes redutores são equipados com duas centragens (guias). Ao usinar os flanges de acopla-
mento, uma centragem poderá ser suficiente se o eixo de saída não estiver sujeito a cargas 
radiais ou as cargas forem inferiores a 60% da carga permitida. 
Para cargas mais pesadas, a montagem deve usar os dois centros (guias) do redutor. 
Se, em vez disso, o redutor tiver de transmitir um torque elevado ou estiver sujeito a fortes cargas 
de choque e inversões na direção de rotação, o contraflange deverá ser perfurado para receber 
pinos guias. No momento da instalação, mover os pinos montados no redutor para frente na dire-
ção do contraflange a um valor igual ao seu diâmetro. Ver diagrama abaixo: 

300...307

0.07 B
B

0.15B

0.1 / 100 B

3.2
3.2

3.
2

b = d

0.1 / 100 B

B

0.15B

3.2

3.
2

0.20 B

0.05 B

309...315 , 310M...315M

316...321 , 316M...318M

R 60% Rn

R 60% Rn

316 ... 321 , 316M ... 318M
UNI 6364 Ø25 x 2b

309 , 310 , 310M
UNI 6873 Ø12 x 2b ; Ø16 x 2b

Pino-guia por 
conta do cliente
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Montagem com eixo oco estriado
Garantir que o redutor e eixo motriz estejam alinhados e que este último não esteja sujeito à 
flexão durante a operação. Ver diagrama abaixo: 

Parafusos de fixação do redutor flangeado

Para aplicações em áreas que não permitem esta classe, favor contatar o Serviço Técnico do 
Fabricante. 

300...325
310M...318M

300 301 303 304 305 306 307 309 310
310M

311
311M

313
313M

314
314M

315
315M

316
316M

317
317M

318
318M 319 321 323 325

M10 M10 M12 M12 M12 M14 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M30 M27 M30 M30 M42 M42
8 8 10 10 10 12 10 12 15 24 30 20 20 30 24 32 30 36 36 36

12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9

85 85 145 145 145 230 350 350 350 350 350 690 690 690 2350 1750 1750 1750 6750 6750

Parafuso
Quantidade
Classe
Torque de 
aperto (Nm)

• Remover os dois semi-anéis de fixação axial (1) do redutor 
• Construa o eixo do cliente (2) como indicato no catalogo técnico (veja www.bonfiglioli.com para 
a versão mais atualizada) 
• Lubrificar adequadamente tanto o eixo quanto o alojamento então acople o redutor no eixo. 
• Aplicar a montagem dos dois semi-anéis, colocando-os nos respectivos assentos circunferen-
cias no eixo. 
• Monte os parafusos de fixação (3), roscando-os gradualmente e diametralmente, aplicando o 
torque indicado na seção “Dimensões” do catálogo técnico (ver www.bonfiglioli.com para a ver-
são mais atualizada) 
• Para remover o eixo, solte todos os parafusos. Adquirir 4 parafusos adicionais (como mostrado 
na tabela, não fornecido com o redutor) e aperte-os nos orifícios roscados dos dois semi-anéis, 
reagiando no redutor até a liberação do eixo.

FDK

300 M4
301

M6303 / 304 / 305
306
307

M8309
310 / 310M

FZP

311 / 311M

M8
313 / 313M

314 / 315 / 314M / 315M
316 / 316M
317 / 317M
318 / 318M M10319

321 M12
323 M20325

Versões Tamanho Parafuso x4

300 301 303 304 305 306 307 309 310
310M

311
311M

313
313M

314
314M

315
315M

316
316M

317
317M

318
318M 319 321 323 325

M10 M10 M12 M12 M12 M14 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M30 M27 M30 M30 M42 M42
8 8 10 10 10 12 10 12 15 24 30 20 20 30 24 32 30 36 36 36

12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9

85 85 145 145 145 230 350 350 350 350 350 690 690 690 2350 1750 1750 1750 6750 6750

Parafuso
Quantidade
Classe
Torque de 
aperto (Nm)

Montagem e fixação axial no eixo de saída do Cliente para a versão FDK (300-310 , 310M) e 
FZP (311-325 , 311M-318M)
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5.1.3 Montagem do eixo 

Montar o braço de torque com parafusos de classe e torque conforme indicado na tabela abaixo: 

300...321
310M...318M

300 301 303 304 305 306 307 309 310
310M

311
311M

313
313M

314
314M

315
315M

316
316M

317
317M

318
318M 319 321

M16 M16 M16 M16 M16 M20 M24 M24 M24 M30 M30 M30 M30 M36 M30 M36 M48 M48
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 4 8

8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8

200 200 200 200 200 400 700 700 700 1400 1400 1400 1400 2500 1400 2500 6000 6000

Parafuso
Quantidade
Classe
Torque de 
aperto (Nm)

5.1.2 Montagem com pés 

Execução do motor com montagem com pés 
Redutores deste tipo devem ser montados sobre uma base adequada e rígida, usinados de for-
ma plana com uma margem de erro de planaridade de no máximo 0,2 mm / 100 mm. 
Ver diagrama abaixo: 

Parafusos de fixação do redutor montado com pés

300...325
310M...318M

300 301 303 304 305 306 307 309 310
310M

311
311M

313
313M

314
314M

315
315M

316
316M

317
317M

318
318M 319 321 323 325

M10 M10 M12 M12 M12 M14 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M30 M27 M30 M30 M42 M42
8 8 10 10 10 12 10 12 15 24 30 20 20 30 24 32 30 36 36 36

12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9

85 85 145 145 145 230 350 350 350 350 350 690 690 690 2350 1750 1750 1750 6750 6750

Parafuso
Quantidade
Classe
Torque de 
aperto (Nm)
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300 301 303 304 305 306 307 309 310
310M

311
311M

313
313M

314
314M

315
315M

316
316M

317
317M

318
318M 319 321 323 325

M6 M6 M8 M8 M8 M10 M10 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M27 M30 M30

8 10 12 12 12 9 12 8 8 10 10 15 15 15 16 20 18 16 21 24

10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 12.9 12.9 12.9 10.9 10.9 10.9 10.9

12 12 30 30 30 58 58 250 250 250 250 490 490 570 570 570 840 1250 1640 1640

Parafuso

Quantidade

Classe

Torque de 
aperto (Nm)

300...313
310M...313M

314...325
314M...318M

(2)

Limpar e desengraxar a superfície de acoplamento interno do eixo do redutor e a superfície de 
acoplamento externo do eixo motriz da máquina. Montar o disco de contração no eixo do redutor 
depois de lubrificar levemente toda sua superfície exterior. 
 
Sequência de montagem para discos de contração nos tamanhos de redutores 300-313, 310M-313M 
Aperte bem o primeiro conjunto de 3 parafusos localizados nos cantos de um triângulo equilátero 
(por exemplo, parafusos nas pos. 1-5-9 do diagrama abaixo). Ajuste o redutor no eixo motriz. 
Apertar bem os parafusos (seguindo o padrão triangular) em uma direção circular, repetindo a 
operação várias vezes até que todos os parafusos tenham sido apertados com o torque especifi-
cado na tabela 2, de acordo com o tipo de disco/redutor. 
 
Sequência de montagem para discos de contração nos tamanhos de redutores 314-325 , 
314M-318M 
• Apertar 4 parafusos igualmente espaçados a 50% do valor do torque de aperto indicado na 
tabela 2, em cruz. (exemplo: parafusos 1-7-4-10) 
• Apertar 4 parafusos igualmente espaçados a 100% do valor do torque de aperto indicado na 
tabela 2, em cruz. (exemplo: parafusos 2-8-5-11) 
• Apertar todos os parafusos de forma contínua até ao ponto de que, mediante a aplicação do 
torque de aperto indicado na Tabela 2, estes não tenham qualquer movimento. 
• Verifique o alinhamento efetivo do anel interno e externo do acoplamento. 

Não usar bissulfeto de molibdênio ou qualquer outra graxa, o que poderia reduzir o atrito 
das superfícies de contato e afetar o desempenho do disco de contração. 

Proceder a instalação da seguinte forma:  

1. Colocar o redutor nas proximidades da área de instalação.  
2. Montar o redutor e fixá-lo à estrutura nos pontos previstos. O redutor deverá ser fixado na 
estrutura em todos os pontos de montagem (furos) do conjunto previsto (pés ou flange).  
3. Apertar bem os parafusos de fixação e verificar se os bujões de serviço foram parafusados de 
acordo com os torques indicados na tabela.

Parafusos de fixação do disco de contração
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300 301 303 304 305 306 307 309 310
310M

311
311M

313
313M

314
314M

315
315M

316
316M

317
317M

318
318M 319 321 323 325

M6 M6 M8 M8 M8 M10 M10 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M27 M30 M30

8 10 12 12 12 9 12 8 8 10 10 15 15 15 16 20 18 16 21 24

10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 12.9 12.9 12.9 10.9 10.9 10.9 10.9

12 12 30 30 30 58 58 250 250 250 250 490 490 570 570 570 840 1250 1640 1640

Parafuso

Quantidade

Classe

Torque de 
aperto (Nm)

 
 
Localizar o bujão de óleo fechado usado durante o embarque e substituí-lo pelo bujão de respiro 
fornecido com o produto. 
 

5.1.4 Instalação de acessórios em eixos de entrada e saída sólidos 

Não utilizar martelos ou outras ferramentas que possam danificar os eixos ou rolamentos 
do redutor durante a montagem das partes externas. Em vez disso, proceder conforme 
ilustrado no diagrama abaixo: 

Parafuso (1) e espaçador (2) não estão incluídos na remessa. 

Para minimizar as cargas nos rolamentos do eixo, ao montar os mecanismos da transmissão 
com centros (hubs) assimétricos, usar a configuração mostrada no diagrama (A) abaixo: 



24 / 52

Ponta de eixo: roscas 

Instalação de acessórios nos eixos estriados 

Não usar martelos ou outras ferramentas que possam danificar os eixos ou rolamentos 
do redutor durante a montagem das partes externas. Em vez disso, proceder conforme 
ilustrado no diagrama abaixo: 

316 , 316M 317 , 317M

319 321318 , 318M

HC-PC HC-PC

HC-PCHC-PCHC-PC

300...315
310M...315M

300 301 303 304 305 306 307 309 310
310M

311
311M

313
313M

314
314M

315
315M

316
316M

317
317M

318
318M 319 321

MC M12 M12 M20 M20 M20 M20 M20 — — — — — — — — — — —

HC M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M24 M24 M24 M24 4xM16 6xM16 4xM24 12xM20 12xM20

PC M12 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M24 M24 M24 M24 4xM16 6xM16 4xM24 12xM20 12xM20

VK — — M20 M20 M20 M24 M24 M24 M24 M24 M30 M30 M30 — — — — —

Montagem das polias 

Limpar todas as peças antes de instalá-las. Ao instalar as polias da correia de transmissão, os 
eixos devem ficar paralelos com suas polias alinhadas. 
Não aplicar sobretensão na correia de transmissão, pois isso pode danificar os rolamentos.
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Usar sempre a arruela de fixação axial fornecida com o redutor. 

MZ-HZ

5.2 INSTALAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO 

Além de todas as precauções indicadas acima, ao instalar um motor elétrico padrão IEC 72-1, as 
seguintes precauções também devem ser observadas: 
• Não forçar o acoplamento e não usar ferramentas inadequadas durante a montagem. Tomar 
cuidado para não danificar as superfícies de acoplamento planas/cilíndricas. 
• Não forçar os mecanismos de acoplamento giratórios com cargas radiais pesadas ou cargas axiais. 
• Para facilitar a montagem, usar uma pasta de óleo lubrificante sintético como a Klüberpaste 46 
MR 401 ou outro produto com propriedades e faixa de aplicação semelhantes.

 
• Desde que todas as verificações acima tenham sido realizadas e aprovadas e todas as 
demais instruções contidas neste manual tenham sido estritamente observadas, um motor 
elétrico com classificação ATEX maior ou igual a do redutor poderá ser instalado, forman-
do assim um motorredutor cujo conjunto estará em conformidade com as disposições da 
Diretiva 2014/34/UE. 

Se, em vez disso, a montagem do motor no redutor exigir ações além daquelas prescritas 
neste Manual ou se uma ou mais das prescrições contidas no manual não tiverem sido 
atendidas, o Usuário será responsável por analisar os riscos inerentes sobre esta combi-
nação específica de motor/redutor. A análise de risco é, em qualquer caso, obrigatória se o 
motor for alimentado por um inversor. 

Somente desta forma, e sujeito à autocertificação pelo montador, a montagem, incluindo o 
próprio redutor, estará em conformidade com os requisitos da Diretiva 2014/34/UE. 
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5.3 INSTALAÇÃO DO MOTOR HIDRÁULICO 

Conectar o motor hidráulico. 
Retirar o bujão de proteção. 
Montagens de motores hidráulicos estão disponíveis em duas versões: 

a) Versão com junta do anel O’ring entre o flange do motor e o redutor.  
Neste caso, montar a junta para assegurar um vedação estanque de óleo entre o motor e o redu-
tor, tomando cuidado para encaixá-lo corretamente em sua posição sem danificá-lo. 

b) Versão com junta já montada no acoplamento. 
Neste caso, nenhuma intervenção especial é necessária para garantir uma vedação estanque de 
óleo uma vez que isto já é fornecido pelo acoplamento do motor. Passar graxa levemente no eixo 
do motor. Em ambos os casos, limpar a guia e o acoplamento no qual o motor deve ser encaixa-
do, colocar o motor e apertar os parafusos de fixação do flange.  
Sempre usar parafusos com a classe mínima de 8.8. 
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5.4 CONEXÃO DO FREIO HIDRÁULICO 

Em redutores projetados para acoplamento em motores hidráulicos e equipados com um freio, 
conectar o controle do freio ajustando-o ao circuito hidráulico no momento da montagem. 

Inicialização 
A pressão mínima para liberar o freio (ver tabela) deve ser inferior a 320 bar.

Dados técnicos 

NOTA: O torque estático Mbs é o torque máximo que o freio pode exercer. 
Sob cargas dinâmicas, o torque de frenagem é reduzido. Os valores Mbs reais podem variar de 
-5% até +15% dos valores indicados na tabela. 

4... 5... 6...

A B D F H K L B C E G K B C E G K L

Mbs
 [  Nm

          ±10%] 50 100 160 260 330 400 440 400 500 630 800 1000 850 1100 1500 2100 2600 3200

bar 10 20 30 20 25 30 33 20 27 20 25 32 14 19 25 19 24 28

bar 320

kg 10 18 35

Freio

Características

Torque de 
frenagem
Pressão 
mínima de 
liberação

Pressão 
máx.
Peso
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Instalação do motorredutor 

Se um motorredutor for fornecido já montado, seguir as precauções e instruções fornecidas aci-
ma durante a montagem na máquina. 
Para conexão elétrica e hidráulica, favor consultar os dois diagramas abaixo. Eles são apenas 
genéricos, uma vez que cada instalação específica tem seus próprios requisitos especiais que 
devem ser avaliados caso a caso pelo Fabricante. 

Atuador com motor elétrico. 

Atuador com motor hidráulico orbital TRASMITALI MG 

Além das instruções que regem a instalação do redutor, as seguintes instruções também devem 
ser observadas durante a instalação de um motor hidráulico. 

Circuito fechado Circuito aberto

Válvula de controle
de centro fechado

Válvula de controle
de centro aberto

RV =  reguladores de pressão calibrados para pRV < pmax.
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a) Conexão com o circuito hidráulico 

O motor pode ser instalado tanto em um circuito aberto quanto em um circuito fechado. 
No caso de uma instalação em circuito aberto, a válvula de solenoide ou válvula de controle pode 
ser do tipo de centro aberto ou centro fechado. 
A linha do circuito correspondente à porta de entrega do motor hidráulico deve ser sempre equi-
pada com um regulador de pressão calibrado para uma pressão não superior à pmax do motor. 
Ver os diagramas de circuito hidráulico abaixo. 

Se isto não for possível porque o circuito também deve acionar outro equipamento a uma pres-
são mais alta ou a válvula de controle é do tipo centro fechado e o motor aciona componentes 
com alta inércia, reguladores de pressão auxiliares devem ser instalados o mais próximo possível 
do motor. 

Circuito fechado Circuito aberto

Válvula de controle
de centro fechado

Válvula de controle
de centro aberto

RV =  reguladores de pressão calibrados para pRV < pmax.

RV =  reguladores de pressão calibrados para pRV < pmax.
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b) Conexão da porta de drenagem T 

Estes motores possuem um furo de drenagem G de 1/8” no centro da tampa. O motor é fornecido 
com a porta fechada por um bujão de metal (ver figura abaixo). 
Duas válvulas de retenção são incorporadas na carcaça do motor para manter a pressão interna 
no mesmo nível da linha de pressão baixa A ou B se a porta de drenagem não estiver conectada 
ao tanque. 

1) Se a porta de drenagem estiver conectada,  a pressão na vedação do eixo é sempre igual à 
pressão na linha de drenagem. 
2) Se a porta de drenagem estiver fechada, a pressão no eixo de vedação nunca excederá a 
pressão na linha de retorno. 

Os valores máximos de pressão na linha de drenagem (caso 1) ou linha de retorno (caso 2) são 
indicados na figura a seguir (para condições de operação contínua e intermitente). 

Válvulas de retenção
incorporadas

A porta de drenagem deve estar sempre conectada quando mais motores forem operados 
em série. 
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Válvulas de retenção
incorporadas

c) Controle do freio 

Para motorredutores equipados com freios, há duas versões de motores disponíveis, ou seja, as 
execuções B02P ou P010. 
Na versão B02P, o motor possui um sistema de controle de freio direto embutido. 
Na versão P010, uma ramificação auxiliar é necessária para controlar o freio. 
Ver diagrama abaixo. 

d) Óleo hidráulico 

Usar óleo mineral hidráulico com viscosidade ISO VG 46 (46 Cst a t = 40°C). 

e) Filtragem do óleo 

Para uma operação confiável e duradoura do motor, é importante que o circuito hidráulico tenha 
um filtro para filtragem adequada do óleo de acordo com o seguinte grau: 

grau 9 NAS 1638 
grau 6 SAE  
grau18/15 SO DIS 4406 

Circuito fechado Circuito aberto

Válvula de controle
de centro aberto

Execução
do motor

Válvula de controle
de centro fechado
Execução
do motor

Execução
do motor
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Atuador com motor hidráulico 

Todos os motores devem ser carregados com fluido hidráulico antes de serem operados e duran-
te a instalação. Posicionar o furo de drenagem de modo que ele fique na posição mais alta para o 
carregamento do fluido. 
Assegurar que as mangueiras estejam direcionadas de tal forma que possam evitar que a car-
caça do motor esvazie e, por conseguinte, evitar a formação de bolsas de ar que podem afetar a 
sucção da bomba durante a operação.

A - B = Tubos de alimentação

T = Drenagem

 

Grau alimentício.

Uso recomendado..

    Uso permitido. O fabricante não pode garantir a qualidade ou adequação dos lubrifi cantes. As 
características devem ser verifi cadas diretamente junto ao fabricante do lubrifi cante escolhido (entre 
em contato com o Serviço Tecnico da Bonfi  glioli para se certifi  car sobre o óleo).

PolyAlkylene Glycol (PAG) óleo sintético (API group V)

PolyAlphaOlefi  n (PAO) óleo sintético (API group IV)

Óleo Mineral com aditivos EP
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Plantas industriais

5.5 LUBRIFICAÇÃO 

Antes de inicializar o redutor, ele deve ser carregado com lubrificante até o nível correspondente 
à sua posição de montagem especificada. 

O lubrificante e sua viscosidade relativa devem ser escolhidos a partir da tabela abaixo, de acor-
do com o tipo de serviço e temperatura ambiente.  Se o redutor fornecido já vier carregado com 
lubrificante, substituir o bujão de transporte fechado pelo bujão de respiro incluído no fornecimen-
to antes da instalação. 

Ta -10 °C / + 30 °C + 10 °C / + 30 °C - 20 °C / + 30 °C 0 °C / + 60 °C

ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 150 ISO VG 220/320

Shell
Omala S4 WE 150 Omala S4 WE 320

Omala S2 G 150 Omala S2 G 220 Omala S4 GX 150 Omala S4 GX 220

Mobil
Mobilgear XMP 150 Mobilgear XMP 220 Mobil SHC 629 Mobil SHC 630

Mobilgear 600 XP 150 Mobilgear 600 XP 220 Mobil SHC XMP 150 Mobil SHC XMP 220

Kluber Kluberoil GEM1-150 Kluberoil GEM1-220 Klubersynt EG 4 150 Klubersynt EG 4 220

AGIP Blasia 150 Blasia 220 Blasia SX 150 Blasia SX 220

Aral Degol BG 150 Degol BG 220 Degol PAS 150 Degol PAS 220

BP Energol GR XP 150 Energol GR XP220 Eversyn EXP 150 Eversyn EXP 220

Castrol Alpha SP 150 Alpha SP 220 Alphasyn EP 150 Alphasyn EP 220

Cepsa Engranajes HP 150 Engranajes HP 220 Engranajes HPX 150 Engranajes HPX 220

Chevron N.L. Gear Compounds EP 150 N.L. Gear Compounds EP 220 Tegra Synthetic gear EP 150 Tegra Synthetic gear EP 220

Fuchs Renolin CKC 150 Renolin CKC 220 Renolin unisyn CKC 150 Renolin unisyn CKC 220

Molycote L-0115 L-0122 L-2115 L-2122

Q8 Goya 150 Goya 220 El Greco 150 El Greco 220

Repsol Super Tauro 220 Super Tauro Sintetico 150 Super Tauro Sintetico 220

Total Carter EP 150 Carter EP 220 Carter SH 150 Carter SH 220

M14 1.5 15 - 20 1/8" 28 10 - 15
M16 1.5 15 - 20 1/4" 19 10 - 15
M18 1.5 15 - 20 3/8" 19 15 - 20
M20 1.5 20 - 30 1/2" 14 20 - 30
M22 1.5 20 - 30 3/4" 14 20 - 30
M24 1.5 20 - 30 1" 11 30 - 40
M30 2 30 - 40
M42 3 40 - 50

Tampão 
roscado Passo Torque de aperto 

[Nm]
Tampão 
roscado Passo Torque de aperto 

[Nm]

Óleos de bases diferentes não devem ser misturados

Óleo de base PAG (Poliglicólico) para aplicações com temperaturas operacionais acima da faixa indicada

Óleo de base PAO (Polialfaolefi na) para aplicações exigentes, para a potência média e/ou temperaturas 
operacionais exigidas dentro do intervalo indicado
Óleo mineral com aditivos EP

(A 1)

(A 2)

Grau alimentício.

Uso recomendado..

    Uso permitido. O fabricante não pode garantir a qualidade ou adequação dos lubrifi cantes. As 
características devem ser verifi cadas diretamente junto ao fabricante do lubrifi cante escolhido (entre 
em contato com o Serviço Tecnico da Bonfi  glioli para se certifi  car sobre o óleo).

PolyAlkylene Glycol (PAG) óleo sintético (API group V)

PolyAlphaOlefi  n (PAO) óleo sintético (API group IV)

Óleo Mineral com aditivos EP
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Ta -20°C / +30°C +10°C / +45°C

SAE 80W/90 SAE 85W/140

Shell Spirax HD Spirax HD

Mobil Mobilube HD Mobilube HD

AGIP Rotra MP Rotra MP

Aral Getriebeol HYP Getriebeol HYP

BP Hypogear EP Hypogear EP

Castrol Hypoy Hypoy

Cepsa Transmisiones EP Transmisiones EP

Chevron RPM Universal Gear Lubricants RPM Universal Gear Lubricants

Fuchs Titan Super Gear Titan Super Gear

Total Transmission TM Transmission RS

Norma SAE .. Categoria API GL5(A 3)

Máquinas móveis

Lubrificação do freio 

Os freios hidráulicos multidiscos são lubrificados com o mesmo óleo do redutor. 

 
Somente lubrificantes sintéticos podem ser usados nos redutores de acordo com a Direti-
va Europeia 2014/34/UE. Consultar a tabela acima para saber a marca e o tipo. 
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6.0 TESTE DO REDUTOR 

O redutor é testado na fábrica pelo Fabricante. Antes de inicializar, certificar-se de que: 
• a quase-máquina não deve entrar em serviço até que a máquina final em que irá ser incorporada 
tenha sido declarada em conformidade com o disposto na Directiva  2006/42/CE, se for caso disso 
• a posição de montagem do redutor na instalação corresponde àquela prescrita e indicada na 
plaqueta de identificação 
• o fornecimento de energia elétrica é adequado e operacional conforme prescrito na norma EN 
60204-1, e a rede aterrada conforme a norma EN 50014 
• o fornecimento de energia elétrica do motor corresponde ao prescrito e se encontra na faixa de 
+/-5% do valor nominal 
• o sistema hidráulico é adequado e operacional, e o óleo contido no circuito de lubrificação do 
motor hidráulico está em conformidade com a norma ISO VG 46. Ele deve ser filtrado com um 
grau máximo de 10 µm e nível de contaminação igual ou menor que a classe 9 de acordo com a 
norma NAS 1638 ou 18/15 ou conforme a norma ISO/DIS 4406 
• não há sinais de vazamentos de lubrificante nos bujões, bujões ou juntas 
• o bujão de respiro não foi obstruído por sujeira ou tinta 
• a unidade não funciona com excesso de ruído ou vibração.

Antes de inicializar a unidade, verificar e assegurar que: 
• a unidade não foi montada em um ambiente potencialmente explosivo (óleo, ácido, gás, vapor, 
radiação) e está livre de acumulações de poeira maiores que 5 mm de profundidade 
• durante a operação o redutor é suficientemente ventilado e não está sujeito à radiação prove-
niente de fontes de calor externas 
• durante a operação a temperatura do ar de arrefecimento não exceda os limites especifi cados 
no capítulo “LIMITES DE TEMPERATURA PERMITIDOS” 
• a verificação do nível de óleo e os bujões de enchimento e os bujões de respiro possam ser 
facilmente acessados 
• todos os acessórios montados no redutor possuam a certificação ATEX 
• os redutores com eixos ocos, com ou sem disco de contração, tenham sido montados correta-
mente conforme descrição neste manual 
• o redutor tenha sido bem limpo após a instalação 
• todas as proteções tenham sido instaladas a fim de evitar o contato acidental entre os operado-
res e as peças móveis giratórias da unidade e as vedações evitem o vazamento de óleo

7.0 USO DO EQUIPAMENTO 

Antes de colocar o redutor em serviço, o Usuário deve garantir que a planta na qual ele será 
instalação esteja em conformidade com todas as diretivas aplicáveis, especialmente aquelas 
referente à saúde e segurança ocupacional. 

O redutor não pode ser usado em áreas e ambientes: 
• com alta concentração de vapores corrosivos/abrasivos, fumaça ou poeira. 
• em contato direto com produtos alimentícios soltos. 

Áreas perigosas e pessoas expostas: 
A zona de perigo do redutor é a protrusão (extensão livre) do eixo que constitui um perigo para as 
pessoas expostas em contato direto com ela (esmagamento, corte, aprisionamento). Em particu-
lar, quando o redutor está operando no modo automático em uma área acessível, o eixo deve ser 
protegido por um proteção adequada. 
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8.0 MANUTENÇÃO 

O trabalho de manutenção e substituição deve ser realizado por técnicos de manutenção 
especializados e treinados na observância das leis aplicáveis de saúde e segurança ocu-
pacional e nos problemas de ambiente especiais presentes na instalação. 

Antes de realizar qualquer trabalho na unidade, o operador deverá em primeiro lugar desli-
gar a alimentação do redutor e certificar-se de que ele esteja fora de serviço além de tomar 
todas as precauções necessárias para evitar que ele possa ser religado acidentalmente 
ou que suas peças se movam de forma repentina (devido a cargas suspensas ou fatores 
externos semelhantes). 
Além disso, todas as precauções adicionais de segurança ambiental devem ser tomadas 
(ex: eliminação de gás ou poeira residual, etc.). 

• Antes de realizar qualquer trabalho de manutenção, ativar todos os dispositivos de segurança 
fornecidos e, se necessário, informar as pessoas que trabalham nas imediações. Isolar a área 
em volta da unidade e impedir o acesso a qualquer equipamento que, se ativo, possa causar um 
risco inesperado de saúde e segurança. 
• Substituir componentes gastos por peças de reposição originais. 
• Usar os lubrificantes (óleo e graxa) recomendados pelo Fabricante. 
• Ao trabalhar no redutor, sempre substituir todas as juntas e vedações por novas e originais. 
• Se um rolamento tiver de ser substituído, é uma boa prática substituir também o outro rolamen-
to que suporta o mesmo eixo. 
• Recomendamos trocar o óleo lubrificante após todo o trabalho de manutenção. 
As instruções acima têm o objetivo de assegurar a operação eficiente e segura do redutor.  
O Fabricante declina qualquer responsabilidade por ferimentos a pessoas e danos a componen-
tes devido ao uso de peças de reposição não originais e trabalho não rotineiro que modifique os 
requisitos de segurança sem a autorização prévia e expressa do Fabricante. 
Consultar o catálogo específico de peças de reposição ao encomendar peças de reposição para 
o redutor. 

Não despejar líquidos poluentes, peças usadas e resíduos de manutenção no meio am-
biente. Descartar todos esses materiais conforme especificado na legislação aplicável. 

 
• Respeitar as inspeções de rotina e programação de manutenção para assegurar a operação 
correta da unidade e a eficácia da proteção contra explosão. 
• Sempre aplicar Loctite 510 novo ou outro produto com propriedades e faixa de aplicação seme-
lhantes em todos os segmentos desmontados.  
• Antes de fazer manutenção ou reparar componentes internos, espere o redutor esfriar comple-
tamente antes de abrir a carcaça a fim de evitar queimaduras provenientes de peças que ainda 
estão quentes. 
• Ao terminar o trabalho de manutenção, certificar-se de que todas as medidas de segurança e 
equipamentos foram aplicados e reajustados. 
• Limpar bem o redutor após o trabalho de manutenção e reparo. 
• Ao terminar a manutenção, aperte todos os bujões de respiro, bujões de enchimento e de nível 
de acordo com seus torques especificados (tabela A1). 
• Ao terminar qualquer trabalho de manutenção, todas as vedações devem ser reajustadas e 
vedadas conforme prescrito. 
• Independentemente do tipo de redutor, sempre que um anel O’ring for substituído, deverá ser 
aplicada em sua orla uma fina camada de graxa (gel Fluorocarbono 880 ITP ou outro produto 
com propriedades e faixa de aplicação semelhantes) antes da montagem. 
• Usar somente peças de reposição originais ao fazer reparos. 

EP(*) PAO PAG

to < 65 8000 25000 25000

65 < to < 80 4000 15000 15000

80 < to < 95 2000 (@) (#) 12500 12500

Temperatura média 
de operação

do óleo
[C°]

Intervalo de substituição [h]

óleo mineral óleo sintético

(*) = Substituição dentro de 1 ano

(@) = Não é aconselhável operação contínua nesta faixa de temperatura do óleo: 80 ° C a 95 ° C

(#) = Verifi cação recomendada a cada 6 meses
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Dependendo da temperatura alcançada pelo lubrificante, ele deverá ser substituído nos intervalos 
indicados na tabela abaixo. 

8.1 MANUTENÇÃO DE ROTINA 

Manter o redutor em sua eficiência máxima seguindo a programação de manutenção de 
rotina. 
Boa manutenção garante o desempenho máximo da unidade, vida útil prolongada e con-
formidade contínua com as normas de segurança. 

Frequência Componente Tipo de verifi cação Ação

no início de 
funcionamento Carcaça do redutor

Verifi car se a temperatura 
externa não excede os 
valores máximos permitidos

Parar a máquina e contatar o 
Serviço Técnico da Bonfi glioli 
Riduttori

após 200 horas

Lubrifi cante da primeira 
entrega Substituir Substituir por lubrifi cante 

novo

Fixadores externos Verifi car torque de 
travamento

Apertar até o torque 
especifi cado

1000 horas Juntas e vedações
externas

Verifi car nível do óleo. 
Inspecionar visualmente se 
há vazamentos

Reparar ou substituir os 
componentes conforme 
necessário

2500 horas Lubrifi cante (*) Substituir Substituir por lubrifi cante 
novo

5000 horas Juntas e vedações
do redutor

Inspecionar cuidadosamente 
o desgaste/deterioração das 
vedações externas

Substituir se deteriorado/
gasto

(*) Caso genérico não atribuível à tabela (A5) a seguir.

(A 4)

(A 5)

EP(*) PAO PAG

to < 65 8000 25000 25000

65 < to < 80 4000 15000 15000

80 < to < 95 2000 (@) (#) 12500 12500

Temperatura média 
de operação

do óleo
[C°]

Intervalo de substituição [h]

óleo mineral óleo sintético

(*) = Substituição dentro de 1 ano

(@) = Não é aconselhável operação contínua nesta faixa de temperatura do óleo: 80 ° C a 95 ° C

(#) = Verifi cação recomendada a cada 6 meses
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8.2 TROCAS DE ÓLEO 

1. Colocar um recipiente adequado sob o bujão de drenagem. 
2. Retirar os bujões de enchimento e de drenagem e deixar o óleo escorrer para fora. 

O óleo drenará melhor se estiver quente. 

3. Aguardar alguns minutos até todo o óleo ter sido drenado e, em seguida, apertar o bujão de 
drenagem de volta depois de trocar sua vedação.  
4. Completar com óleo novo até atingir a marca de nível. Não misturar óleos de diferentes 
marcas ou especificações e verificar se o óleo é altamente resistente à formação de espu-
ma e se possui a classificação EP. 
5. Apertar bem o bujão de enchimento depois de trocar sua vedação. 

O redutor pode ser fornecido com ou sem lubrificante, conforme solicitação do Usuário. 
A quantidade de óleo de carga exigida é especificado no Catálogo de Vendas. No entanto, 
esta especificação é aproximada e referência sempre deve ser feita à marca no bujão de 
nível, cuja colocação depende da posição de montagem especificada na ordem de compra. 

Redutores com lubrificação permanente que não estão sujeitos à contaminação externa 
geralmente não requerem trocas de lubrificante periódicas. Se o mesmo tipo de óleo igual a 
aquele já em uso não estiver disponível, drenar a carcaça do redutor completamente e lavar bem 
seu interior com um solvente suave antes de reabastecer com o novo lubrificante. 

Se um vazamento for constatado, identificar a causa da falha e repará-la antes de antes de 
completar o nível de lubrificante e operar a unidade. 

Lubrificantes, solventes e detergentes são tóxicos/nocivos à saúde: 
- eles podem causar irritação em caso de contato direto com a pele 
- eles podem causar intoxicação em caso de inalação 
- eles podem ser fatais em caso de ingestão 

 
Para instalações nas zonas 21 e 22, o Usuário deve programar e implantar um programa 
de limpeza regular para todas as superfícies e recessos a fim de evitar acumulações de 
poeira com mais de 5 mm de profundidade. 

A cada 1000 horas de operação ou após 6 meses: 
• Medir a temperatura da superfície no acoplamento entre o redutor e o motor, e nos pontos mais 
protegidos da ventoinha do motor. A temperatura máxima não deve exceder os limites especifi 
cados no capítulo “LIMITES DE TEMPERATURA PERMITIDOS”, nem este valor poderá ser ultra-
passado durante a operação. 

A cada 5000 horas de operação: 
• Trocar o óleo sintético e a graxa do rolamento se o redutor se o redutor não tiver lubrificação 
permanente. 
• Substituir todos os anéis de vedação acessíveis do exterior a menos que isto já tenha sido feito 
como resultado de problemas ocorridos antes do prazo da manutenção programada. 
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Manusear esses produtos com cuidado usando equipamentos de proteção individual adequados. 
Não descartá-los no meio ambiente e descartar somente de acordo com as leis aplicáveis. 

8.3 VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL 

• Remover qualquer poeira do redutor e carcaças de motor. 
• Verificar se o ruído gerado em carga contínua não varia. Vibração ou ruído excessivo pode indi-
car desgaste do conjunto de engrenagens ou falha de um rolamento. 
• Comparar a absorção de potência e a tensão com os valores nominais indicados na plaqueta de 
identificação do motor. 
• Verificar o desgaste das superfícies de atrito e da junta de frenagem nos motores de freio (se 
equipados) e, se necessário, ajustar a folga. 
• Verificar se há vazamentos de lubrificante nas juntas/vedações, bujões e carcaças. 
• Verificar se há desgaste, deformação e corrosão nas juntas parafusadas e apertá-las até o fim, 
mas sem aperto excessivo. 

8.4 LIMPEZA 

Remover toda a poeira e resíduos de processo do redutor. Não usar solventes ou outros produtos 
incompatíveis com o material de construção da unidade e não direcionar jatos de água de alta 
pressão no redutor.
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9.0 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

• Substituir imediatamente peças e componentes se eles não puderem garantir uma operação 
segura e confiável.  
• Nunca improvisar reparos. 
• O uso de peças de reposição não originais não só anula e invalida a garantia, mas também 
pode comprometer o funcionamento do redutor. 

9.1 RETIRADA DO MOTOR 

Se durante a operação o acoplamento móvel entre o motor e o redutor não tiver enferrujado sig-
nificativamente, é possível retirar o motor sem aplicar força excessiva. 
Se, ao contrário, for difícil retirar o motor, não utilizar chaves de fenda ou alavancas para aplicar 
força, pois isso pode danificar os flanges e superfícies de contato, em vez disso proceder confor-
me indicado abaixo. 

1. Furar e rosquear o eixo do motor (lado do ventilador).
2. Parafusar uma ferramenta extratora de impacto no furo.
3. Soltar os parafusos que fi xam o motor ao redutor.
4. Retire o motor com a força de inércia do extrator.

Furar e rosquear

Extrator de impacto
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9.2 DESATIVAÇÃO DO REDUTOR 

O redutor só pode ser retirado de serviço por operadores treinados na observância das leis de 
saúde e segurança ocupacional aplicáveis. 
Não descartar produtos não biodegradáveis, lubrificantes e materiais não ferrosos (borracha, 
PVC, resinas, etc.) no meio ambiente. Descartar todos esses materiais conforme previsto na 
legislação ambiental aplicável. 

Não reutilizar peças ou componentes que parecerem estar em bom estado depois de terem sido 
verificados ou substituídos por pessoal qualificado e declarados impróprios para o uso. 

10.0 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

As informações a seguir têm o objetivo de auxiliar na localização e eliminação de defeitos e 
falhas. Em alguns casos, os problemas poderão ser causados pela planta ou máquina na qual o 
redutor for montado e, consequentemente, a causa e a solução serão descritos na documenta-
ção técnica do Fabricante da máquina/planta em questão. 

FALHA CAUSA SOLUÇÃO

Temperatura do rolamento 
muito alta

Nível do óleo muito baixo Restabelecer o nível do óleo

Óleo gasto Trocar o óleo

Rolamentos com defeito Procurar uma ofi cina autorizada

Temperatura operacional 
muito alta

Nível do óleo muito alto Verifi car o nível do óleo

Óleo gasto Trocar o óleo

Contaminante no óleo Trocar o óleo

Ruído de funcionamento 
anormal

Engrenagens danifi cadas Procurar uma ofi cina autorizada

Folga axial do rolamento muito grande Procurar uma ofi cina autorizada

Rolamentos com defeito ou gastos Procurar uma ofi cina autorizada

Carga excessiva aplicada Corrigir a carga aos valores nominais 
informados no Catálogo de Venda

Contaminante no óleo Trocar o óleo

Ruído anormal na área de 
montagem do redutor

Parafusos de fi xação soltos Apertar parafusos até o torque 
especifi cado

Parafusos de fi xação gastos Substituir os parafusos

Vazamentos de óleo

Nível do óleo muito alto Verifi car o nível do óleo

Vedações da carcaça/acoplamento 
inadequadas Procurar uma ofi cina autorizada

Juntas desgastadas Procurar uma ofi cina autorizada

Redutor não funciona ou 
funciona com difi culdade

Viscosidade do óleo muito alta Trocar o óleo (ver tabela de lubrifi cante 
recomendado)

Nível do óleo muito alto Verifi car o nível do óleo

Carga excessiva aplicada Reprojetar o redutor para a carga real 
necessária

Eixo de saída não gira com 
o motor em funcionamento Rolamentos danifi cados Procurar uma ofi cina autorizada
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Redutores normalmente são equipados com bujões de verifi cação de nível de óleo.
Para verifi car o nível de óleo, primeiro identifi que o bujão de verifi cação.

- Posição horizontal:
Remova o bujão e insira no furo uma barra de tamanho compatível e com o formato indica-
do na fi gura.

- Posição vertical:
Use uma haste para verifi car se o nível de óleo está entre as marcas MÍN e MÁX, depois 
reaperte o bujão.

Se o nível estiver mais de 3 mm abaixo do nível de transbordamento, complete com óleo e verifi -
que o motivo da queda no nível de óleo.

Redutores em conformidade com a Diretiva 2014/34/UE e projetados para uma posição de mon-
tagem vertical normalmente são equipados com uma câmara de expansão de óleo montada com 
bujões de serviço para abastecimento, verifi cação do nível de óleo e da ventilação da sobrepres-
são interna.

ANEXO 1 - VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO EM REDUTORES COM ESPE-
CIFICAÇÃO ATEX

NOTA: CERTIFICAR-SE DE QUE A HASTE 
ESTEJA NA POSIÇÃO PLANA EM RELAÇÃO 
À BORDA DO FURO ROSCADO
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NOTA: CERTIFICAR-SE DE QUE A HASTE 
ESTEJA NA POSIÇÃO PLANA EM RELAÇÃO 
À BORDA DO FURO ROSCADO

ANEXO 2 - QUANTIDADE DE REABASTECIMENTO DE LUBRIFICANTE

Série 3_L

NOTA: As quantidades de óleo são indicativas. Verifi que o nível real após abastecê-lo atra-
vés do bujão adequado.

A T O

300

L1 0.6 1.0 0.9

L2 0.9 1.3 1.2

L3 1.2 1.6 1.5

L4 1.5 1.9 1.8

301

L1 0.8 1.2 1.1

L2 1.1 1.5 1.4

L3 1.4 1.8 1.7

L4 1.7 2.1 2.0

303

L1 1.3 2.3 2.0

L2 1.6 2.6 2.3

L3 1.9 2.9 2.6

L4 2.2 3.2 2.9

304

L1 1.4 2.4 2.2

L2 1.9 2.9 2.7

L3 2.2 3.2 3.0

L4 2.5 3.5 3.3

305

L1 1.6 2.6 2.4

L2 2.1 3.1 2.9

L3 2.4 3.4 3.2

L4 2.7 3.7 3.5

306

L1 2.5 3.5 3.2

L2 3.3 4.3 4.0

L3 3.6 4.6 4.3

L4 3.9 4.9 4.6

307

L1 3.5 5.0 4.5

L2 4.5 6.0 5.5

L3 5.0 6.5 6.0

L4 5.3 6.8 6.3

309

L1 4.0 5.5 5.0

L2 5.0 6.5 6.0

L3 5.5 7.0 6.5

L4 5.8 7.3 6.8

A T O

310
310M

L1 5.0 6.5 6.0

L2 6.3 7.8 7.3

L3 7.1 8.6 8.1

L4 7.4 8.9 8.4

311
311M

L1 7.0 12 10

L2 9.0 14 12

L3 10 15 13

L4 11 16 14

313
313M

L1 9.0 14 12

L2 12 17 15

L3 13 18 16

L4 13 18 16

314
314M

L2 17 25 21

L3 19 27 23

L4 20 28 24

315
315M

L2 19 27 23

L3 21 29 25

L4 22 30 26

316
316M

L2 22 30 26

L3 24 32 28

L4 25 33 29

317
317M

L2 26 41 36

L3 29 44 39

L4 30 45 40

318
318M

L3 40 55 50

L4 43 58 53

319
L3 50 70 60

L4 53 73 63

321
L3 56 76 66

L4 60 80 70

323
L3

L4

325
L3

L4

Posição de montagem Posição de montagem

Contatar o Serviço Técnico da 
Bonfi glioli Riduttori
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B0 U_ P_

300

R2 1.2 1.7 1.5

R3 1.5 2.0 1.8

R4 1.8 2.3 2.1

301

R2 1.6 2.1 1.9

R3 1.9 2.4 2.2

R4 2.2 2.7 2.5

303

R2 2.2 2.8 2.6

R3 2.5 3.1 2.9

R4 2.8 3.4 3.2

304

R2 2.3 2.9 2.7

R3 2.8 3.4 3.2

R4 3.1 3.7 3.5

305

R2 2.5 3.1 2.9

R3 3.0 3.6 3.4

R4 3.3 3.9 3.7

306

R2 4.0 5.0 4.8

R3 4.8 5.8 5.6

R4 5.1 6.1 5.9

307

R2 6.0 8.0 7.0

R3 7.0 9.0 8.0

R4 7.5 9.5 8.5

309

R2 6.5 8.5 7.5

R3 7.5 9.5 8.5

R4 8.0 10 9.0

B0 U_ P_

310
310M

R2 13 15 14

R3 11 13 12

R4 12 14 13

311
311M

R2 14 19 17

R3 16 21 19

R4 17 22 20

313
313M

R2 16 21 19

R3 19 24 22

R4 20 25 23

314
314M

R3 25 33 29

R4 28 36 32

315
315M

R3 27 35 31

R4 30 38 34

316
316M

R3 30 38 34

R4 33 41 37

317
317M

R3 38 52 48

R4 42 56 52

318
318M R4 48 63 58

319 R4 55 70 65

321 R4 60 75 70

Posição de montagem Posição de montagem

Série 3_R 

NOTA: As quantidades de óleo são indicativas. Verifique o nível real após abastecê-lo atra-
vés do bujão adequado. 

oil [l]

AA - EA - FD AF - EF - FE AE - EE - FF AD - ED - FA TA - TE - TF
TD - VA  - VE

VF - VD

OA - OE - OF
OD - QA - QE

QF- QD
input input input input input input

P(IEC) HS P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

3/V 00 L3 0.90
0.12 0.12

0.90
0.12

0.90
0.12

0.90
0.12

1.3
0.12

1.2
0.12

3/V 01 L3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.4

3/V 03 L3 1.6 0.25 0.25 1.6 0.31 1.6 0.31 1.6 0.38 2.6 0.31 2.3 0.25

3/V 04 L3 1.9 0.38 0.38 1.9 0.43 1.9 0.43 1.9 0.52 2.9 0.52 2.7 0.38

3/V 05 L3 2.1 0.38 0.38 2.1 0.43 2.1 0.43 2.1 0.52 3.1 0.52 2.9 0.38

3/V 06 L3 3.3
0.64 0.64

3.3
0.76

3.3
0.76

3.3
0.85

4.3
0.76

4.0
0.76

3/V 10 L4 , 10M L4 7.1 7.1 7.1 7.1 8.6 8.1

3/V 07 L3 4.5

2.4 2.8

4.5

2.6

4.5

2.6

4.5

1.7

6.0

1.9

5.5

1.93/V 11 L4 , 11M L4 10 10 10 10 15 13

3/V 13 L4 , 13M L4 13 13 13 13 18 16

3/V 09 L3 5.0

4.3 4.5

5.0

3.9

5.0

3.9

5.0

3.0

6.5

3.5

6.0

3.5

3/V 10 L3 , 10M L3 6.3 6.3 6.3 6.3 7.8 7.3

3/V 14 L4 , 14M L4 19 19 19 19 27 23

3/V 15 L4 , 15M L4 21 21 21 21 29 25

3/V 16 L4 , 16M L4 24 24 24 24 32 28

3/V 11 L3 , 11M L3 9.0

7.8 9.6

9.0

6.7

9.0

6.7

9.0

5.0

14

5.5

12

5.5
3/V 13 L3 , 13M L3 12 12 12 12 17 15

3/V 14 L3 , 14M L3 17 17 17 17 25 21

3/V 17 L4 , 17M L4 29 29 29 29 44 39

3/V 15 L3 , 15M L3 19

11 15

19

8.9

19

9.4

19

7.5

27

9.5

23

9.53/V 18 L4 , 18M L4 40 40 40 40 55 50

3/V 19 L4 50 50 50 50 70 60

3/V 16 L3 , 16M L3 22

23 28

22

16.8

22

17.5

22

10.7

30

17

26

173/V 17 L3 , 17M L3 26 26 26 26 41 36

3/V 21 L4 56 56 56 56 76 66

Lubrifi cação permanente
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Série 3/V 

NOTA: Em redutores combinados, a lubrificação do estágio planetário é separada da lubrificação 
dos estágios de coroa e sem fim (3/V) ou ortogonais (3/A). 

oil [l]

AA - EA - FD AF - EF - FE AE - EE - FF AD - ED - FA TA - TE - TF
TD - VA  - VE

VF - VD

OA - OE - OF
OD - QA - QE

QF- QD
input input input input input input

P(IEC) HS P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

3/V 00 L3 0.90
0.12 0.12

0.90
0.12

0.90
0.12

0.90
0.12

1.3
0.12

1.2
0.12

3/V 01 L3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.4

3/V 03 L3 1.6 0.25 0.25 1.6 0.31 1.6 0.31 1.6 0.38 2.6 0.31 2.3 0.25

3/V 04 L3 1.9 0.38 0.38 1.9 0.43 1.9 0.43 1.9 0.52 2.9 0.52 2.7 0.38

3/V 05 L3 2.1 0.38 0.38 2.1 0.43 2.1 0.43 2.1 0.52 3.1 0.52 2.9 0.38

3/V 06 L3 3.3
0.64 0.64

3.3
0.76

3.3
0.76

3.3
0.85

4.3
0.76

4.0
0.76

3/V 10 L4 , 10M L4 7.1 7.1 7.1 7.1 8.6 8.1

3/V 07 L3 4.5

2.4 2.8

4.5

2.6

4.5

2.6

4.5

1.7

6.0

1.9

5.5

1.93/V 11 L4 , 11M L4 10 10 10 10 15 13

3/V 13 L4 , 13M L4 13 13 13 13 18 16

3/V 09 L3 5.0

4.3 4.5

5.0

3.9

5.0

3.9

5.0

3.0

6.5

3.5

6.0

3.5

3/V 10 L3 , 10M L3 6.3 6.3 6.3 6.3 7.8 7.3

3/V 14 L4 , 14M L4 19 19 19 19 27 23

3/V 15 L4 , 15M L4 21 21 21 21 29 25

3/V 16 L4 , 16M L4 24 24 24 24 32 28

3/V 11 L3 , 11M L3 9.0

7.8 9.6

9.0

6.7

9.0

6.7

9.0

5.0

14

5.5

12

5.5
3/V 13 L3 , 13M L3 12 12 12 12 17 15

3/V 14 L3 , 14M L3 17 17 17 17 25 21

3/V 17 L4 , 17M L4 29 29 29 29 44 39

3/V 15 L3 , 15M L3 19

11 15

19

8.9

19

9.4

19

7.5

27

9.5

23

9.53/V 18 L4 , 18M L4 40 40 40 40 55 50

3/V 19 L4 50 50 50 50 70 60

3/V 16 L3 , 16M L3 22

23 28

22

16.8

22

17.5

22

10.7

30

17

26

173/V 17 L3 , 17M L3 26 26 26 26 41 36

3/V 21 L4 56 56 56 56 76 66

Lubrifi cação permanente
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Série 3/A 

NOTA: Em redutores combinados, a lubrificação do estágio planetário é separada da lubrificação 
dos estágios de coroa e sem fim (3/V) ou ortogonais (3/A). 

Lubrifi cação permanente

oil [l]

AA - EA - FD TA - TE - TF
TD- VA - VE

VF - VD

OA - OE - OF
OD - QA - QE

QF- QD

AD - ED - FA AF - EF - FE AE - EE - FF

3/A 00 L2 0.60 1.4 1.0 1.4 0.90 1.4 0.60 1.4 0.60 1.4 0.60 1.4

3/A 01 L2 0.80 2.3 1.2 2.3 1.1 2.3 0.80 2.3 0.80 2.3 0.80 2.3

3/A 03 L2 1.3 3.2 2.3 3.2 2.0 3.2 1.3 3.2 1.3 3.2 1.3 3.2

3/A 04 L2 1.4 3.8 2.4 3.9 2.2 3.9 1.4 4.5 1.4 5.0 1.4 4.2

3/A 05 L2 1.6 4.0 2.6 4.1 2.4 4.1 1.6 4.7 1.6 5.2 1.6 4.4

3/A 06 L2 2.5 4.9 3.5 8.1 3.2 4.7 2.5 8.4 2.5 11 2.5 9.2

3/A 07 L2 3.5 6.8 5.0 8.1 4.5 12 3.5 15 3.5 18 3.5 15

300
-

307

300
-

307

300 - 325 , 310M - 318M A - E

300 - 321 , 310M - 318M B1 - B3 - I1 - I3

300 - 321 , 310M - 318M B2 - I2

300 - 321 , 310M - 318M B0 - I0

1A

1A

3A

3A

4

4

1B1B1B

4
4

3
3

3B3B3B

4
4

2

22
1

1
1

3

4

4

309
-

325
310M

-
318M

309
-

325
310M

-
318M

TODOS OS REDUTORES
1 bujão do abastecimento/respirador de óleo
2 bujão do nível de óleo
3 bujão da drenagem de óleo
4 Porta do freio
REDUTORES COAXIAIS COM 1 
ESTÁGIO DE REDUÇÃO
1A bujão do abastecimento/respirador de óleo
3A bujão da drenagem de óleo
REDUTORES ANGULARES COM 2 
ESTÁGIOS DE REDUÇÃO
1B bujão do abastecimento/respirador de óleo
3B bujão da drenagem de óleo
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300
-

307

300
-

307

300 - 325 , 310M - 318M A - E

300 - 321 , 310M - 318M B1 - B3 - I1 - I3

300 - 321 , 310M - 318M B2 - I2

300 - 321 , 310M - 318M B0 - I0

1A

1A

3A

3A

4

4

1B1B1B

4
4

3
3

3B3B3B

4
4

2

22
1

1
1

3

4

4

309
-

325
310M

-
318M

309
-

325
310M

-
318M

TODOS OS REDUTORES
1 bujão do abastecimento/respirador de óleo
2 bujão do nível de óleo
3 bujão da drenagem de óleo
4 Porta do freio
REDUTORES COAXIAIS COM 1 
ESTÁGIO DE REDUÇÃO
1A bujão do abastecimento/respirador de óleo
3A bujão da drenagem de óleo
REDUTORES ANGULARES COM 2 
ESTÁGIOS DE REDUÇÃO
1B bujão do abastecimento/respirador de óleo
3B bujão da drenagem de óleo

ANEXO 3 - POSIÇÕES DE MONTAGEM E POSIÇÕES DOS BUJÕES 

Série 3_M_L - 3_L - 3_R 
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P0 - P1 - P2 - P3 R0 - R1 - R2 - R3
300 - 321 , 310M - 318M

Q - O
300 - 325 , 310M - 318M

U0 - U1 - U2 - U3 W0 - W1 - W2 - W3
300 - 321 , 310M - 318M

T - V
300 - 325 , 310M - 318M

300 - 307 309 - 325 , 310M - 318M

300 - 307303 - 315
310M - 315M

309 - 325 , 310M - 318M

3

2 2

3 33

2

3
3

3

34
4

4

4

4
4

2

2
2

1
4

2
1

4

22
11

1 1

TODOS OS REDUTORES

1 bujão do abastecimento/
respirador de óleo

2 bujão do nível de óleo

2A Mangueira transparente de 
nível de óleo

3 bujão da drenagem de óleo

4 Porta do freio

5 Tanque de óleo, para redutores 
em aplicações industriais
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O - Q300 - 321 , 310M - 318M

300 - 321 , 310M - 318M T - V

300 - 321 , 310M - 318M A - E

300 - 307 309 - 321 , 310M - 318M

300 - 307 309 - 321 , 310M - 318M

TODOS OS REDUTORES

(estágios planetários)

1 bujão do abastecimento/respirador de óleo

2 bujão do nível de óleo

3 bujão da drenagem de óleo

(módulo de redução de coroa e sem fi m)

1V bujão do abastecimento/respirador de óleo

2V bujão do nível de óleo

3V bujão da drenagem de óleo

Série 3/V M - 3/V 
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O - Q300 - 307

300 - 307 T - V

300 - 307 A - ETODOS OS REDUTORES

(estágios planetários)

1 bujão do abastecimento/respirador de óleo

2 bujão do nível de óleo

3 bujão da drenagem de óleo

(módulo de redução ortogonal)

1A bujão do abastecimento/respirador de óleo

2A bujão do nível de óleo

3A bujão da drenagem de óleo

Série 3/A 
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INDICE DA REVISÃO (R) 
 

BR_IOM_300_ATX-INC_POR_R04_1

Descrição

3 Atualização dos dados da plaqa de identificação.

... Informações adicionais sobre os redutores série 300M.

Reservamo-nos o direito de fazer modificações sem aviso prévio. 
É vedada a reprodução, ainda que parcial, sem autorização. 
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Série 300 - 300M

Manual de instalação,
uso e manutenção

INCLUDED

HEADQUARTERS
Bonfi glioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna (Italy)
tel: +39 051 647 3111
fax: +39 051 647 3126
bonfi glioli@bonfi glioli.com
www.bonfi glioli.com

Temos um incansável compromisso com a excelência, 
inovação e sustentabilidade. Nossa Equipe cria, distribui e 
oferece suporte em soluções de  transmissão e controle de 
potência para manter o mundo em movimento.

PRODUTOS E
SOLUÇÕES
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