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KURULUM, İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU
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Bu sembollerde belirtilen ve sarı ile vurgulanmış uyarılar sadece “ATEX” Mevzuatı 94/9/CE doğ-
rultusundaki cihazlara yöneliktir. 
Bu sembollere bağlı olan çalışma adımlarının, olası bir patlama tehlikesi bulunan alanlardaki 
çalışmalarda gerekli yetkinliğe sahip, eğitimli uzman teknisyenler tarafından gerçekleştirilmeleri 
gerekir. 
Bu uyarıların izlenmemesi halinde, insan ve çevre için çok büyük güvenlik tehlikeleri ortaya çıkar. 

SEMBOLLER: 

TEHLİKE - DİKKAT 
Dikkatsiz kullanımda kişinin sağlığına ve güvenliğine büyük bir tehdit oluşturabilecek 
ciddi tehlike durumlarını gösterir. 

İKAZ - UYARI 
Kişinin sağlığının ve güvenliğinin tehlikeye girmemesi ve maddi açıdan herhangi bir zara-
rın ortaya çıkmaması için uygun bir tutum şeklinin uygulanmasını gösterir. 

ÖNEMLİ 
Dikkate alınması gereken önemli bir teknik bilgiye dikkat çeker. 

1.0 GENEL BİLGİLER 

1.1 EL KİTABININ AMACI 

Mevcut el kitabı, şanzımanın taşınması, kullanımı, kurulumu, bakımı, onarımı, sökülmesi ve imha 
edilmesine ilişkin tüm çalışma adımlarının uygulanması ile ilgili olarak kişilerin güvenli bir kulla-
nım gerçekleştirmesine yönelik bilgiler verecek şekilde cihazın üreticisi tarafından hazırlanmıştır. 
Kullanıcı ve planlayıcı kişi için gerekli tüm bilgiler “Satış katalogu”nda bulunmaktadır. 
Sadece gösterilen montaj metotlarının kullanılması değil aynı zamanda belirtilen bilgilerin 
dikkatlice okunması ve titiz bir şekilde hayata geçirilmesi gerekir. 
Belirtilen bilgilere uyulmaması halinde sağlık ve güvenlik açısından tehdit edici etkiler ve maddi 
hasarlar ortaya çıkabilir. 
Üretici tarafından orijinal dilinde yani İtalyanca hazırlanan bilgiler, yasal ve/veya ekonomik talep-
lerin karşılanmasına yönelik olarak aynı zamanda farklı dillerde de mevcuttur. 
Bu dokümantasyonun, sorumluluk bilincine haiz bir kişi tarafından uygun görülen amacı doğrul-
tusunda ve uygun bir yerde saklanması, bu şekilde her an başvurmaya açık olması ve kusursuz 
durumda muhafaza edilmesi gerekir. 
Bu dokümantasyon kaybolduğunda veya hasar gördüğünde, bayi tarafından yedeği talep edilme-
lidir ve bunun için mevcut el kitabının tanım kodunun belirtilmesi gerekir. 
Bu el kitabı, şanzımanın pazara girdiği tarihteki teknolojik seviyeyi göstermektedir. 
Üretici, mevcut yayım buna bağlı olarak kullanılmaz hale getirilmeyecek şekilde, her zaman el 
kitabında entegrasyon veya iyileştirme ekleme hakkını saklı tutmaktadır. 
Önemli bazı metin yerlerinin vurgulanmasına yönelik olarak aşağıda anlamlarına değinilecek 
semboller kullanılmıştır. 
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1.2 ÜRÜNÜN TANIMI 

Ürün tanım verileri, ürüne yerleştirilmiş tip levhalarında bulunmaktadır. Şanzıman motorlarında 
iki adet tip levhası bulunmaktadır, bunlardan biri şanzımanın üzerinde bulunur ve şanzıman ve-
rilerini içerir, diğeri motorda bulunmakta olup motor verilerini içerir (Elektrik motoru ya da hidrolik 
motor). 
Şekilde verilerin düzeni gösterilmektedir. 
Şanzımanın düzeni için lütfen satış kataloguna göz atın. Elektrik motoruna (Şanzıman motoru) 
sahip şanzımanlarda motora yönelik bilgiler ilgili el kitabında bulunmaktadır. 

Tip levhası aşağıdaki bilgileri içerir 

ATEX opsiyonuna sahip şanzımanlardaki ek levha 

Tip levhasının okunabilirliği 

Tip levhasında belirtilen tüm verilerin her zaman kolay bir şekilde okunabilmesi gerekir ve bu 
nedenle düzenli aralıklarla temizlenmelidirler. 

Tip levhasındaki bulunan tanım verileri, örneğin yedek parça talebi, bilgi araması veya 
müşteri hizmetleri talepleri gibi üreticiden yapılan taleplerde belirtilmelidir. 

Üretici işareti

Ürün tanımı

Bonfi glioli Trasmital ürün kodu

İndirgeme oranı

Seri numarası

Kurulum tanımı kodu

Üretim tarihi

Müşteri ürün kodu
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1.3 SÖZLÜK VE TERMİNOLOJİ 

Aşağıda, bu el kitabında en sık kullanılan ifadelerin açıklamalarına yer verilmiştir ve bu sayede 
anlamlarının yanlış anlayamaya mahal vermeyecek şekilde açıklanmaları hedeflenmiştir. 

Rutin bakım 
İşletme veriminin sağlanmasına yönelik ve şanzımanın verimliliği için gerekli tüm çalışma 
adımları. Bu çalışma adımlarının taslakları, gerekli yetkinlik ve müdahalenin türü tespit edilerek 
normalde üretici tarafından hazırlanır.

Rutin olmayan bakım 
İşletme veriminin sağlanmasına yönelik ve şanzımanın verimliliği için gerekli tüm çalışma 
adımları. Bu çalışma adımlarının taslakları üretici tarafından öngörülmemiştir ve tecrübeli bakım 
personeli tarafından gerçekleştirilmelidirler.

Tecrübeli bakım teknisyeni 
Şanzıman motorlarında rutin olmayan bakımları uygulamak için kişiler arasından seçilmiş, me-
kanik ve elektrik teknolojilerinde gerekli eğitimi almış, ilgili yetkinliğe ve bilgiye haiz yetkili teknis-
yenlerdir.

Rektifiye 
Rektifiye, şanzımanın işletimini etkileyecek kadar yüksek oranda aşınma izlerine sahip olan ya-
tak ve/veya diğer mekanik bileşenlerin değiştirilmesini içermektedir. Rektifiye ayrıca şanzımana 
ait tüm bileşenlerin kontrollerini de içermektedir (sürgülü yaylar, contalar, keçeler, tahliye valfları 
vb.). Bu malzemelerin geçerli çevre koruma yasaları kapsamında imha edilmeleri gerekir. 

1.4 MÜŞTERİ HİZMETİ TALEBİ İÇİN 

Teknik müşteri hizmetinin her türlü talebinde lütfen doğrudan üreticinin satış ağına bağlanın ve 
burada tip levhasında gösterilen verileri, cihazın yaklaşık olarak çalışma saatini, ayrıca mevcut 
arızanın açıklamasını belirtin. 

1.5 ÜRETİCİNİN SORUMLULUK ALANI 

Aşağıdaki durumlarda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez: 
• Cihazın, güvenlik ve kaza önleme gibi ulusal yasalarına aykırı kullanımında. 
• Yanlış kurulumda, mevcut el kitabında belirtilen talimatların eksik veya hatalı uygulanmasında. 
• Elektrik beslemesine veya hidrolik beslemesine (Şanzımanlı motorlar için) bağlı hasarlarda. 
• Keyfi yapılan değişikliklerde veya kişisel hasarlarda. 
• Çalışma adımlarının eğitimsiz veya yetkisiz kişilerce uygulanması halinde. 

Ayrıca, cihazın güvenli bir şekilde çalıştırılması bu el kitabında belirtilen talimatlara harfiyen uyul-
masına bağlıdır. Bu talimatlar şunları kapsamaktadır: 
• Şanzımanın her zaman kendi işletme sınırlarında kullanılması. 
• Düzenli bakım çalışmalarının düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesi. 
• Uygun görülen amaç doğrultusunda denetleme ve bakım için eğitimli personelin kullanılması. 
• Sadece orijinal yedek parça kullanımı. 
 
   • Sadece şanzımanın katalogunda belirtilen yapılandırmalar gerçekleştirilebilir. 
   • Şanzımanın belirtilen talimatlar dışında kullanılmaması. 
   • Mevcut el kitabında belirtilen talimatlar, yasal güvenlik talimatları yerine geçmez; 
     sadece bunları tamamlar. 
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1.6 TESLİMAT KOŞULLARI 

BONFIGLIOLI TRASMITAL tarafından tedarik edilen şanzımanlar şu durumda bulunurlar: 
• Sözleşme kapsamında belirtilen montaj konumunda, kuruluma yönelik olarak yapılandırılmış-
lardır. 
• Teslimat kapsamında yağlama maddesi dolumu gerçekleştirilmez. Şanzımanın iç tarafı ince bir 
katman yağla korunmaktadır ve bu, önerilen yağ türleri ile uyumludur. 
• Tüm yüzeyler ve kavrama alanları, antioksidan malzemelerle önceden işleme tabi tutulmuştur. 
• Kavrama yüzeylerinde herhangi bir boya işlemi yapılmamıştır, ancak dış yüzeylerin tümüne 
su bazlı, gri, birincil antioksidan katman (RAL 7042/C441) uygulanmıştır. Son boyama müşteri 
tarafından gerçekleştirilmelidir. 
• Tüm şanzımanlar, şirket dahilindeki standartlar doğrultusunda test edilmiş ve onaylanmıştır. 
• Şanzımanlar hedef yere göre ambalajlanmıştır. 

2.0 TEKNİK BİLGİLER 

2.1 ŞANZIMANIN AÇIKLAMASI 

Şanzıman, belirli bir uygulamayı gerçekleştirmek üzere olası bir elektrik motoruyla tahrik edilmek 
ve birbirleriyle sabit bir şekilde bağlanmış parçalardan ve elemanlardan oluşan tesis içerisine 
monte edilmek üzere planlanmış ve tasarlanmıştır. Şanzıman, kullanım gereksinimleri doğrultu-
sunda farklı montaj biçimleri ve yapılandırmalarda mevcuttur. 
Bu şekilde mekanik, kimyasal veya tarımsal ya da gıda sanayinin özel taleplerini karşılayabile-
cektir. 
BONFIGLIOLI TRASMITAL bu nedenle, kendi şanzımanlarının kullanım olasılıkları için bir dizi 
aksesuar parça ve opsiyonel sürüm sunmaktadır. Tüm teknik bilgiler ve açıklamalar için lütfen 
satış kataloguna göz atın. 
BONFIGLIOLI TRASMITAL şanzımanının doğru kullanımı, kurulumu ve bakımı sırasındaki tali-
matlara uyulması ve önerilen ürünlerin kullanılması, işletmecinin sorumluluğu altındadır. 

 
94/9/CE MEVZUATINA UYGUN ŞANZIMAN İÇİN GÜVENLİK VERİLERİ 

• Servis faktörü ile dikkatli seçim yapılması. 
• Sadece sentetik yağlama maddelerinin (yağ ve gres) kullanılması. 
• VITON® contalarının kullanılması. 
• Tahliye vidalarının yaylı çek valflarla takılması. 
• Yağ boşaltma vidaları, alüminyum rondelalara sahip çelikten imal edilir. 
• Yağ gergi contaları bir toz koruma dudağına sahiptir. 
• Şanzımanın dış yüzeyine sürtünen metal elemanları giderin. 
• Elektrostatik açıdan yüklenebilecek plastik parçalar kullanmayın ya da bunların yalıtımını 
sağlayın. 
• 21 ve 22. bölgelere kurulumda sözleşme sahibinin yüzeylerin ve girintilerin düzenli olarak 
temizlenmesi ve toz birikintilerinin 5 mm yüksekliğini aşmaması için özel bir planlama yapması 
gerekir. 
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2.2 UYUMLULUK BEYANI 

Şanzımanlarımız veya şanzıman motorlarımız (Motor hali hazırda kurulu olduğunda) Makine 
mevzuatı 98/37/CE’ye uygun, mevcut ve önemli tüm güvenlik mevzuatlarına uyumlu olacak 
şekilde tasarlanmışlardır; talep edilmesi halinde buna ek olarak mevzuatın kendisiyle bağlantılı 
olarak üretici beyanı da verilebilir, ek IIB. 
Şanzıman motorlarının elektrik motorları, BONFIGLIOLI üretimi kapsamında Düşük Gerilim Mev-
zuatı 73/23/EWG ve Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG mevzuatına uygundur. 

 
Olası bir patlama tehlikesine sahip bölgelerde kullanım için geliştirilen şanzımanlar 
“ATEX“ mevzuatının 94/9/CE ek II’de yer alan en önemli güvenlik taleplerini (RES) ve aşa-
ğıdaki sınıflandırmaları karşılayacak şekilde geliştirilmişlerdir:

Cihaz grupları: II. 
Kategori: Gaz 2G - Toz 2D. 
Alan: Gaz 1 - Toz 21. 
Maks. yüzey sıcaklığı: 2G için sıcaklık sınıfı T4 ve 2D için 130°C. 

2.3 İŞLETME SINIRLARI VE KOŞULLARI 

 
Tasarım şeklinde veya montaj pozisyonunda yapılacak değişiklikler ancak BONFIGLIOLI TRAS-
MITAL teknik müşteri hizmetleri ile yapılacak görüşme ve bunlardan alınacak onay ile gerçekleş-
tirilebilir. 
Bu onaylama eksik olduğunda, ATEX uyum paketi (Homologasyon) geçersiz kalır. 

Çevre koşulları

• Ortam sıcaklığı: min. - 20°C; maks. + 40°C. 
• Şanzımanın olası bir patlama tehlikesine sahip yerde veya patlamaya karşı korunan bileşenle-
rin olması gereken yerlerde kullanılması açıkça beyan edilmediği takdirde yasaktır. 

 
Tip levhasında belirtilen ve maks. yüzey sıcaklıklarına yönelik olan veriler normal çevre koşulla-
rında ve normal kurulumlarda yapılan ölçümlere dayanmaktadır. 
Bu koşulların çok küçük de olsa değişmeleri (örn. daha küçük montaj alanlarının seçilmesi) ısı 
oluşumuna önemli oranda etki edebilir. 

• Aydınlatma 
Zayıf aydınlatılmış yerlerde yapılacak bakım çalışmaları için ek lambalar kullanın, bu şekilde 
daha güvenli ortamlarda işlemler gerçekleştirilebilir ve mevcut yasalar kapsamında açıklanmış 
mevzuatlar doğrultusunda çalışmalar yapılabilir. 
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3.0 GÜVENLİĞE YÖNELİK BİLGİLER 

3.1 GÜVENLİK STANDARTLARI 

• Bu el kitabında bulunan talimatları dikkatlice okuyun ve gerektiğinde doğrudan şanzımanda 
kullanın. Özellikle güvenlik talimatlarını dikkate alın! 
• Şanzımanın bakım personeli, şanzımanın tüm ömrü boyunca kesin teknik yeterliliğe, özellikle 
bu sektörde mevcut olması gereken kabiliyete ve gerekli, bilinen tecrübeye ayrıca gerekli dona-
nıma ve uygun kişisel koruyucu donanıma sahip olması ve bunları kullanabilmesi gerekir (İtalya 
Mahkeme kararı Decreto Legislativo 626/94 doğrultusunda.).Bu koşullar yerine getirilmediğinde, 
kişilerin güvenlikleri ve sağlıkları tehlikeye girebilir. 
• Şanzımanı sadece üretici tarafından ön görülen amaçlar doğrultusunda kullanın. Kurallara 
uygun olmayan amaçlar doğrultusunda kullanım, kişilerin güvenliğine ve sağlıklarına karşı riskler 
oluşur ve ekonomik zararlar meydana gelebilir. 

 
 
Üretici tarafından ön görülen kullanım amacı, bu şanzıman için ortaya atılan endüstriyel menşei-
dir. 
 

• Öngörülen bakım uygulamalarına uyulması, cihazın maksimum verimde kullanılmasını sağlar. 
Doğru bakım, en iyi performans, uzun süreli işletme ve güvenlik tertibatlarının uzun süre dayan-
ması anlamına gelir. 
• Zor erişilebilen veya tehlikeli bölgelerde yapılan bakım çalışmalarında, iş güvenliğine yönelik 
geçerli yasalar doğrultusunda bakım teknisyeni veya diğer personel için gerekli güvenlik koşulla-
rının sağlanması gerekir. 
• Bakım, denetim ve onarım çalışmaları sadece ilgili tehlikeleri bilen, tecrübeli bakım personeli 
tarafından uygulanabilir. Bu nedenle ilgili tehlikeli durumlara yol açabilecek ve tehlikeyi giderecek 
şekilde makinenin tümünde güvenlik önlemlerinin alınması gerekir. Tecrübeli bakım personelinin 
her zaman büyük bir dikkatle ve özenle hareket etmesi ve tüm güvenlik standartlarını titiz bir 
şekilde takip etmesi gerekir. 
• İşletme süresince sadece üretici tarafından hazırlanan kullanım kılavuzunda belirtilen ve yasa-
lar kapsamında iş güvenliği için gerekli görünen iş kıyafeti ve/veya koruyucu tertibatların kullanıl-
ması gerekir. 
• Aşınan tüm parçaları orijinal yedek parçalarıyla değiştirin. Üretici tarafından önerilen yağ ve 
gresleri kullanın. 
• Çevreyi tehlikeye sokacak malzemeleri yasalar çerçevesinde imha edin. İmha sırasında geçerli 
atık giderme yasalarını dikkate alın. 
• Yağlama maddelerini değiştirdikten sonra, şanzımanın yüzeylerini ve çalışma bölümlerine 
giden basamakları temizleyin. 

 
Olası bir patlama bölümünde kullanılan şanzımanlarda onarım personelinin çalışmaya başla-
madan önce, şanzımanın elektrik beslemesini “Devre dışı” bırakarak mutlaka kesmesi gerekir. 
İstenmeyen yeniden başlatmaya veya sadece şanzımanın bazı parçalarının hareket etmesini 
sağlayabilecek her türlü durumdan kaçınılması gerekir. 
Ayrıca çevre korumasına yönelik gerekli tüm ek düzenlemelerin (örn. atık gaz, atık toz, vs. elen-
mesi) gerçekleştirilmesi gerekir. 
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4.0 NAKLİYE VE KULLANIM 

4.1 AMBALAJLAMA KOŞULLARI 

Standart ambalajlama, teslimat sırasında yağmura karşı korumalı değildir (başka şekilde anla-
şılmadığı müddetçe) ve nakliye kara yoluyla taşımaya uygundur, deniz yoluyla değil. Depolama 
sadece kuru ve üzeri kapalı yerlerde gerçekleştirilmelidir. Malzeme talimatlar ışığında saklanaca-
ğında, sıcaklığı -15 ila +50 °C arasındaki ve nem oranı %80’i geçmeyen, üzeri kapalı odalarda iki 
yıla kadar depolanabilir. Diğer 

Çevre koşullarında özel ambalajlama kullanılması gerekir. 
- Kara yoluyla nakliye için ısı koruyucu folyoya sahip paletli ambalajlama. 
- Deniz veya hava yoluyla takışmada nakliye için ahşap kutu içerisinde ambalajlama. 

Şanzımanın teslim edilmesi sırasında, satış sırasında kararlaştırılan özelliklerin mevcut ol-
duğundan ve herhangi bir hasar veya arıza mevcut olmadığından emin olunması gerekir. 
Olası bir işletme hatasında BONFIGLIOLI-TRASMITAL satıcısına başvurun. 
Ambalajlama malzemelerini buna yönelik geçerli yasalar çerçevesinde imha edin. 

4.2 TAŞIMA 

Birimlerin taşınması, üretici tarafından doğrudan ambalajın üzerine yerleştirilmiş talimatlar doğ-
rultusunda gerçekleştirilmelidir. Birimlerin ağırlığı ve şekilleri nedeniyle elle kullanım her zaman 
mümkün olmadığı için, yaralanmaların ve maddi hasarların önüne geçilebilmesi için buna yönelik 
cihazların kullanılması gerekir. Bununla ilgilenen kişilerin gerekli bilgilere haiz olması ve tüm 
katılımcıların güvenliğinin sağlanması için gerekli tecrübeye sahip olması gerekir. 

Cihazın taşınması ile görevli kişinin tüm katılımcıların güvenliğini garanti altına almak için 
gerekli her şeyi sağlamaları gerekir. 
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4.2.1 Ambalajın çıkartılması 

• Birimlerin çıkartılması ve yerleştirilmesi için çevrilmiş ve yeterli büyüklükte olan düz bir yerin 
seçilmesi gerekir. 
• Ambalajların çıkartılmasına yönelik gerekli donanımı hazır tutun. Kaldırma cihazlarının ve kul-
lanıma yönelik cihazların (örn. vinç veya kaldırma arabaları) seçiminde hareket eden ağırlıkların, 
boyutların, kaldırma noktalarının ve ağırlık merkezlerinin göz önünde bulundurulmaları gerekir. 
Bu veriler (bilinmediği takdirde) birim üzerinde bulunmaktadır. Ağır birimlerin halatla bağlanması, 
zincirler, bantlar ve halatlarla gerçekleştirilebilir, bunların uygun olup olmadıkları her zaman belir-
tilen, kaldırılacak ağırlıkla kontrol edilmesi gerekir. 
• Birimlerin taşınması sırasında bunların her zaman yatay olarak tutulması ve bu şekilde denge-
sizliğe bağlı olarak devrilme riskinin engellenmesi gerekir. 

4.2.2 Ürünün taşınması 

Aşağıdaki adımların her zaman büyük bir dikkatle uygulanması gerekir. Hareket ettirme 
sırasında ani hareketler yapılmamalıdır. 

Kaldırmaya yönelik olarak kaldırılacak ağırlığa uygun ve alınmış olan kaldırma kancalarını, 
kanca vidalarını, sustalı kancaları, düğümleri, halatları, kancaları vs. yerleştirin. 
Hareket eden ürünlerin ağırlıklarına ilgili satış katalogundan ulaşılabilir. 

Sonraki sayfalarda, bu el kitabındaki ürünlerin kaldırma noktaları, serisine, boyutuna ve yapılan-
dırmasına göre ayrıntılı olarak gösterilecektir. 
Bu ürünlerin her biri için kaldırma ve ayar çalışmalarının uygulanmasına yönelik uygun çözümler 
gösterilmiştir. 

Kaldırma türü Manuel Mekanik tertibatlarla

Sembol M A B

Yaklaşık ağırlık ≤ 15 Kg > 15 Kg

Yönetmelik — Kurulum sırasında önerilen işlemler Hareket ve yerleştirme sırasında 
önerilen işlemler

İkaz! — Yük stabilizesi değişebilir Yük salınım yapabilir

Yardım —

Kaldırma bileziğini, yükün ağırlık 
noktasına gelene kadar itin. 
Aşağıdaki gösterimlere bakın.

Ardından kabloyu kaymaması için 
bileziğin altından bir kablo tutma 
kelepçesi veya benzer bir araçla 
sabitleyin ve kaldırmaya devam edin.

Yükün hareket ettirilmesine yönelik 
yönergelere dikkat edin

Hareketleri elle yönlendirin

Yükün hareket ettirilmesine yönelik 
yönergelere dikkat edin

Kaldırma süreçlerinde yükün salınımı ±15° aşmamalıdır. 
Daha fazla salınım olması halinde, sürecin iptal edilmesi ve bu türe yönelik olarak öngörülen 
kaldırma manevralarıyla birlikte ilgili süreçlerin tekrarlanması önerilir. 



10 / 44

Bunun ardından şanzımanın kaldırma noktaları bulunmalıdır. Bunun için lütfen sonraki 
planlara bakın 

Gözcük vidalı kanca 
(ile kullanmak gözcük)

izin verilen maksimum eğim 
kullanım sırasında: 15°

kancalı halat çıtçı kanca
(ile kullanmak halat)

açık deliği göz cıvata
(şanzıman için 317 ve 321)
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Gözcük vidalı kanca 
(ile kullanmak gözcük)

izin verilen maksimum 
eğim kullanım 
sırasında: 15°

kancalı halat çıtçı kanca
(ile kullanmak halat)

açık deliği göz cıvata
(şanzıman için 317 ve 321)
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Gözcük vidalı kanca 
(ile kullanmak gözcük)

izin verilen maksimum 
eğim kullanım 
sırasında: 15°

kancalı halat çıtçı kanca
(ile kullanmak halat)

açık deliği göz cıvata
(şanzıman için 317 ve 321)
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Gözcük vidalı kanca 
(ile kullanmak gözcük)

izin verilen maksimum eğim 
kullanım sırasında: 15°

kancalı halat çıtçı kanca
(ile kullanmak halat)

açık deliği göz cıvata
(şanzıman için 317 ve 321)
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Gözcük vidalı kanca 
(ile kullanmak gözcük)

izin verilen maksimum eğim 
kullanım sırasında: 15°

kancalı halat çıtçı kanca
(ile kullanmak halat)

açık deliği göz cıvata
(şanzıman için 317 ve 321)
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Kaldırma noktalarına sabitlenen düğümler, kancalar, kanca vidaları vb. ile sabitlenen kaldırılan 
şanzımanın hizalanması veya destek plakası olan bir plaka yardımıyla hareket ettirilmesi gerekir. 
Vinç ile kaldırma sırasında şanzımanı öncelikle ambalajından kaldırın. 
Kaldırma arabaları veya plakalarla kaldırma sırasında öncelikle ambalajın çıkartılması ve kaldır-
ma arabası çatallarının işaretli noktalara getirilerek yükleme için konumlandırılması gerekir. 
Yükün dengelendiğinden emin olunabilmesi için öncelikle çok yavaş ve dikkatli bir şekilde kaldır-
ma manevrası yapılmalıdır. 
Şanzımanı dikkatlice kaldırın ve nazik bir şekilde boşaltma noktasına bırakın. Bu sırada taşıma 
sırasında ani bir salınımın ortaya çıkmadığından emin olun. 

Şanzımana ait bir elektrik motoru mevcut olduğunda kaldırma için açıkça aksine bir beyan 
mevcut değilse motorda bulunan mevcut kancaların kullanılmaması gerekir. 

4.3 DEPOLAMA 

Aşağıda şanzımanın depolanmasına yönelik uyulması gereken öneriler bulunmaktadır. 
1. Yüksek neme ve hava koşullarının hüküm sürdüğü yerlerde kurulum yapılmaması gerekir 
(Açık havada kurulum yapılmamalıdır). 
2. Şanzımanın doğrudan zeminle temas etmesi engellenmelidir. 
3. Şanzımanı, dayanıklı bir kurulum yüzeyinde duracak ve aniden kaymayacak şekilde yerleşti-
rin. 
4. Ambalajlanmış şanzımanı (izin verildiği takdirde) paketin üzerinde belirtildiği gibi istifleyin. 

6 ayı aşan depolama sürelerinde, aşağıdaki önlemlerin alınması gerekir: 
5. Dışta bulunan ve işlem yapan parçaların tümüne ve benzer kullanım bölgelerinde Shell Ensis 
veya benzer etkiye sahip antioksidan malzemelerle uygulama yapın. 
6. Şanzımanı yağla doldurun ve tahliye vidası en üst konumda bulunacak şekilde hizalayın. İşle-
time alımından önce saklama süresi için kullanılan yağın şanzımandan boşaltılması ve şanzıma-
nın işletme için doğru miktarda ve uygun yağlama maddesi tipiyle doldurulması gerekir. 

 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ depolama sonrasında şanzımanın yeniden kullanımında. 

Tahrik millerinin ve dış yüzeylerin itinayla pas sökücülerden, kirlenmeye neden olan maddeler-
den ve diğer kirlerden arındırılması gerekir (sadece geleneksel, pazarda bulunan çözelti malze-
meleri kullanılmalıdır). 

Bu işlemi patlama tehlikesi olan bölgenin dışında uygulayın. Çözelti maddesi, malzemenin hasar 
görmemesi ve işletmenin etkilenmemesi için contalarla temasa girmemelidir! 

Depolama için kullanılan yağ veya koruyucu ürün, işletme için kullanılan sentetik yağla uyumlu 
olmadığında, şanzıman yağı doldurulmadan önce şanzımanın içerisi itinayla yıkanmalıdır. 

Yatak gresinin ömrü, bir yıldan uzun süre depolama yapıldığında düşer. 
Yatak için kullanılan greslerin sentetik doğal olmaları gerekir. 
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5.0 KURULUM 

5.1 ŞANZIMANIN KURULUMU 

Tüm kurulum süreçlerinin, genel projenin gerçekleştirilmesi itibarıyla izlenmesi gerekir. 
Bu işlemler için yetkilendirilmiş kişinin gerektiğinde, bir “Güvenlik planı” oluşturması 
gerekir, bu şekilde işleme alınan kişilerin korunması ve buna ait mevcut tüm talimatlara 
titizce uyulması mümkün hale gelir.

1. Şanzımanın tüm ambalaj atıklarından ve olası koruyucu ürünlerden itinayla arındırılması gere-
kir. Özellikle vidalama yüzeylerine dikkat edin! 
2. Makine levhasındaki tüm verilerin sözleşme verileriyle örtüştüğünden emin olun. 
3. Şanzımana sabitlenecek yapının, kendi ağırlığını ve işletme sırasında ortaya çıkan kuvvetleri 
taşıyacak kadar sert ve dayanıklı olduğundan emin olun. 
4. Şanzımanın kurulacağı yerdeki makinenin kapalı olduğundan ve istenmeden yeniden açılma-
yacağından emin olun. 
5. Bağlantı yüzeylerinin düz olduğundan emin olun. 
6. Milden mile ve milden deliğe doğru hizalama gerçekleştirildiğini kontrol edin. 
7. Şanzımanın dışarıda dönen parçalarını uygun koruyucu kapaklarla donatın.  
8. Çalışma ortamı şanzımanda veya bunun bileşenlerinde korozyon tehlikesi oluşturuyorsa, ko-
rozyona uğrayabilecek alanlar için özel olarak geliştirilmiş uygun önlemlerin alınması gerekir. Bu 
durumda lütfen BONFIGLIOLI-TRASMITAL teknik müşteri hizmetlerine başvurun. 
9. Şanzıman/motor ile diğer parçalar arasına geçişi kolaylaştıracak ve temasa bağlı oksidasyo-
nu engelleyecek koruyucu macun (Klüberpaste 46 MR 401 veya etkisi ve kullanımı benzer olan 
ürün) sürün. 
10. Açık havada yapılan kurulumda elektrik motorunun (mevcutsa) doğrudan güneş ışığından ve 
hava şartlarından korunması gerekir. Bunun için yalıtım veya koruyucu muhafaza kullanılmalıdır. 
Buna rağmen yeterli havalandırmanın da sağlanması gerekir.

5.1.1 Flanşlı sabitleme 

Makinede, şanzımanın kurulması gereken yerde kontak karşı flanşının oluşturun. 
Bu flanşın temas yüzeyinin düz olması ve bir alet makinesi ile düzenlenmesi gerekir. Tahrik mili-
ni, aşağıdaki çizimlerde bulunan talimatlar çerçevesinde kumanda elemanına bağlayın. 

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

Serbest bağlama Geçmeli bağlantı

Tam mil Delikli mil Tam mil Delikli mil

Önerilen toleranslar
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Makinedeki kumanda edilen merkezlemenin uygulanmasına yönelik olarak lütfen aşağıda, ekte 
bulunan planları kullanın. 

Şanzıman 300...307 - Dişli tahrik milinin uygulanması 

Şanzıman 309...321 - Dişli tahrik milinin uygulanması 

Bu şanzımanlar iki merkezleme çapına sahiptir. Temas flanşının oluşturulmasında, tahrik milinde 
herhangi bir radyan yüklenme veya geçerli yüklenmenin %60’ından fazla radyan yüklenme mev-
cut olmadığında tek merkezleme yeterlidir. 
Daha fazla yüklenmelerde, şanzımanın iki merkezleme çapıyla sabitlenme gerçekleştirilmelidir. 
Darbeli yüksek torklar aktaran ya da dönme yönünün değişmesi gereken şanzımanlarda, karşı 
flanşta kabzalar için deliklerin oluşturulması gerekir. 
Şanzımanda hali hazırda mevcut olan kabzaların kurulumu sırasında, bunların çapı boyuta uy-
gun olacak şekilde karşı flanşa ittirilmeleri gerekir. Lütfen aşağıdaki plana bakın: 

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...321

R 60% Rn
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Dişi dişli milli sabitleme 

Şanzımanın tahrik miline göre hizalanmasını kontrol edin ve milin işletme sırasında herhangi bir 
bükülme yapmadığından emin olun. Lütfen aşağıdaki plana bakın: 

Flanşlı şanzımanlar için sabitleme vidası 

En yüksek torklarda, torkun %70’i ile aynı veya daha yüksek ve M2maks gösterildiğinde ayrıca sık-
lıkla yapılan dönme yönü değişimlerinde vidaların asgari 10.9 dayanım sınıfında olmaları gerekir. 

300...321

300 301 303 304 305 306 307 309 310 311 313 314 315 316 317 318 319 321
M10 M10 M12 M12 M12 M14 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M30 M24 M30 M30

8 8 10 10 10 12 10 12 15 24 30 20 20 30 24 32 30 36

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

50 50 85 85 85 135 200 200 200 200 200 400 400 400 1400 700 1400 1400

Vida

Miktar

Sınıf

Sıkma
torku     [Nm]

300...321

5.1.2 Ayakla sabitleme 

Destek ayaklı donanım 
Bu şanzımanların yeterli oranda stabil ve bir alet makinesi ile maks. 0,2 mm / 100 mm düzlem-
sizlik toleransında işlenmiş yüzeylere sabitlenmesi gerekir. 
Lütfen aşağıdaki plana bakın: 
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Temas alandaki sürtünme katsayısını oldukça düşüren ve büzme bağlantının işlevselliğini 
etkileyebilecek molibden sülfit veya diğer gres türleri kullanmayın. 

Ayaklı şanzımanlar için sabitleme vidası 

5.1.3 Delikli mille sabitleme 

Tepkime kolunu, asgari 8.8 dayanım sınıfına sahip ve kendi gerilme dayanımının %70’ine denk 
düşen bir sıkma torku ile sıkıştırılacak vidalarla sabitleyin. Bağlantı millerinin yüzeyleri veya şan-
zımanın iç tarafını ve bağlanacak milin dış tarafını temizleyin ve gresten arındırın. 
Bağlantının dış tarafını hafifçe yağlayın ve ardından bağlantıyı şanzıman miline sabitleyin. Aynı 
taraftan üçgen şeklinde düzenlenmiş ilk vidaları hafifçe sıkıştırın (örn. bir sonraki planın poz. 1-5-
9 bulunan vidaları). Şanzımanı, tahrik edilecek mile bağlayın. 
Vidaları kademeli olarak (ve plandaki eşkenar üçgenler doğrultusunda) sırayla ve tüm vidalar 
tablo 2’de belirtilen sıkma torklarıyla sıkılana, bağlantı/şanzıman tipine ulaşıncaya kadar bir çok 
adımda sıkıştırın. 

NOT: Karşılıklı vidaları arka arkaya sıkıştırmayın. 

300 301 303 304 305 306 307 309 310 311 313 314 315 316 317 318 319 321
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

Vida

Miktar

Sınıf

Sıkma
torku     [Nm]

300...321

300...321
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5.1.4 Silindir şeklindeki ileri veya geri tahrik millerindeki aksesuar parçalarının kurulumu 

Dıştaki parçaların montajı için millerin ve şanzıman tutucularının hasar görmemesi için 
çekiç veya diğer aletleri kullanmayın. Aşağıda açıklandığı gibi işlem yapın: 

Bunun ardından talimatlar doğrultusunda kuruluma geçin: 

1. Şanzımanı kurulum yerinin yakınına getirin.  
2. Şanzımanı monte edin ve öngörülen noktalardan uyun şekilde yapıya sabitleyin. Şanzımanın 
sabitlenmesine yönelik olarak seçilen tüm geçme organları için (Ayakları veya flanşları) mevcut 
bulunan delikler kullanılabilir.  
3. Sabitleme vidalarını sıkıştırın ve torku tablo doğrultusunda kontrol edin. 

 
 
Nakliye için kullanılacak kapalı tıpaları arayın ve teslimat kapsamındaki tahliye vidalarıyla değiş-
tirin. 
 

Büzme vidaların sıkıştırılmasına yönelik vidalar 

Resimde gösterilen vida (1) ve gösterilen ara bilezik (2) teslimat kapsamında mevcut değildir. 

300 301 303 304 305 306 307 309 310 311 313 314 315 316 317 318 319 321
M6 M6 M8 M8 M8 M10 M10 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M24

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

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 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9

12 12 30 30 30 58 58 250 250 250 250 490 490 490 490 490 490 840

Vida

Miktar

Sınıf

Sıkma
torku     [Nm]
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Kayış kasnağının montajı 

Parçaları ayırmadan önce bunları itinayla temizleyin. V kayış tahrikine ait kayış kasnağının mon-
tajı sırasında millerin paralel bulunması ve kayış kasnaklarının kaçmış olması gerekir. 
Kayışları gerektiğinden fazla germeyin, çünkü aşırı gerginlik yataklarda hasara neden olur. 

300 301 303 304 305 306 307 309 310 311 313 314 315 316 317 318 319 321
M6 M6 M8 M8 M8 M10 M10 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M24

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

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 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9

12 12 30 30 30 58 58 250 250 250 250 490 490 490 490 490 490 840

Vida

Miktar

Sınıf

Sıkma
torku     [Nm]

Mil tutucularında etki eden kuvvetin montaj sırasında tahrikten asimetrik poyrada düşük tutulabil-
mesi için, şekilde (A) gösterilen hizalama önerilmektedir: 
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Mil ucu: Dişli 

Yivli millerdeki aksesuar parçalarının kurulumu 

Dıştaki parçaların montajı için millerin ve şanzıman tutucularının hasar görmemesi için 
çekiç veya diğer malzemeleri kullanmayın. Aşağıda açıklandığı gibi işlem yapın: 

316 317

319 321318

300...315
HC-PC HC-PC

HC-PCHC-PCHC-PC

300 301 303 304 305 306 307 309 310 311 313 314 315 316 317 318 319 321
MC M12 M12 M20 M20 M20 M20 M20 — — — — — — — — — — —

HC M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M24 M24 M24 M24 — — — — —

PC M12 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M24 M24 M24 M24 — — — — —

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

Sabitleme sırasında her zaman şanzımanla beraber teslim edilen tutucuyu kullanın. 

MZ-HZ
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5.2 ELEKTRİK MOTORUNUN KURULUMU 

Yukarıda belirtilen uyarılara ek olarak, kurulum sırasında standartlara uygun IEC 72-1 elektrik 
motorunun aynı zamanda şu mevzuatlara da uygun olması gerekir: 
• Montaj sırasında geçme yerine temas etmeyin ve uygun olmayan aletlerle bu noktada çalışma 
yapmayın. Düz ve/veya silindir şeklindeki vidalama yüzeylerinde hasar oluşumundan kaçının. 
• Dönen bağlantı parçalarını eksensel kuvvetle ve/veya radyan kuvvetle etkilemeyin. 
• Daha kolay bir montaj için Klüberpaste 46 MR 401 veya benzer etkiye ve benzer kullanım şekli-
ne sahip sentetik yağ bazlı bir kaydırma macunu kullanın. 

 
• Yukarıda belirtilen tüm kontroller pozitif olduğunda ve bu el kitabında bulunan tüm 
talimatlar eksiksiz ve doğru bir şekilde uygulandığında, elektrik motoru şanzımana uygun 
olan ATEX koruması ile kurulabilir ve bu şekilde aynı şekilde 94/9/CE mevzuatına uygun 
bir şanzıman motoru ortaya çıkabilir.  

Buna rağmen motor ile şanzımanın bağlanması sırasında bu el kitabında belirtilmeyen ve/
veya bir veya birden çok talimatı izlemeyen bir işlem kullanıldığında, işletmeci, bu mo-
tor-şanzıman bağlantısının getireceği risklerin analizini kendisi ölçmeli ve belirlemelidir. 
Motor bir redaktör tarafından beslendiğinde bu risk analizi her zaman gereklidir. 

Ancak bu şekilde tüm sistem üreticinin sertifikasına ve 94/9/CE mevzuatına uygun şanzı-
mana haiz olur. 
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5.3 HİDROLİK MOTORUNUN KURULUMU 

Hidrolik motorun bağlanması 
Koruyucu başlığı çıkartın. 
Hidrolik motorlar için iki bağlantı olasılığı mevcuttur: 

a) Bir sürümde motor flanşı ile şanzıman arasında o ring yağ contası.  
Bu durumda lütfen şanzıman ile motor arasındaki geçişte sızdırmazlık yapan o ringi kaydırma-
dan veya zarar vermeden takın. 

b) Bağlantı parçasına monte edilmiş conta sürümü. 
Bu durumda, gerekli sızdırmazlığı sağlamak için herhangi bir özel işlem yapılmasına gerek yok-
tur, çünkü sızdırmazlık motor bağlantı parçası ile sağlanmıştır. Tahrik miline ince bir gres katmanı 
sürülmesi yeterli olacaktır. 
Her iki durumda da merkezleme saclarının ve bağlantı parçasının, motorun geçirildiği yerde 
temizlenmesi gerekir. Ardından motoru geçirin ve vidaları flanşla birlikte sıkıştırın.  
Her zaman asgari 8.8 dayanım sınıfına sahip vidalar kullanın. 
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5.4 HİDROLİK FRENE BAĞLAMA 

Hidrolik motorlara bağlanabilen ve bir frene sahip tüm şanzımanlarda, kurulum sırasında hidrolik 
devridaimine ait, buna yönelik öngörülen hattın fren gövdesindeki şalter deliğine bağlanması 
gerekir. 

Başlat 
Frenin açılmasını garanti eden en asgari basınç (bkz. tablo), 320 bar’ın altında. 

Teknik veriler 

NOT: Statik tork Mbs fren tarafından ulaşılan maks. fren momentidir. Dinamik koşullarda fren 
momenti daha aşağıdadır. Mbs’nin efektif değerleri tabloda belirtilen nominal değerlere göre -%5 
ila +%15 arasında değişiklik gösterebilir. 

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

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

Mbs [daNm] 5 10 16 26 33 40 44 40 50 63 80 100 85 110 150 210 260 320

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

Fren

Özellikler

Fren 
momenti

Delik asgari 
basıncı

En yüksek 
basıncı
Ağırlık
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Hidrolik motorun kurulumu 

Şanzıman motoru yapı grubu komple teslim edildiğinde, kurulum sırasında lütfen yukarıda belirti-
len talimatlara uyun. 
Hidrolik ve elektrik bağlantılar için sizin genel olarak uyabileceğiniz, temsili olarak iki farklı plan 
gösterilmiştir. Her bir tesisin kendine has özellikleri mevcuttur ve bunların üretici ile konuşulması 
gerekir. 

Elektrik motorla başlatma 

Devir ayarlı TRASMITAL MG hidrolik motoruyla başlatma. 

Şanzımanın kurulumu sırasında geçerli olan kurallara ek olarak, hidrolik motorun kurulumu için 
aşağıdaki kurallara da uyulması önerilir. 

Kapalı devridaim Açık devridaim

Kapalı geçişli
dağıtıcı

Açık geçişli
dağıtıcı

RV = Yüksek basınç valfl arı, pRV < pmax olarak ayarlanmıştır.
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a) Hidrolik devridaime bağlantı 

Motorlar hem açık hem de kapalı devridaimlere bağlanabilir. 
Açık devridaimlerde selenoid valflar veya dağıtıcılar açık veya kapalı geçişlerle kullanılabilir. 
Aynı zamanda hidrolik motorun besleme hattı olarak görev gören devridaimdeki çatallara, her 
zaman hidrolik motor için izin verilen pmaks değerini aşmayacak şekilde bir değere ayarlanan bir 
yüksek basınç valfı takılmalıdır. Bkz. aşağıdaki hidrolik planlar. 

Devridaimin daha yüksek basınç gereksiniminde olan diğer tahrikleri kumanda etmesi gerekti-
ğinden bu durum söz konusu olmadığında ve/veya kapalı bir akışa sahip dağıtıcı söz konusu 
olduğunda ve motor yüksek taşıma momentine sahip parçaları tahrik ettiğinde, motora mümkün 
olduğunca yakın olacak şekilde ek yüksek basınç valflarının kurulması gerekir. 

Kapalı devridaim Açık devridaim

Kapalı geçişli
dağıtıcı

Açık geçişli
dağıtıcı

RV = Yüksek basınç valfl arı, pRV < pmax olarak ayarlanmıştır.

RV = Yüksek basınç valfl arı, pRV < pmax olarak ayarlanmıştır.
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b) Kaçak yağ deliği T bağlantısı 

Bu motorlarda kapağın ortasında bir 1/8” G kaçak yağ deliği bulunur. Teslimat sırasında bağlantı 
bir metal vida bağlantısı ile kapatılmıştır (bkz. aşağıdaki şekil). 
Dahili basıncı, A veya B hattında olduğu gibi kaçak yağ bağlantısı tank ile bağlı olmadığında eşit 
seviyede tutmak için ve iki çek valf motor gövdesinde birbirleriyle bağlanmıştır. 

1) Kaçak yağ bağlantısı bağlı olduğunda, milin contasındaki basınç kaçak yağ hattındakiyle 
aynıdır. 
2) Kaçak yağ bağlantısı kapalı olduğunda, mil contasındaki basınç geri akış hattındaki basıncın 
üzerine çıkmaz. 

Kaçak yağ hattındaki (Durum 1) ve geri akış hattındaki (Durum 2) maksimum basınç aşağıdaki 
şekilde tespit edilmiştir (Sürekli ve kesintili işletme). 

Alınmış çek valfl ar

Birden çok motor sıralı olarak çalıştığında kaçak yağ bağlantısının her zaman bağlı olması 
gerekir. 
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c) Fren kumandası 

Şanzıman bir frenle donatılmışsa, iki adet motor donanımı kullanılabilir: B02P veya P010. 
B02P donanımında fren kumandası içeride bulunur ve motor tarafından kumanda edilir. P010 
donanımında fren kumandası için bir yardımcı çatal kullanılmalıdır. 
Bunun için aşağıdaki şemaya bakın. 

d) Hidrolik yağ tipi 

Viskozite oranı ISO VG 46 (t = 40°C’de 46 Cst) olan mineral hidrolik yağ kullanılması önerilir. 
Yağ sıcaklığının +30°C ila +70°C arasında olması gerekir. 

e) Filtreleme 

Motorun güvenilir bir şekilde çalışmasının ve uzun bir ömrünün olması için özellikle hidrolik 
devridaimin yağ temizleme oranı aşağıdaki bilgiler doğrultusunda güvenli bir oranda olan filtre 
performansına sahip bir filtreyle donatılmış olması önemlidir: 

9 NAS 1638 oranı 
6 SAE oranı  
18/15 SO DIS 44066 oranı 

Alınmış çek valfl ar

Açık devridaim Kapalı devridaim

Açık ortalı yönlendirmeli valf

Motor 
donanımı

Kapalı ortalı yönlendirmeli valf

Motor 
donanımı

Motor 
donanımı
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Hidrolik motorla başlatma 

Tüm motorların işletmeye alınmadan önce tesis ya da tesis içerisine monte edilmeden önce 
hidrolik sıvıyla doldurulmuş olması gerekir. 
Motoru doldurabilmek için drenaj deliğini yukarı doğru çevirin. 
Pompa tarafından emme zorluğuna yol açabilecek şekilde hava girişlerinin engellenmesi için 
lütfen hatların, motor gövdesi boşlamayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun. 

A - B = Besleme çatalı

T = Drenaj
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5.5 YAĞLAMA 

Şanzıman işletmeye alınmadan önce, bu montaj konumu için seviyeye ulaşıncaya kadar yağla-
ma maddesi doldurulması gerekir. 
Yağlama maddesinin ve viskozite oranının servis tipine ve oda sıcaklığına göre aşağıdaki tablo-
dan alınması gerekir.

Şanzıman hali hazırda yağ dolumu ile teslim edilmişse, kurulumdan önce nakliye için kullanılan 
kapalı tıpaların, teslimat kapsamında verilen tahliye vidalarıyla değiştirilmeleri gerekir. 

Frenlerin yağlanması 

Hidrolik çok diskli frenler, şanzımandaki gibi aynı sistemle yağlanır. 

 
Avrupa 94/9/CE mevzuatına uygun şanzımanlarda, sadece sentetik yağlama maddeleri 
kullanılabilir. 
Lütfen yukarıdaki tabloda bulunan nota ve tipe uygun hareket edin. 

Ta -10°C / +30°C +10°C / +45°C -20°C / +60°C -20°C / +30°C +10°C / +45°C
ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 150-220 SAE 80W/90 SAE 85W/140

AGIP BLASIA150 BLASIA 220 BLASIA SX 220 ROTRA MP ROTRA MP
ARAL DEGOL BG 150 DEGOL BG 220 DEGOL PAS 150-220 GETRIEBEOL HYP GETRIEBEOL HYP
BP ENERGOL GR XP 150 ENERGOL GR XP 220 EVERSYN EXP 150-220 HYPOGEAR EP HYPOGEAR EP
CASTROL ALPHA SP 150 ALPHA SP 220 ALPHASYN EP 150-220 HYPOY HYPOY

CEPSA ENGRANAJES
HP 150

ENGRANAJES
HP 220

ENGRANAJES
HPX 150-220 TRANSMISIONES EP TRANSMISIONES EP

CHEVRON N.L. GEAR 
COMPOUNDS EP 150

N.L. GEAR 
COMPOUNDS EP 220

TEGRA SYNTHETIC 
GEAR EP 150-220

RPM UNIVERSAL
GEAR LUBRICANTS

RPM UNIVERSAL
GEAR LUBRICANTS

ESSO SPARTAN EP 150 SPARTAN EP 220 SPARTAN S EP 150-220 GEAR OIL GX GEAR OIL GX
PONTONIC MP PONTONIC MP

FUCHS RENOLIN CKC 150 RENOLIN CKC 220 RENOLIN UNISYN
CKC 150-220 TITAN SUPER GEAR TITAN SUPER GEAR

KLUBER KLUBEROIL
GEM1-150

KLUBEROIL
GEM1-220

KLUBERSYNT
EG 4-150 / 4-220

Q8 GOYA 150 GOYA 220 EL GRECO 220

MOBIL MOBILGEAR 600
XP 150

MOBILGEAR 600
XP 220

MOBILGEAR SHC
XMP 150-220 MOBILUBE HD MOBILUBE HD

MOLYCOTE L-0115 L-0122 L-2115 / L-2122

REPSOL SUPER TAURO 150 SUPER TAURO 220 SUPER TAURO 
SINTETICO 150-220

SHELL OMALA EP150 OMALA EP220 TIVELA OIL S SPIRAXHD SPIRAX HD
TOTAL CARTER EP 1500 CARTER EP 2200 CARTER SH 150-220 TRANSMISSION TM TRANSMISSION RS

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

Tıpa dişlisi Dişli geçişi Sıkma torku [Nm] Tıpa dişlisi Dişli geçişi Sıkma torku [Nm]

ENDÜSTRİYEL TESİSLER HAREKETLİ MAKİNELER
ISO standartları.. EP karakteristikleriyle SAE standartları .. API GL5 karakteristikleriyle

Sentetik poli alfa olefi n yağlar (PAO)

(A 1)

(A 2)
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6.0 ŞANZIMANIN ALINMASI 

Şanzıman fabrikadan alınır. Başlatma öncesinde şunları kontrol edin:  
• Şanzımanın monte edildiği makine 98/37/CE makine mevzuatına ve diğer geçerli olan ve özel 
olarak kullanılan güvenlik normlarına uygun olmalıdır. 
• Şanzımanın montaj konumu, makine levhasında belirtilen pozisyona uygun olmalıdır. 
• Elektrik besleme ve kumanda tesislerinin birbirleriyle uyumu ve doğru bir şekilde işletimde 
olmaları için bunların EN 60204-1 -1 standartlarında ve EN 50014 standartlarına uygun toprakla-
maya sahip olmaları gerekir. 
• Elektrik motorunun elektrik beslemesi, belirtilen gerilime uygun olmalı ve +/-%5 sınırı içerisinde-
ki nominal gerilim dahilinde olmalıdır. 
• Hidroliğin uyumu ve doğru bir şekilde çalışması için (hidrolik motorunu yağlayan) hidrolik yağın 
ISO VG 46 yönetmeliğinin özelliklerine uygun olması gerekir. Yağın maks. 10 µm değerinde 
filtrelenmesi gerekir ve NAS 1638 doğrultusunda 9 sınıfıyla aynı/daha düşük veya ISO/DIS 4406, 
18/15 doğrultusunda olmalıdır. 
• Bağlantılarda veya contalarda herhangi bir yağlama maddesi kaçağı olmamalıdır. 
• Tahliye vidası kirlenme veya kaçak nedeniyle tıkanmış olmamalıdır. 
• Anormal bir ses oluşumu ve/veya titreşim meydana gelmemelidir. 

 
İşletime alımdan önce şunların kontrol edilmesi ve emniyete alınması gerekir: 
• Şanzımanın montajı sırasında, yağ, asit, gaz, buhar ışıma nedeniyle herhangi bir patlama tehli-
kesi olmamalı ve şanzımanda 5 mm’den daha fazla bir toz birikintisi bulunmamalıdır. 
• İşletme sırasında şanzımanın yeterli oranda havalandırılmış bir odada bulunması ve dışarıdan 
büyük oranda bir ısı ışıması etkisine maruz kalmaması gerekir.  
• İşletme sırasında soğutma havası sıcaklığı 40°C’yi aşmamalıdır. 
• Yağın kontrolü ve boşaltılmasına ait vidaların ve tahliye valflarının kolay erişilebilir olması 
gerekir. 
• Şanzımana ait çeşitli diğer cihazların kendi fonksiyonlarından bağımsız olarak ATEX iznine 
(Patlamaya karşı korumalı elektrikli işletme maddesi) sahip olması gerekir. 
• Delikli mile (sürtünme engelleyici bağlantı olsun olmasın) sahip şanzımanların takılması bu el 
kitabındaki talimatlara göre doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş olmalıdır. 
• Kurulum işlemlerinin tamamlanmasının ardından şanzımanın temizlenmesi gerekir. 
• Makine operatörü ile genişleyen ve kaydıran parçalar ya da şanzıman contaları arasında isten-
meyen temasları engelleyen bütün işletme tertibatlarının çalışır halde olduklarından emin olun. 

7.0 CİHAZIN KULLANIMI 

Şanzıman çalıştırılmadan önce, içerisine kurulum yapılan tesisin, özellikle çalışma yerindeki 
kişilerin güvenliğini ve bütünlüğünü gözeten geçerli tüm mevzuatlara uygun olduğu kontrol edil-
melidir. 

Şanzıman aşağıdaki ortamlarda ve bölümlerde kurulmamalıdır: 
• Yüksek korozyona ve/veya sürtünmeye neden olan buhar, duman veya toz bulunan yerlerde. 
• Açık gıda maddeleriyle doğrudan temas olan yerlerde. 

Tehlikeli bölümlerde ve tehlikeye maruz kalabilecek kişilerin bulunduğu yerlerde: 
Şanzımanın tehlike bölümleri, milin boşta, dışarı sarktığı yerlerdir Burada çalışan personel, te-
mas edildiğinde mekanik risklere maruz kalabilirler (Ezilme, kesilme, kapılma). Özellikle şanzı-
man otomatik işletmede çalıştığında ve tehlike bölgesine serbest erişim olduğunda milin uygun 
bir koruyucu muhafaza ile örtülmesi gerekir. 



33 / 44

8.0 BAKIM 

Tüm bakım ve onarım çalışmalarının, tecrübeli onarım teknisyenleri ve bu kuruluma, çalış-
ma yeri güvenliğine ve çevre korumasına yönelik geçerli tüm yasalar kapsamında gerçek-
leştirilmeleri gerekir. 

Mevcut tüm çalışmaların uygulanmasından önce, yükümlü personelin, motora bağlı olan 
şanzımanın elektrik beslemesini mutlaka kesmesi, bunu “Devre dışı” konuma getirmesi 
ve istenmeyen yeniden çalışmayı veya şanzıman parçalarının hareketine yol açabilecek 
her türlü durumu engellenmesi gerekir (Asılı yükler veya benzerlerine neden olabilecek 
hareketler). 
Personelin bunun haricinde çevre korumasına yönelik gerekli olan tüm diğer önlemleri de 
alması gerekir (örn. olası atık gazların veya atık tozların elenmesi vs.). 

• Her türlü bakım çalışmasının uygulanmasından önce öngörülen tüm güvenlik tertibatlarının 
etkinleştirilmesi ve yakında çalışma yapan personelin uyarılması gerekip gerekmediğine karar 
verilmesi gerekir. Özellikle sınır bölümlerin yeterli oranda işaretlenmesi ve istenmeyen etkinleş-
tirmelerde öngörülemeyen tehlike kaynakları oluşturabilecek, kişilerin güvenliğini ve sağlıklarını 
tehdit edebilecek tüm tertibatlara olan erişimin engellenmesi gerekir. 
• Aşırı oranda aşınan tüm parçaları orijinal yedek parçalarıyla değiştirin. 
• Üretici tarafından önerilen yağ ve gresleri kullanın. 
• Şanzımandaki çalışmalarda her zaman tüm contaları yeni, orijinal contalarla değiştirin. 
• Bir yatağın değiştirilmesi gerektiğinde, aynı mile ait diğer yatağın da değiştirilmesi önerilir. 
• Her bir bakım uygulamasından sonra yağın değiştirilmesi önerilir. 
Bu uygulamalar, şanzımanın iyi bir şekilde çalışmasını ve yukarıda açıklanan güvenlik seviyeleri-
nin tutturulmasını sağlar. 
Üretici, orijinal olmayan yedek parça kullanımında veya güvenliği tehdit edecek ve üreticinin izni 
olmaksızın yapılan rutin olmayan çalışmalarda ortaya çıkabilecek kişilere zarara verebilecek 
veya maddi hasar oluşturabilecek hiçbir durumun sorumluluğunu üstlenmez. 
Tazminat taleplerinde, lütfen ilgili şanzımanın yedek parça katalogunda belirtilen bilgilere başvu-
run. 

Çevreye zarara veren sıvılar, aşınmış parçalar ve bakım atıklarını ilgili şekilde imha edin. 
İmha işleminin, geçerli yasalar kapsamında gerçekleştirilmesi gerekir. 

• Rutin denetleme ve bakım periyotlarına uyun, çünkü ancak bu şekilde gerekli işletme koşulları 
ve gerekli patlama koruması oluşturulabilir. 
• Tüm dişlileri yeniden Loctite 510 macunu veya benzer etkiye ve benzer kullanım şekline sahip 
diğer bir ürünle yağlayın.  
• İç parçalardaki bakım veya onarım çalışmalarından ve kapaklar açılmadan önce, sıcak parçalar 
nedeniyle herhangi bir yanma tehlikesinin oluşmaması için şanzımanın tamamen soğutulması 
gerekir. 
• Bakım çalışmalarının ardından her zaman mevcut tüm güvenlik tertibatlarının yeniden doğru bir 
şekilde kurulduklarından ve tamamen çalıştıklarından emin olunmalıdır. 
• Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından şanzımanın temizlenmesi gerekir. 
• Bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra tüm tahliye vidalarını ve doluma ve sıvı seviyesi kont-
rolüne ait kontrol vidalarını yeniden öngörülen sıkma torklarıyla sıkıştırın (Tablo A1). 
• Her bir bakım müdahalesi tamamlandıktan sonra contalara conta sıvısı uygulanarak bunların 
yeniden eski hallerine getirilmeleri gerekir. 
• Bir contanın değiştirilmesinin ardından cihaz tipinden bağımsız olarak, montaj işlerine başlama-
dan önce ince bir katman florokarbon jel 880 ITP veya benzer etkiye ve kullanım şekline sahip 
bir ürün sürülmesi gerekir. 
• Tüm onarımlarda sadece orijinal yedek parçalar kullanın. 
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21 ve 22. bölgelere kurulumda sözleşme sahibinin yüzeylerin ve girintilerin düzenli olarak 
temizlenmesi ve toz birikintilerinin 5 mm yüksekliğini aşmaması için özel bir planlama 
yapması gerekir. 

Her 1000 işletme saati veya 6 ay sonrasında: 
• Şanzıman ile motor arasındaki geçme yüzeyinin bulunduğu yerdeki, motorun zorunlu hava-
landırmasının en iyi şekilde yalıtıldığı yüzey sıcaklığını noktasal olarak kontrol edin. Maksimum 
sıcaklık 75-80°C’den fazla olmamalıdır, ancak bu değer, operasyon sırasında aşılabilir. 

Ayrıca her 5000 işletme saati sonrasında: 
• Şanzıman daimi yağlamaya sahip olmadığında, sentetik yağın ve yatak gresinin değişimini 
uygulayın. 
• Dışarıdan ulaşılabilen contalar, işletme arızaları nedeniyle bunlar bu zamandan önce değiştiril-
memişse, bu işlemi şimdi gerçekleştirin. 

8.2 YAĞ DEĞİŞİMİ 

1. Uygun kapasiteye sahip bir kabı yağ boşaltma vidasının altına yerleştirin. 
2. Dolum ağzını ve boşaltma vidasını çıkartın ve yağı boşaltın. 

İşlem akışını kolaylaştırmak için bunun sıcak bir yağla uygulanması önerilir. 

8.1 BAKIM PERİYOTLARI 

Üretici tarafından öngörülen bakım müdahaleleri düzenli bir şekilde uygulandığında, şan-
zıman kendi maksimum performansını korur. 
Doğru bakım, en iyi performans, uzun süreli işletme ve güvenlik tertibatlarının uzun süre 
dayanması anlamına gelir. 

Sıklık Bileşenler Erişim türü Erişim

başlatma 
sırasında Şanzıman gövdesi Dış sıcaklığın 75-80°C'yi 

aşmamasına dikkat edin

Makineyi durdurun ve 
Bonfi glioli Trasmital müşteri 
hizmetleriyle iletişime geçin

200 s sonrası

İlk teslimat sırasında 
yağlama maddesi Yedek Yeni yağlama maddesi 

doldurun

Dış vidalar Sıkma kontrolü Doğru sıkma torkunu
yeniden sağlayın

1000 s Dış contalar ve sızdırmaz 
manşetler

Yağ seviye kontrolü.
Olası kaçaklara karşı
gözle kontrol

Olası Bileşenlerin bakımı 
veya değiştirilmesi

2500 s Yağlama maddesi Yedek Yeni yağlama maddesi 
doldurun

5000 s Contalar ve şanzıman 
contaları

Hassas aşınma kontrolleri 
veya olası eskimiş dış 
contaların kontrolü 

Aşınma veya eskime halinde 
contayı değiştirin

(A 3)
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3. Tüm yağ boşalana kadar birkaç dakika bekleyin, ardından contayı değiştirin ve boşaltma vida-
sını yeniden takın. 
4. Doğru seviyeye ulaşıncaya kadar yeni yağ koyun. Farklı yağ türlerini veya farklı özelliklere 
sahip yağ türlerini karıştırmayın ve kullanılan yağ türünün yüksek oranda köpük giderici 
olduğundan ve EP katkısına (“aşırı baskı”) sahip olduğundan emin olun. 
5. Contayı değiştirin ve dolum tıpalarını yeniden vidalayın. 

Şanzıman, müşteri isteği doğrultusunda yağlama maddesi olumu yapılmış veya yapılma-
mış olarak teslim edilebilir. Doldurulması gereken yağ miktarını ilgili satış katalogunda 
bulabilirsiniz. Buna rağmen, bu miktarın sadece işaret eden bir miktar olduğuna ve her 
türlü durumda sözleşme kapsamında belirtilen montaj konumuna göre yağlama maddesi 
seviye kontrol vidasının orta çizgisinin referans alınması gerektiğine yönelik gönderme 
yapılır. 

Daimi yağlamaya sahip ve dıştan kirliliğe sahip olmayan şanzımanlarda yağlama madde-
sinin düzenli olarak değiştirilmesine normalde gerek yoktur. Aynı yağlama maddesi mevcut 
olmadığında, yeni yağ doldurulmadan önce şanzımanın içerisindeki mevcut yağın tamamen 
temizlenmesi ve ardından iç parçanın hafif bir çözelti maddesiyle yıkanması gerekir. 

Kaçaklar söz konusuysa yağlama maddesi ilavesinden önce ve şanzımanın yeniden işleti-
me alımından önce hatalı işletmenin nedeni bulunmalıdır. 

Yağlama, çözelti ve temizlik maddeleri zehirli/sağlığa zararlı ürünlerdir: 
 
- Ciltle doğrudan temas ettiklerinde tahriş meydana gelebilir. 
- Buharlarının solunması halinde ağır zehirlenmeler ortaya çıkabilir. 
- Yutulması halinde ölüm tehlikesi söz konusudur. 

Lütfen dikkatli davranın ve kişisel koruyucu donanımları kullanın. Bu maddelerin çevreye bırakıl-
maması ve mevcut yasalar doğrultusunda imha edilmeleri gerekir. 

8.3 TEST İŞLETMESİ 

• Motorun ve şanzımanın yüzeyini temizleyin ve bu noktada gövdede olabilecek toz kalıntılarını 
giderin. 
• Ses oluşumunu aynı yüklenmede kontrol edin. Yoğunluğu değişmemelidir. Aşırı titreşim veya 
aşırı ses oluşumu, dişli çarkların aşırı aşınmasına veya yatağın zarar görmesine neden olabilir. 
• Elektrik motoru levhasının üzerinde belirtilen nominal değerlerle karşılaştırarak elektrik çekişini 
ve gerilimi kontrol edin. 
• Mevcutsa kendinden frenlemeli motorlarda sürtünme yüzeylerini ve fren contasını kontrol edin 
ve gerektiğinde boşluğu yeniden ayarlayın. 
• Yağlama maddesinin contalardan, bağlantılardan veya gövdeden kaçak yapmadığından emin 
olun. 
• Cıvatalı bağlantı parçalarını kontrol edin ve bunların aşınmadığından, deforme olmadıklarından 
veya korozyona uğramadıklarından emin olun, ardından öngörülen sıkma torklarını aşmadan 
bunları yeniden sıkıştırın. 
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8.4 TEMİZLİK 

Şanzıman üzerinde işlem yaparken tozları ve olası metal artıklarını temizleyin. Birim malzemele-
riyle uyumlu olmayan herhangi bir çözelti maddesi veya diğer ürünler kullanmayın ve şanzıman 
üzerine basınçlı su püskürtmeyin.  

9.0 PARÇALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ 

• Kontrol edilen parçayı ve/veya kontrol edilen bileşenleri, eğer bunların güvenliği ve/veya işlet-
me güvenirlikleri yüzde yüz oranında garanti edilmemişse bunları rezerve etmeden değiştirin.  
• Hiçbir zaman kulaktan dolma bilgilerle onarım veya yardımcı onarım gerçekleştirmeyin! 
• Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı sadece garantinin yanmasına değil aynı zamanda 
şanzımanın doğru şekilde işletilmesinin de olumsuz şekilde etkilenmesine sebep olur. 

9.1 MOTORUN SÖKÜLMESİ 

İşletme sırasında motor ile şanzıman arasında bulunan hareketli geçme parçalarda yüksek oran-
da pas mevcut olmadığında, motorun kolayca ayrılabilmesi gerekir. 
Motorun sökülmesi sırasında zorlanmalar meydana geldiğinde, flanşlara ve bağlanma yüzeyle-
rine herhangi bir hasar verilmemesi için ne tornavida ne de kaldıraç kullanılmamalıdır. Aşağıda 
açıklandığı gibi işlem yapın: 

1. Motor miline bir delik delin ve dişli açın (Fan tarafı).
2. Darbeli çekicinin ucunu bu şekilde oluşan deliğe vidalayın.
3. Şanzımana doğru olan bağlantı vidalarını gevşetin.
4. Elektrik motorunu ayırmak için çekicinin taşıma momentini kullanın.

Bir delik delin ve dişli açın

Darbeli çekicinin
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9.2 ŞANZIMANIN HURDAYA ÇEVRİLMESİ 

Bu işlemler uzmanlar tarafından ve iş güvenliğine yönelik geçerli yasalar kapsamında gerçekleş-
tirilmelidir. 
Sökülemeyen ürünler, giderilemeyen yağlar veya metal içermeyen bileşenler (Kauçuk, PVC, 
reçine vs.) hiçbir şekilde kontrolsüz olarak çevreye verilmemelidir. Bu malzemelerin geçerli çevre 
koruma yasaları kapsamında imha edilmeleri gerekir. 

Parçalar ve bileşenler bakıldığında iyi bir durumda gibi gözükse bile, uzman personel tarafından 
yapılan kontrollerde ve/veya parçaların değiştirilmesi sırasında uygun değil olarak açıklandıkla-
rında bunların yeniden kullanılmamaları gerekir. 

10.0 EKSİK İŞLETME VE YARDIM 

Aşağıda belirtilen bilgiler, olası arızaların veya eksik işletmelerin aranması ve giderilmesinde 
yardımcı niteliktedir. Bazı durumlarda belirtilen arızalar şanzımana takılan makineden de kaynak-
lanıyor olabilir; bu durumlarda arızanın nedeni ve olası yardım makine üreticisinin teknik belgele-
rinde aranmalıdır. 

EKSİK İŞLETME NEDENİ YARDIM

Yataklarda yüksek sıcaklık

Yağ seviyesi çok düşük Yağı doğru seviyeye kadar ilave edin

Yağ çok eski Yağı değiştirin

Yatak hasarlı Yetkili bir atölyeyle irtibata geçin

İşletme sıcaklığı çok yüksek

Yağ seviyesi çok yüksek Yağ seviyesini kontrol edin

Yağ çok eski Yağı değiştirin

Yağ kirlenmiş Yağı değiştirin

İşletme sırasında anormal 
sesler

Dişli çarklar hasarlı Yetkili bir atölyeyle irtibata geçin

Yatağın eksensel boşluğu çok fazla Yetkili bir atölyeyle irtibata geçin

Yatak hasarlı veya kilitlenmiş Yetkili bir atölyeyle irtibata geçin

Dış yüklenme çok fazla
Dış yükün değerlerini satış 
katalogundaki nominal veriler 
doğrultusunda düzeltin

Yağ kirlenmiş Yağı değiştirin

Şanzımanın sabitlendiği 
bölümden gelen anormal 
sesler

Sabitleme vidaları gevşemiş Vidaları doğru torklarla sıkıştırın

Sabitleme vidaları kilitlenmiş Sabitleme vidalarını değiştirin

Yağ kaçağı

Yağ seviyesi çok yüksek Yağ seviyesini kontrol edin

Kapak ve bağlantılar sızdırıyor Yetkili bir atölyeyle irtibata geçin

Sızdırmaz manşetler kilitlenmiş Yetkili bir atölyeyle irtibata geçin

Şanzıman hiç çalışmıyor 
veya zor çalışıyor

Yağ viskozitesi çok yüksek Yağı değiştirin (bkz. önerilen yağlama 
maddelerine sahip tablo)

Yağ seviyesi çok yüksek Yağ seviyesini kontrol edin

Dış yüklenme çok fazla Şanzımanı güncel yükleme durumuna 
göre yeniden oluşturun

Motor işletmedeyken tahrik 
mili dönmüyor Dişli çarklar hasarlı Yetkili bir atölyeyle irtibata geçin
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EK 1 - “ATEX” İZNİ İLE ŞANZIMANLARDA YAĞ SEVİYESİ ÖLÇÜMÜ 

 
Tüm şanzımanlar normalde yağlama maddesi seviyesinin ölçümüne yönelik bir vidaya sahiptir. 
Yağlama maddesi seviyesinin kontrolünü uygulamadan önce, öncelikle şanzımandaki sarı vida-
nın bulunması gerekir. 

- Yatay pozisyon: 
Vidayı çıkartın ve içeriye aşağıdaki gösterimde belirtildiği gibi bu çapa uygun bir çubuk 
sokun. 

- Dikey pozisyon: 
Yağ seviyesini ölçüm çubuğu ile kontrol edin. MIN ila MAX çentiklerinin arasında bulun-
malıdır. Ardından kapağı yeniden vidalayın. 

Ölçülen seviye taşma seviyesinin 3 mm daha ötesinde olduğunda, doğru seviyeye kadar yağ 
ilavesi yapılmalı ve yağ kaçağının nedeni bulunmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94/9/CE mevzuatı doğrultusunda yapılandırılmış ve dikey montaj konumu için spesifik hale 
getirilmiş şanzımanlar normalde dolum, yağ seviyesi kontrolü ve iç yüksek basıncın alınmasına 
yönelik olarak görev gören servis vidalarında bulunan bir yağ genleşme kabına sahiptir. 

NOT: ÖLÇÜM ÇUBUĞUNUN TAM OLARAK 
DİŞLİ OLARAK KESİLMİŞ DELİĞİN ÜZERİNDE 
BULUNDUĞUNDAN EMİN OLUN
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EK 2 - YAĞLAMA MADDESİ MİKTARI 

Seri 3_L 

Dikkat! Yağ miktarına yönelik bilgiler referans değerlerdir. Yağ seviyesinin dolum sırasın-
da yağ seviye tıpasıyla kontrol edilmesi gerekir. 

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

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

L1 7.0 12 10

L2 9.0 14 12

L3 10 15 13

L4 11 16 14

313

L1 9.0 14 12

L2 12 17 15

L3 13 18 16

L4 13 18 16

314
L2 17 25 21

L3 19 27 23

L4 20 28 24

315
L2 19 27 23

L3 21 29 25

L4 22 30 26

316
L2 22 30 26

L3 24 32 28

L4 25 33 29

317
L2 26 41 36

L3 29 44 39

L4 30 45 40

318
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

Montaj konumu Montaj konumu

NOT: ÖLÇÜM ÇUBUĞUNUN TAM OLARAK 
DİŞLİ OLARAK KESİLMİŞ DELİĞİN ÜZERİNDE 
BULUNDUĞUNDAN EMİN OLUN



40 / 44

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

B0 U_ P_

309

R2 6.5 8.5 7.5

R3 7.5 9.5 8.5

R4 8.0 10 9.0

310

R2 13 15 14

R3 11 13 12

R4 12 14 13

311

R2 14 19 17

R3 16 21 19

R4 17 22 20

313

R2 16 21 19

R3 19 24 22

R4 20 25 23

314
R3 25 33 29

R4 28 36 32

315
R3 27 35 31

R4 30 38 34

316
R3 30 38 34

R4 33 41 37

317
R3 38 52 48

R4 42 56 52

318 R4 48 63 58

Montaj konumu Montaj konumu

Seri 3_R 

Dikkat! Yağ miktarına yönelik bilgiler referans değerlerdir. Yağ seviyesinin dolum sırasın-
da yağ seviye tıpasıyla kontrol edilmesi gerekir. 
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Seri 3/V 

NOT: Kombine şanzımanlarda planet dişlilerinin yağlanması helezon dişlilerden (3/V) veya konik 
dişlilerden (3/A) ayrıdır. 

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 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 10 10 10 10 15 13

3/V 13 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 6.3 6.3 6.3 6.3 7.8 7.3

3/V 14 L4 19 19 19 19 27 23

3/V 15 L4 21 21 21 21 29 25

3/V 16 L4 24 24 24 24 32 28

3/V 11 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 12 12 12 12 17 15

3/V 14 L3 17 17 17 17 25 21

3/V 17 L4 29 29 29 29 44 39

3/V 15 L3 19

11 15

19

8.9

19

9.4

19

7.5

27

9.5

23

9.53/V 18 L4 40 40 40 40 55 50

3/V 19 L4 50 50 50 50 70 60

3/V 16 L3 22

23 28

22

16.8

22

17.5

22

10.7

30

17

26

173/V 17 L3 26 26 26 26 41 36

3/V 21 L4 56 56 56 56 76 66

Daimi yağlama
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Seri 3/A 

NOT: Kombine şanzımanlarda planet dişlilerinin yağlanması helezon dişlilerden (3/V) veya konik 
dişlilerden (3/A) ayrıdır. 

Daimi yağlama

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



43 / 44



44 / 44
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