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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1

OBJETIVO DESTE MANUAL
Este manual foi elaborado pelo fabricante para fornecer informações sobre o transporte, movimentação,
instalação, manutenção, reparo, desmontagem e descarte do redutor/motorredutor com segurança.
Todas as informações de compra e projeto necessárias foram disponibilizadas no catálogo de vendas. Deve-se seguir as boas práticas de engenharia, ler atentamente as informações contidas neste
manual e aplicá-las rigorosamente. Informações sobre qualquer motor elétrico acoplado ao redutor
devem ser obtidas diretamente no manual de instalação, operação e manutenção do próprio motor.
A inobservância das informações fornecidas neste manual poderá resultar em riscos à saúde e
segurança das pessoas, bem como danos aos equipamentos.
Estas informações são fornecidas originalmente no próprio idioma do fabricante (Italiano), mas podem ser
disponibilizadas em outros idiomas para atender exigências legais e comerciais.
Este manual, juntamente com toda a documentação pertinente, deverá ser guardado pelas pessoas autorizadas a fazê-lo, em um lugar adequado e de tal forma que esteja sempre disponível em
boa condição para consulta. Em caso de perda ou dano, solicitar a reposição diretamente junto ao
fabricante, mencionando o código deste manual.
Este manual reflete as condições prevalecentes no momento em que o redutor foi introduzido.
O fabricante se reserva o direito de alterar, complementar e melhorar este manual no futuro, sem que esta
revisão atual seja considerada inadequada por este motivo.

1.2

GLOSSÁRIO, TERMOS E SIMBOLOGIA
Alguns dos termos mais frequentemente utilizados neste manual são explicados abaixo para definir seu
significado claramente.
Manutenção programada: o conjunto de operações necessárias para manter a funcionalidade e eficiência do redutor. Estas operações são geralmente programadas pelo fabricante, que também estabelece as
competências e procedimentos necessários.
Manutenção não programada: o conjunto de operações necessárias para restaurar a funcionalidade e
eficiência do redutor. Estas operações não são operações de manutenção programada. Para manter o
bom funcionamento e a segurança do redutor/motorredutor, recomendamos que os usuários tenham a manutenção não programada realizada pelo fabricante ou por um centro de serviço especializado autorizado.
Entrar em contato com o serviço de assistência técnica do fabricante. O descumprimento deste requisito
durante o período de garantia automaticamente invalidará a garantia.
Técnico de manutenção especializado: um técnico autorizado que possui as qualificações, habilidades
e treinamento mecânico e técnico necessários para fazer a manutenção programada no redutor.

SIMBOLOGIA:
Seções particularmente significativas do manual e especificações importantes são destacadas
por símbolos cujos significados são definidos abaixo.
PERIGO - ADVERTÊNCIA
Este símbolo indica situações de perigo que, se ignoradas, podem resultar em riscos à saúde e
segurança das pessoas.

CUIDADO - ATENÇÃO
Este símbolo indica a necessidade de adotar precauções específicas para evitar ferimentos nas
pessoas e danos ao equipamento.

IMPORTANTE
Este símbolo indica informações técnicas importantes.
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Instruções fornecidas em retângulos com a cor de fundo cinza, acompanhadas pelos símbolos
,
ao lado ou acima, referem-se somente aos equipamentos em conformidade com a Diretiva “ATEX”
2014/34/UE. As instruções marcadas desta forma só devem ser realizadas por operadores com
qualificação profissional que possuam treinamento especial nas precauções de segurança necessárias para trabalhar em ambientes potencialmente explosivos.
A inobservância destas instruções pode resultar em graves riscos à segurança e ao ambiente.

1.3

SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para todas as necessidades de assistência técnica, entrar em contato com a rede de vendas do Fabricante (www.bonfiglioli.com) mencionando as informações indicadas na placa de identificação da unidade, a
quantidade aproximada de horas de serviço, o ciclo de operação e o tipo de defeito.

1.4

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE
O Fabricante se isenta de todas as responsabilidades no caso de:
• uso do redutor/motorredutor em violação da legislação local de saúde e segurança ocupacional
• instalação incorreta, desconsideração ou aplicação incorreta das instruções contidas neste manual
• defeito no fornecimento de energia elétrica (para motorredutores e/ou redutores com aparelhos elétricos)
• modificações ou adulterações
• trabalho feito no redutor por pessoal não qualificado ou adequado
A funcionalidade e a segurança do redutor também dependem da aplicação rigorosa das instruções contidas neste manual, e em especial:
• Sempre operar o redutor dentro de seus limites operacionais.
• Observar com diligência o cronograma de manutenção.
• Garantir que apenas operadores treinados sejam autorizados a inspecionar e fazer manutenção no
redutor.

• as configurações apresentadas no catálogo do redutor são as únicas permitidas
• não tentar usar a unidade de qualquer outra forma
• as instruções contidas neste manual não substituem, mas complementam as disposições das leis
de segurança aplicáveis.

1.5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações adicionais sobre os redutores descritos neste manual podem ser obtidas nos catálogos de
vendas disponíveis no website www.bonfiglioli.com.
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2 INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA
2.1

NORMAS DE SEGURANÇA
Ler com atenção as instruções contidas neste manual bem como as instruções impressas diretamente no redutor, especialmente as relativas à segurança.
● O pessoal designado para trabalhar no redutor em qualquer momento durante sua vida útil deverá ter
treinamento específico para esta finalidade, deverá possuir as habilidades e experiência necessárias e
treinado para trabalhar com as ferramentas adequadas e os equipamentos de proteção individual exigidos
pelas leis de segurança aplicáveis no local em que o redutor/motorredutor for instalado. O descumprimento destes requisitos constitui um risco à saúde e segurança das pessoas.
● Manter o redutor em sua eficiência máxima seguindo rigorosamente o cronograma de manutenção.
Manutenção adequada garante o desempenho máximo, vida útil prolongada e conformidade contínua com
as normas de segurança.
● Ao trabalhar no redutor em áreas com dificuldade de acesso ou perigosas, garantir que as precauções
de segurança adequadas tenham sido tomadas para si e para as demais pessoas em conformidade com
as leis aplicáveis de saúde e segurança ocupacional.
● Toda manutenção, inspeção e reparos devem ser realizados por um técnico de manutenção especializado totalmente familiarizado com os riscos envolvidos. Portanto, é essencial implantar procedimentos
operacionais que tratem os potenciais riscos e sua prevenção para a máquina inteira na qual o redutor for
instalado. Técnicos de manutenção especializados devem sempre trabalhar com cuidado, observando as
normas de segurança aplicáveis.
● Ao trabalhar no redutor, usar as roupas e os equipamentos de proteção individual especificados nas instruções do fabricante ou exigidos pelas leis de segurança aplicáveis no local em que o redutor for instalado.
● Usar apenas os lubrificantes (óleo e graxa) recomendados pelo fabricante.
● Não despejar materiais poluentes no meio ambiente. Descartar todos esses materiais conforme previsto
na legislação aplicável.
● Depois de trocar os lubrificantes, limpar o redutor e as superfícies de circulação em torno da área de
trabalho.
● Se o redutor tiver de ser reparado em uma área mal iluminada, usar lâmpadas adicionais e assegurar
que o trabalho seja feito em conformidade com todas as leis de segurança aplicáveis.
● Durante os testes funcionais nas dependências do fabricante, a pressão acústica medida a plena carga a
uma distância de 1 m do redutor e a 1,6 m acima do nível do chão, sem vibração, foi menor que 85 dB(A).
O redutor é um componente. O construtor da planta ou máquina na qual o redutor será instalado deverá,
portanto, medir o nível de ruído emitido pela máquina completa conforme exigido pela Diretiva de Máquinas
2006/42/EC. As vibrações produzidas pelo redutor não constituem um risco à saúde do pessoal. Vibração
excessiva pode ser o resultado de uma falha e ela deverá ser imediatamente informada e eliminada.

Se um redutor tiver de ser reparado em um ambiente potencialmente explosivo, o engenheiro de
serviço deverá primeiro desligar a alimentação de seu motor para garantir que ele esteja fora de
serviço, e deverá tomar todas as precauções necessárias para evitar que ele seja religado acidentalmente e para evitar que suas peças conectadas a ele se movam repentinamente.
Todas as precauções de segurança ambiental adicionais também devem ser tomadas (ex: eliminação de gás ou poeira residual , etc.).

A menos que possuam dispositivos antirretorno, os redutores poderão reverter a direção. Se houver qualquer risco de ocorrência de movimentos descontrolados no caso de uma falha de energia
(por exemplo, em aplicações de levantamento de carga), medidas deverão ser adotadas para evitar
a ocorrência de tal movimento (por exemplo, utilizando motores com freios que sejam acionados
automaticamente quando a energia falhar).
Se o redutor estiver instalado em uma posição que não possa ser alcançada a partir do chão, o construtor da planta ou máquina em que o redutor estiver instalado deverá fornecer, se necessário, meios
adequados para acesso a uma posição a partir da qual a manutenção possa ser feita no redutor.
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O usuário é responsável por usar os produtos recomendados para a instalação e manutenção do
redutor de forma adequada e de acordo com as instruções do Fabricante.

Antes de colocar o redutor em serviço, o usuário deve garantir que a planta na qual ele for instalado cumpra todas as diretivas aplicáveis, especialmente aquelas relativas à saúde e segurança
ocupacional.

O construtor da planta ou máquina na qual o redutor/motorredutor for instalado deverá proteger todas as peças giratórias para evitar que as pessoas entrem em contato acidental e incorram o risco
de esmagamento, corte ou emaranhamento, especialmente se redutor operar automaticamente e
em uma área acessível.

● Não utilize jactos de água de alta pressão para limpar os redutores de velocidade, a menos que sejam
versões EP com anel de vedação e blindagem reforçada.
● Realizar trabalho no redutor somente quando ele estiver imobilizado.
● Proteger o motor elétrico contra inicialização acidental (ex: travando com um cadeado a chave geral ou
removendo os fusíveis de alimentação). Pra esta finalidade, afixar também um aviso no motor indicando
que um trabalho está em andamento no redutor.
● Não realizar trabalho de soldagem no redutor. Não usar o redutor como um poste de aterramento para
operações de soldagem, pois isto poderia danificar ou destruir partes dos dentes de engrenagens e dos
rolamentos.
● Desligar o motor imediatamente se quaisquer mudanças forem observadas no funcionamento normal do
redutor, tais como um aumento anormal na temperatura operacional ou ruído anormal de funcionamento.
● Se o redutor tiver de ser instalado em uma planta ou máquina, o construtor de tal planta ou máquina
deverá incluir as prescrições, instruções e descrições contidas neste manual no manual de operação da
planta ou máquina.
● Se o redutor for instalado em situações especialmente perigosas para a segurança das pessoas ou que
possam causar graves danos ao equipamento ou ainda que envolvam cargas de alta inércia, vibrações,
etc., tais como:
- instalações suspensas
- motores suportados exclusivamente pelo redutor
- eixo de saída com disco de contração virado para baixo
devem ser instalados dispositivos de segurança adequados, tais como chicote, redes de segurança e
sistemas de retenção, etc.
Dependendo das condições de operação, as superfícies externas do redutor poderão atingir temperaturas muito altas. Risco de queimaduras!
Ao drenar o óleo gasto como parte de uma troca de óleo, ter sempre em mente que o óleo quente
pode causar queimaduras graves!
Se o redutor estiver equipado com um bujão de respiro que incorpore um regulador de pressão,
aguardar o óleo contido no redutor esfriar antes de remover o bujão, e tomar cuidado com possíveis jatos de óleo durante o transporte, elevação, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, reparo, desmontagem e raspagem.
Aguardar o redutor esfriar antes de inspecioná-lo.
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3 INFORMAÇÕES TÉCNICAS
3.1

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
O redutor possui a seguinte placa de identificação. A placa de identificação contém as informações e
especificações básicas para o uso correto e seguro. A designação do redutor é explicada no catálogo de
vendas.
Se o redutor for fornecido equipado com um motor (motorredutor), todas as informações relativas ao motor
são fornecidas no manual do próprio motor.
Informações da Plaqueta de Identificação

Tipo de redutor
Código do produto
Mês / Ano de fabricação
Posição de montagem
Relação de transmissão
Nome do fabricante

Data da plaqueta de identificação para
redutores com especificação ATEX

Tipo de redutor
Relação de transmissão
Código do produto
Torque transmissível [Nm] a n1 = 1400 rpm
Posição de montagem
Mês / Ano de fabricação
Velocidade de transmissão máxima
Certificado de depósito nº
Símbolos específi cos da marcação Atex
Nome do fabricante

Marcação CE - Ex
● Limites ambientais (faixa de temperatura ambiente: - 20°C até + 40°C).
● Temperatura máxima da superfície: classe de temperatura T4 para 2G e 135°C para 2D.
Alguns tipos de redutores, especificados no catálogo, são exceções a esta regra e são
marcados com a classe de temperatura T3 para 2G ou 160°C para 2D.
● Órgão notificado junto ao qual o arquivo técnico foi depositado.
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Legibilidade da placa de identificação
A placa de identificação e as informações ali contidas devem ser legíveis em todos os momentos. A placa
de identificação deve, portanto, ser limpa periodicamente.
Sempre mencionar os dados contidos na placa de identificação em toda comunicação com o fabricante, ao encomendar peças de reposição, solicitar informações ou agendar assistência técnica.

3.2

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Este redutor foi projetado e feito para integração em uma montagem de peças ou mecanismos rigidamente interconectados concebidos para realizar uma aplicação específica em que a potência poderá ser
fornecida por um motor elétrico.
Dependendo dos requisitos da aplicação, o redutor pode ser fornecido em uma variedade de versões e
configurações.
O redutor foi projetado para atender requisitos específicos das indústrias mecânica, química, agrícola,
alimentícia, etc.
O fabricante oferece uma variedade de acessórios e variantes opcionais para tornar estes redutores os
mais versáteis possíveis. Para mais informações e descrições técnicas, consulte o catálogo pertinente.
O usuário é responsável por usar os produtos recomendados para a instalação e manutenção do redutor
de forma adequada e de acordo com as instruções do fabricante.

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA PARA REDUTORES COMPATÍVEIS COM ATEX
• Usar apenas lubrificantes sintéticos (óleo e graxa).
• Usar apenas vedações feitas de fluoroelastómeros.
• Aplicar travamento de rosca em todos os parafusos externos e bujão.
• Montar os tampões de respiro com válvulas anti-intrusão.
• Montar retentores de óleo nos eixos de saída com coletores de poeira..
• Assegurar que todos os componentes e produtos possam resistir a temperaturas acima da temperatura
de funcionamento nominal máxima.
• Assegurar que não existam peças de metal em contato deslizante fora do redutor.
• Garantir que as peças de plástico não possam acumular carga eletrostática ou sejam protegidas se elas
puderem.
• Instalar sensores de calor irreversíveis.
• Instalações nas zonas 21 e 22 exigem que o usuário prepare e implemente um programa regular de
limpeza de todas as superfícies e recessos a fim de evitar o acúmulo de poeira.
• Para evitar o cúmulo de poeira em áreas de difícil acesso, dispositivos de vedação, flanges de montagem e roscas externas devem ser fornecidos em todos os acoplamentos móveis.

3.3

CONFORMIDADE
Todos os redutores e motorredutores (quando fornecidos com motor) foram projetados como dispositivos
com tecnologia de ponta em conformidade com as disposições dos Requisitos Essenciais de Saúde e
Segurança aplicáveis.
Todos os motores dos motorredutores estão em conformidade com as disposições da Diretiva de Baixa
Tensão 2006/95/EC e da Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2004/108/EC.
Se especificado para uso em ambientes potencialmente explosivos, os redutores também devem ser projetados e construídos em conformidade com os Requisitos Essenciais de Saúde e Segurança (EHSR) do
Anexo II da Diretiva ATEX 2014/34/UE e devem cumprir a seguinte classificação:
● Grupo de equipamentos: II.
● Categoria: Gás 2G – Poeira 2D.
● Zona: Gás 1 – Poeira 21.
● Classe de temperatura: T4 para 2G e 135°C para 2D.
● Alguns tipos de redutores, especificados neste catálogo, são exceções a esta regra e são marcados com
a classe de temperatura: T3 para 2G ou 160°C para 2D.
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3.4

CONDIÇÕES E LIMITES DE OPERAÇÃO

As aplicações permitidas pelo Fabricante são as aplicações industriais para as quais o redutor foi
projetado.

Alterações na versão do redutor ou posição de montagem são permitidas somente se previamente autorizadas pelo serviço de assistência técnica do fabricante.
A não obtenção desta autorização invalida a certificação ATEX.

Consulte o capítulo "LIMITES DE TEMPERATURA PERMITIDOS" para as condições ambientais ideais.

O redutor não pode ser utilizado em áreas e ambientes:
● com vapores, fumaça e/ou poeira altamente corrosivos/abrasivos
● Em contato direto com produtos alimentícios soltos (exceto versões EP fornecidas com os acabamentos compatíveis adequados).
Não usar um redutor/motorredutor, que não seja explicitamente projetado para sua finalidade, em
um ambiente potencialmente explosivo ou quando o uso de equipamentos à prova de explosão for
especificado.

A temperatura na superfície máxima especificada na plaqueta de identificação refere-se às medições feitas em condições normais de ambiente e instalação.
Mesmo variações mínimas nestas condições (por exemplo, compartimentos de montagem menores, proximidade externa ao equipamento do redutor que gera calor e não previsto pelo fabricante
do equipamento) podem ter um efeito significativo sobre a dissipação de calor.
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3.5

LIMITES DE TEMPERATURA PERMITIDOS

Simbologia

Descrição / Condição

Valor (*)
Óleo
sintético

Óleo
mineral

ta

Temperatura ambiente

tau min

Mínima temperatura ambiente de operação

-30°C

-10°C

tau Max

Maxima temperatura ambiente de operação

+50°C

+40°C

tas min

Mínima temperatura ambiente para estocagem

-40°C

-10°C

tas Max

Maxima temperatura ambiente para estocagem

+50°C

+50°C

ts

Temperatura da superfície

ts min

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

-25°C

-10°C

tsc min

Temperatura mínima da superfície do redutor começando com carga
total

-10°C

-5°C

ts Max

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

+100°C

+100°C (@)

to

Temperatura do óleo

to Max

Máxima temperatura do óleo em operação contínua

+95°C

+95°C (@)

(*) = Para maiores informações sobre as temperaturas mínimas e maximas dos valores nas diferenças de viscosidades do óleo, ver tabela “seleção da viscosidade do óleo ideal” no catálogo disponível em www.bonfiglioli.com
(@) = Em operação contínua, não é aconselhavel que as temperaturas de superfície e do óleo fiquem 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 Bonfiglioli.
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4 MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
O pessoal autorizado a manipular embalagens deverá tomar todas as precauções necessárias para
proteger sua segurança e a das demais pessoas envolvidas.

4.1

ESPECIFICAÇÕES DE 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 especificados no capítulo "LIMITES DE
TEMPERATURA PERMITIDOS" e com uma humidade relativa não superior a 80%. Armazenamento em
todas as demais condições requer embalagem específica.
Para facilitar a manipulação, pacotes pesados podem ser carregados em paletes.
Os tipos mais frequentes de embalagens são mostrados nas figuras abaixo.
Embalagem padrão em paletes cartonados.
Embalagem horizontal

Embalagem vertical

Caixas de madeira especiais.

Ao receber o redutor, confirmar se a entrega corresponde à ordem de compra e se o produto não
possui qualquer tipo de dano ou defeito. Informar quaisquer problemas à rede de vendas do Fabricante.
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Descartar os materiais de embalagem conforme previsto na legislação aplicável.

4.2

INSTRUÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Manipular as embalegens de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante nas próprias embalagens, se houver. Se o peso e o formato das embalagens inviabilizar a movimentação manual,
usar equipamentos especiais para evitar danos e ferimentos. O pessoal autorizado a usar equipamentos de elevação e movimentação deve ter treinamento e experiência nas operações necessárias a fim de evitar riscos para si mesmos e para outras pessoas.

4.2.1

Movimentação das embalagens
● Preparar uma área adequada e delimitada com um piso ou superfície plana para descarregar as embalagens.
● Preparar os equipamentos necessários para manipular a embalagem. Os equipamentos de elevação e
movimentação (ex: guindaste ou empilhadeira) devem ter a capacidade adequada para o peso e o tamanho da carga, levando em consideração seus pontos de fixação e centro de gravidade. Se necessário, estas informações são indicadas na própria embalagem. Amarre embalagens pesadas com correntes, cintas
e cabos de aço depois de verificar se eles são adequados ao peso da carga, que é sempre especificado.
● Ao movimentar a carga, mantenha-a nivelada horizontalmente para evitar tombamento e instabilidade.

4.2.2

Movimentação do equipamento

Todas as operações a seguir devem ser realizadas com o maior cuidado e atenção para evitar movimentos bruscos durante a movimentação do redutor.
Ao levantar o redutor, usar apenas acessórios como olhais, grilhões, ganchos de segurança, fitas,
cordas e ganchos, etc. plenamente certificados e adequados à carga a ser levantada.
Não usar olhais no motor para levantar o redutor.
Acessórios diversos (ex: flanges de conexão, etc.) e/ou motores acoplados ao redutor podem
alterar significativamente o centro de gravidade e afetar a estabilidade. Em alguns casos, usar um
ponto de elevação adicional, se necessário.
Durante as operações de elevação, não deixar a carga balançar além de um arco de ± 15°.
Se movimentos com balanço maior ocorrerem durante a movimentação, interromper e repetir as
operações do sistema de elevação adotado.
Para girar o redutor, usar os mesmos pontos de fixação utilizados para levantá-lo e proceder
conforme instruído para a elevação. Girar o redutor o mais perto possível da superfície de apoio.
Prestar muita atenção ao local do centro de gravidade para evitar o desequilíbrio da carga enquanto ela estiver sendo girada. A engrenagem de elevação deve ser colocada de tal forma que ela não
possa deslizar ou se movimentar, pois isto poderia fazer a carga cair. Isto é muito importante se o
redutor estiver sendo girado com o uso de eslingas e cordas, já estas são particularmente propensas a escorregar e sair de seus pontos de fixação.
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Ao levantar redutores pequenos manualmente (peso inferior a 15 kg), usar sempre roupas adequadas, além de luvas e calçados de segurança.

● Identificar os pontos de fixação para elevação do redutor, conforme mostrado nos desenhos.
● Preparar o redutor para elevação prendendo as fitas, ganchos, etc. em seus pontos de fixação ou, alternativamente, usar um palete para movimentar a carga. Ao usar um guindaste, primeiro levantar o redutor
verticalmente para retirá-lo de sua embalagem.
● Se utilizar uma empilhadeira ou paleteira, remover a embalagem e inserir os garfos nas posições indicadas.
● Levantar a carga bem devagar e até uma altura limitada acima do chão e verificar se ela está estável.
● Movimentar o redutor até a área de descarregamento e baixá-la delicadamente na posição, tomando
cuidado para não provocar oscilações bruscas durante a movimentação.

As páginas seguintes ilustram detalhadamente os diferentes métodos de elevação a serem adotados para
as séries, tamanhos e configurações de redutores descritos neste manual. A solução mais adequada para
elevação e movimentação segura de cada produto é exibida.
Legenda:
Tipo de
elevação

Manual

Simbologia

M

Peso aprox.

≤ 15 Kg

Com equipamentos de elevação mecânica
A

B
> 15 Kg

Requisito

—

Método de posicionamento
recomendado

Método recomendado de
movimentação e posicionamento

Aviso

—

A carga pode ser instável

A carga pode balançar ou oscilar

Deslize o anel de elevação para
alinhá-lo ao centro de gravidade
da carga, conforme mostrado nos
diagramas abaixo.
Solução

—

Trave as cordas abaixo do anel
com uma braçadeira de cabo ou
dispositivo semelhante para evitar
que elas deslizem, em seguida
levante a carga.

Estabilize a carga movente com a
mão.
Observe todas as precauções
relativas ao manuseio de cargas.

Observe todas as precauções
relativas ao manuseio de cargas..
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Serie VF

VF 27
VF 30
VF 44

VFR 44

VF 49

VFR 49

VF 130

VFR 130

VF 150

VFR 150

VF 185

VFR 185

VF 210

VFR 210

VF 250

VFR 250

M

A-B

B

Cinta e anel

Grilhão (para uso com a
cinta)

Corda e
ganchos

Eleve manualmente
(peso ≤ 15 kg)

Gancho de segurança
(para uso com a corda)

Eleve de acordo com a
figura A

Abra a cinta e
os olhais

Olhal (já presente nos
redutores VF130...VF250)

Eleve de acordo com a
figura B
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A-B

inclinação máxima permitida
durante a movimentação: 15°

Serie W

W 63

WR 63

W 75

WR 75

W 86

WR 86

W 110

WR 110

M

M
A-B
B

Cinta e anel

Grilhão (para uso com a
cinta)

Corda e
ganchos

Eleve manualmente
(peso ≤ 15 kg)

Gancho de segurança
(para uso com a corda)

Eleve de acordo com a
figura A

Abra a cinta e
os olhais

Olhal

Eleve de acordo com a
figura B

A-B

inclinação máxima permitida
durante a movimentação: 15°
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4.3

ARMAZENAMENTO

Colocar o redutor/motorredutor sobre uma base estável e garantir que não haja o risco de movimentação ou queda.
As recomendações a seguir devem ser seguidas ao armazenar o redutor/motorredutor.
1. Não armazenar a unidade em condições de umidade excessiva ou onde ela fique exposta ao tempo (ou
seja, ao ar livre).
2. Evitar variações excessivas de temperatura, pois isto pode causar condensação no interior do redutor e
seus acessórios.
3. Não colocar o redutor diretamente no chão.
4. Armazenar o redutor na embalagem (se permitido) de acordo com as instruções contidas na própria
embalagem.

Se o redutor/motorredutor for armazenado temporariamente ao ar livre, ele deverá ser protegido
para garantir que a umidade e objetos estranhos não possam penetrar no seu interior.

Se o redutor tiver de ser armazenado por mais de 6 meses, as seguintes precauções adicionais devem
ser tomadas:
5. Revestir todas as superfícies usinadas externas com um produto de proteção anticorrosão como o Shell
Ensis Fluid SX (ou outro produto com propriedades e faixa de aplicação semelhantes). Verificar as superfícies regularmente e reaplicar a camada de proteção conforme necessário.
6. Completar o redutor com óleo lubrificante e substituir quaisquer tampões de respiro por bujões cegos.
Esta operação não é aplicável aos redutores com lubrificação permanente (ver a seção “LUBRIFICAÇÃO”).

PRECAUÇÕES a serem tomadas ao preparar os redutores para serviço após o armazenamento.
Limpar bem o eixo de saída e superfícies externas para remover todos os produtos antiferrugem, contaminantes e outras impurezas (com um solvente comercial padrão). Fazer isto fora da área de perigo de
explosão.
Não deixar o solvente entrar em contato com os anéis de vedação, pois isto poderá danificá-los e causar
vazamento.
Se o óleo ou produto de proteção usado durante o armazenamento não for compatível com o óleo sintético requerido para o serviço, limpar bem o interior do redutor antes de completá-lo com o óleo de serviço.
Armazenamento por períodos maiores que 1 ano reduz a vida útil da graxa do rolamento. A graxa do rolamento deve ser sintética.
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5 INSTALAÇÃO
5.1

INSTALAÇÃO DO REDUTOR

Todas as fases de instalação e manutenção devem ser levadas em consideração desde a etapa de
projeto da máquina. Os responsáveis pelo projeto deverão, se necessário, implantar um plano de
segurança para proteger a saúde e segurança de todas as pessoas diretamente envolvidas e garantir a aplicação rigorosa de todas as leis aplicáveis.
É essencial evitar o impacto e a tensão durante o processo de instalação.

Antes de instalar um motorredutor deve-se consultar também as instruções contidas no manual de instalação e uso do motor elétrico.
Antes de instalar o redutor:
1. Drenar o óleo usado durante o armazenamento, caso não seja o mesmo óleo usado no funcionamento
normal, e retirar todo o óleo contido no redutor (ver a seção “LUBRIFICAÇÃO” deste manual).
2. Remover cuidadosamente todas as embalagens e revestimentos de proteção do redutor com solventes
adequados. Tomar muito cuidado ao limpar as superfícies de contato. Evitar despejar solventes nos anéis
de vedação do eixo.
3. Verificar se os dados contidos na plaqueta de identificação correspondem às informações especificadas
no pedido.
4. Assegurar que a estrutura em que o redutor será montado seja suficientemente robusta e rígida para
suportar seu peso e forças de operação. Se o serviço normal envolver impactos, cargas estendidas ou possíveis grimpagens, colocar os acoplamentos hidráulicos, engates, limitadores de torque, etc. necessários.
5. Verificar se a máquina em que o redutor será instalado está desligada e se ela não possa ser religada
acidentalmente.
6. Verificar se todas as superfícies de acoplamento são planas.
7. Verificar se as ligações eixo/eixo ou eixo/diâmetro interno estão perfeitamente alinhadas para acoplamento.
8. Colocar proteções adequadas para evitar o contato elétrico com as partes giratórias fora do redutor.
9. Se o ambiente de trabalho for corrosivo para o redutor ou qualquer de suas peças, seguir as precauções
especiais necessárias para ambientes agressivos. Entrar em contato com o serviço de assistência técnica
do fabricante para mais detalhes.
10. Recomendamos a aplicação de pasta de proteção Klüberpaste 46 MR 401 (ou um produto com
propriedades e faixa de aplicação semelhantes) em todos os acoplamentos principais para garantir
um acoplamento perfeito e proteção contra corrosão por atrito. Limpar bem todos os acoplamentos
de atrito, mas sem aplicar pasta de proteção neles.
11. Limpe bem todas as outras superfícies de contato (pés, flanges, etc.) e aplicar um produto de proteção
adequado nelas para evitar oxidação.
12. Órgãos mecânicos chavetados nos eixos de saída sólidos do redutor devem ser usinados com uma
tolerância ISO H7 para evitar a grimpagem dos acoplamentos e evitar danos irreparáveis ao redutor durante
a instalação. Para garantir um acoplamento eficaz, os eixos motrizes devem ser usinados de acordo com as
tolerâncias especificadas na seção “PREPARAÇÃO DE EIXOS DE CLIENTES” deste manual.
13. No caso de instalações externas, proteger o redutor e seu motor da luz solar direta e intempéries utilizando coberturas ou proteções. Assegurar que o conjunto seja adequadamente ventilado.
14. Assegurar que a carcaça do redutor seja conectada ao circuito de proteção equipotencial (terra/aterramento) da máquina na qual ele for instalado.
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15. Avaliar se as superfícies acessíveis podem exceder os limites de temperatura estabelecidos na norma
EN ISO 13732-1 devido às condições de uso e temperatura ambiente do redutor. Se estes limites puderem
ser facilmente alcançados ou excedidos, as superfícies em questão deverão ser protegidas (com proteções
e/ou revestimentos) a fim de evitar o contato. Quando isso for impossível, sinais com o símbolo 5041 da
norma IEC 60417 “Atenção! Superfícies quentes” deverão ser exibidos de forma claramente visível aos
operadores da máquina (considerando a posição e orientação do redutor). Consulte o capítulo "LIMITES DE
TEMPERATURA PERMITIDOS" para mais detalhes.

Símbolo 5041 da norma IEC 60417 “Risco de queimaduras!
Peças Quentes”

Proceder da seguinte forma para instalar o redutor.
16. Colocar o redutor perto da área de instalação.
17. Montar o redutor e fixá-lo na estrutura nos pontos de fixação indicados. Fixar o redutor na estrutura
usando todos os pontos de fixação do conjunto pertinente (pés ou flanges).
18. Localizar o bujão de serviço cego montado para transporte e substituí-lo pelo tampão de respiro incluído no fornecimento (se pertinente). Consultar o diagrama de bujões na seção “LUBRIFICAÇÃO” deste
manual.
19. Apertar os parafusos de fixação de acordo com os valores de torque fornecidos na tabela abaixo.
(tab 1)
Torque de aperto do parafuso de fixação [Nm]
Tamanho do
parafuso

Classe do parafuso
8.8

Aço inoxidável
10.9

+5% /-10%
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39x3
M42x3

0.75
1.34
3
5.9
10.3
25.5
50
87.3
138.3
210.9
306
432
592
744
1100
1500
1850
2350
3200
4050

+5% /-5%
—
—
4.5
8.9
15,3
37
73
127
201
314
435
615
843
1060
1570
2130
2600
3300
4500
5700

—
—
2.1
4,2
7.3
18
35
61
150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

De modo geral, parafusos da classe 8.8 são suficientes para a instalação correta. Em condições de funcionamento particularmente severas, parafusos da classe 10.9 também podem ser usados.
Se parafusos da classe 10.9 forem usados, certificar-se de que a carcaça em que eles serão montados
tem a resistência adequada. Não usar parafusos de classe maior que 8.8 para instalar os redutores com
elementos de montagem (carcaça, flange ou pé) feitos de alumínio.
20. Encher o redutor com óleo ou completar conforme necessário, conforme instrução contida na seção
“LUBRIFICAÇÃO” deste manual.
21. Verificar se todos os bujões de serviço foram apertados de acordo com os valores de torque informados
na tabela abaixo.
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(tab 2)
Tampão/respiro
roscado

Passo (filetes por
polegada)

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”
M14x2

28
19
19
14
14
11
2 [mm]

Torque de aperto [Nm]
Plugues com junta não
Plugues com junta de
metálica
alumínio ou cobre
+5%/-5%
5
7
7
14
14
25
20

10
10
20
30
40
40
—

Instalação de redutores com especificação ATEX
• Redutores categoria 2D devem ser instalados em conformidade com as disposições das normas EN 11271, EN 61241-14 e EN 61241-17. Técnicos de instalação devem ser plenamente qualificados para trabalhar
em ambientes potencialmente explosivos.
• Técnicos de instalação devem ter conhecimento da classificação ATEX da área de instalação, devem
entender os riscos associados a ambientes potencialmente explosivos com especial referência aos perigos
de explosão e incêndio, e devem adotar todas as precauções de segurança necessárias.
• Todo trabalho de montagem, manutenção e desmontagem deve ser feito por pessoal especializado fora
da área de perigo de explosão.
• Verificar se todos os componentes acessórios (cabos, juntas, braçadeiras de cabos, trocadores de calor,
etc.) também cumprem os requisitos da diretiva ATEX. Manusear todos os componentes com o máximo
cuidado para evitar a alteração de suas características.
• Remover os parafusos de vedação dos furos roscados necessários à instalação do redutor. Tomar cuidado
para não danificar as superfícies de contato.
• Ao instalar redutores com braços de reação, assegurar que nenhum movimento deslizante seja gerado
entre as peças metálicas quando o redutor estiver em funcionamento. Se necessário, montar elementar
antifricção não metálicos compatíveis com a Diretiva 2014/34/UE entre as peças metálicas moventes.
• Não conectar nenhum objeto com resistência elétrica maior que 109 Ω no redutor.
• Instalar proteções para evitar acumulações perigosas de poeira e líquidos nas vedações dos eixos protuberantes e para protegê-los mecanicamente.
• A velocidade de entrada do redutor (ou a velocidade do motor acoplado a ele) não deve exceder n1=1500
min-1 (rpm).
• Ao instalar um redutor com o motor elétrico disposto verticalmente com seu eixo virado para baixo, o motor
deve ser protegido por uma cobertura protetora.
• O eixo de saída e quaisquer polias ou outros componentes de transmissão devem estar perfeitamente
alinhadas.
• Apenas instalar o redutor com a versão de motor e na posição de montagem especificadas na ordem de
compra. Motorredutores pendulares podem ser instalados com uma tolerância de ± 5° ao plano teórico da
instalação.
• Se o redutor for fornecido sem lubrificante, ele deverá ser instalado no estado em que se encontra e somente preenchido com lubrificante no final da instalação.
• Fixar o redutor em uma superfície plana e sem vibração capaz de suportar os estresses de torção que ele
produz quando em funcionamento. Tomar cuidado para não deformar as superfícies de contato, os pés de
montagem ou flanges apertando demais os parafusos de fixação.
• Usar parafusos de classe não inferior a 8.8 para montar o redutor. Para instalações de serviço pesado,
parafusos da classe 10.9 também podem ser usados. Não usar parafusos de classe maior que 8.8 para
instalar os redutores com elementos de montagem (carcaça, flange ou pé) feitos de alumínio. Ver a seção
“INSTALAÇÃO DO REDUTOR” deste manual para obter os valores de aperto. Para evitar que os parafusos
de montagem se soltem, aplicar Loctite 510 (ou um produto com propriedades e faixa de aplicação semelhantes) nas roscas de todos os parafusos de fixação do redutor à carcaça da máquina e ao motor elétrico,
e também aplicar às roscas de todos os bujões de óleo (mesmo daqueles eventualmente removidos para
verificação de nível de óleo, antes de sua recolocação).
• Certificar-se de que as cargas radiais e axiais e os torques operacionais não excedam aqueles para os
quais o redutor foi especificado.
• Certificar-se de que os tampões de respiro e os bujões de nível de óleo sejam de fácil acesso para inspeção.
• Limpar bem o redutor após a instalação.
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5.1.1

Redutores com eixos maciços (entrada e saída)
Não usar martelos ou outras ferramentas que possam danificar os eixos ou rolamentos do redutor
ao acoplar peças externas. Proceder conforme indicado abaixo, seguindo as recomendações contidas na seção "INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE CONEXÃO” deste manual:

1

2
Parafuso (1) e espaçador (2) exibidos acima não estão incluídos no fornecimento.
Para minimizar as cargas sobre os rolamentos do eixo, ao montar os mecanismos de transmissão com
cubos assimétricos, usar a configuração exibida no diagrama (A) abaixo:

(A)
5.1.2

Redutores com eixo de saída oco e chaveta ou com eixo de saída oco estriado
Proceder conforme exibido no diagrama abaixo para acoplar redutores com eixo de saída oco aos eixos
maciços da máquina. Ver também a seção “PREPARAÇÃO DE EIXOS DO CLIENTE” deste manual.

Parafuso passante (1) e espaçador (2) não estão incluídos no fornecimento.
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5.2

ANCORAGEM DO BRAÇO DE TORQUE
Para soluções pendulares, mediante solicitação, o redutor pode ser equipado com um braço de torque.
Este dispositivo vem completo com uma bucha antivibração (incluída no fornecimento, exceto com redutores VF 30, VF 44 e VF 49) que foi especificamente projetado e dimensionado para essa finalidade. Como
tal, oferece a melhor garantia possível de funcionamento correto do conjunto.

O eixo da máquina deve ser capaz de suportar o redutor radial e axialmente. O braço de torque
deve ser encaixado sem tensão.
O parafuso de torque deve ser colocado na lateral do redutor perto da máquina motriz. As superfícies de suporte devem ser cementadas e temperadas (dureza mínima 58 HRC, com endurecimento
a uma profundidade mínima de 0,6 mm), suavizadas e retificadas, se possível. Nitretação é um tratamento alternativo que garante um material de base capaz de resistir à compressão e estiramento.

Se a segurança estiver em risco e/ou se a confiabilidade máxima for necessária, instalar dispositivos adequados para interromper a rotação ou liberação do redutor se o braço de torque ou o
eixo da máquina quebrar.

5.3

INSTALAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO COM FLANGE PADRÃO IEC
• Limpar bem e desengraxar todas as superfícies de contato entre o motor e o redutor (eixos e flanges).
• Não forçar a união das superfícies nem usar ferramentas inadequadas para acoplá-las. Cuidado para não
danificar as superfícies de contato planas e/ou cilíndricas.
• Não tensionar os eixos de acoplamento com grande cargas axiais ou sobrecargas.
• Para facilitar a montagem, usar uma pasta lubrificante à base de óleo sintético como a Klüberpaste 46 MR
401 (ou um produto com propriedades e faixa de aplicação semelhantes).
• Apertar todos os parafusos de fixação do motor/redutor de acordo com os torques recomendados. Ver a
seção “INSTALAÇÃO DO REDUTOR” deste manual para obter os valores de aperto.

Os anéis O (O-ring) dos parafusos através dos flanges da versão P(IEC) dos redutores VF e W foram
montados apenas para evitar que os parafusos caiam durante o transporte.
Estes O-rings devem ser removidos antes de os redutores serem acoplados aos seus motores.

Quando o redutor tiver de ser acoplado a um motor elétrico padrão em conformidade com a norma IEC
60072-1, proceder da seguinte maneira.
• Aplicar uma camada de vedante como Loctite 510 (ou um produto com propriedades e faixa de aplicação
semelhantes) aos flanges de acoplamento do motor/redutor, ao anel de alinhamento e às superfícies de
contato frontais conforme mostrados na figura abaixo

1. Aplique Loctite 510 à superfície plana
do flange e ao anel de alinhamento.
2. Aplique Klüberpaste 46MR401 ao
interior do eixo de entrada do redutor e
ao eixo do motor.
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3. Vede a junta entre o redutor e o
motor com Loctite 5366, tomando
cuidado para preencher todos os
vãos entre os dois flanges (ex:
recessos para desacoplamento das
unidades)
• Com o motor acoplado ao redutor, aplicar um filme de vedante como Loctite 5366 (ou um produto com propriedades e faixa de aplicação semelhantes) em torno das bordas dos flanges para vedar quaisquer folgas
entre suas superfícies.
• Se o eixo de saída também for equipado com um flange, o usuário deverá tomar precauções semelhantes
para evitar o acúmulo de poeira nas folgas entre os flanges ou perto dos acoplamentos moventes.

5.4

INSTALAÇÃO DE MOTORES EM REDUTORES DE COROA E SEM FIM VFR

1. Limpar e desengraxar bem o eixo do motor e as superfícies de contato do pinhão (1) e bucha (2).
2. Verificar se a tolerância do eixo do motor atende as especificações abaixo:

(tab 3)
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Diâmetro interno do eixo - Ø [mm]

Tolerância

11…28

j6

38…48

k6
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3. Pré-aquecer a bucha (2) e o pinhão (1) a 80-100°C.
4. Montar rapidamente no eixo do motor, na ordem: a bucha (2), a chaveta (3) e o pinhão (1). Ao montar a
bucha (2), garantir que o lado com o chanfro para o anel de vedação esteja voltado para você. Para facilitar
a montagem, pressionar levemente sobre as peças sendo montadas (ex: com uma ferramenta de tração
tubular). Assegurar que a força de reação neste caso seja suportada pela ponta oposta do eixo, e não pela
tampa do ventilador. No final deste procedimento o pinhão (1) deve ser ajustado contra a bucha (2).
5. Fixar o conjunto axialmente com o espaçador (4) e a arruela (5) e apertar o parafuso (6) de acordo com
o torque especificado. Alternativamente, para configurações com esta opção, montar a bucha de paragem
(B1) e ajustá-la contra o pinhão (1) enquanto apertar os dois parafusos sem cabeça (7). Ver figura à direita.
6. Lubrificar os lábios do anel de vedação com uma película de graxa.
7. Para redutores tipo VFR 49, que têm lubrificação permanente e, portanto, não têm um bujão de serviço,
preencher com a quantidade de lubrificante especificada no capítulo de lubrificação do catálogo VFR.
8. Prenda o motor com firmeza e, mantendo-o alinhado, monte-o ao flange do primeiro estágio de redução.
tomar o máximo cuidado para evitar amassar o pinhão ou o dente roda de engrenagem.
9. Com os flanges do motor e do redutor em contato, apertar fortemente os parafusos de fixação (8) procedendo de forma gradual e transversal.
10. O lubrificante deve ser trocado periodicamente nos caso dos redutores VFR 130 até VFR 250. Para
esses redutores, a carga de lubrificante é indicada na seção “LUBRIFICAÇÃO” deste manual. Verificar se o
nível correto foi alcançado através do visor de nível, com o redutor em sua posição de montagem especificada. Completar conforme necessário.

5.5

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DO DISPOSITIVO DE FIM DE CURSO (RVS) NO REDUTOR

5

4

2

6

4

10

1

9
3

5
8

7

1. Assegurar que o dispositivo de fim de curso (10), bem como o kit de montagem para o redutor específico,
esteja disponível na configuração exigida.
2. Começar a montagem dos componentes do kit de montagem primeiro. Inserir a cavilha (1) e as chavetas (2) em suas posições. Em seguida, deslizar o eixo (3) para dentro do eixo oco do redutor. A posição da
cavilha (1) definirá o lado em que o dispositivo de fim de curso (10) será montado.
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3. Reter o eixo axial inserindo as arruelas (4) primeiro e em seguida as anilhas (5) em suas ranhuras.
4. Montar o flange de conexão (6) no redutor e travá-lo com os dois parafusos (7).
5. Montar o dispositivo de fim de curso (10) no flange de conexão (6) e fixá-lo com os dois parafusos sextavados (8). Enquanto faz isto, assegurar que a cavilha (1) esteja localizada na ranhura usinada na bucha
arrastando todo o dispositivo de fim de curso.
6. Por fim, inserir o vedante de contato antipoeira (9) com cuidado em sua posição. Ver figura para referência.

5.5.1

Configuração do dispositivo de fim de curso (RVS)

Desligar a alimentação do motor elétrico antes de trabalhar no dispositivo de fim de curso.
O dispositivo só pode ser instalado e calibrado por pessoal especializado, de acordo com estas instruções e quaisquer outras instruções fornecidas com ele ou separadamente dele. Todas as normas
aplicáveis no país ou região da instalação também deverão ser respeitadas.

Os microinterruptores possuem as letras (A) ou (B) que se referem ao sentido de rotação do eixo de transmissão.
Para configurar as posições “aberto” e “fechado” do equipamento, instalar primeiro o motorredutor na carcaça.
Permitir que o pinhão de transmissão engrene na cremalheira relacionada.
Em seguida, remover a tampa da parte superior e seguir o procedimento descrito abaixo:

1. Movimentar o motorredutor até uma das duas posições da ponta ser atingida. Desligar a energia. Enquanto faz isto, observar qual é o sentido de rotação do eixo, (A) ou (B). Observar as setas para cima no
lado da caixa.
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2. Soltar o par de rodas de nylon em relação ao microinterruptor, que corresponde ao sentido de rotação
anteriormente observado (com a letra A no exemplo ao lado). Usar a chave Allen de 1,5 mm que acompanha o dispositivo.
Ajustar as duas ranhuras lado a lado e girar as duas rodas manualmente até o cilindro encaixar nas ranhuras e um clique puder ser ouvido. Em seguida, travar as duas rodas naquela posição apertando os respectivos pinos roscados.
Para definir a outra posição final, movimente o motorredutor no sentido oposto até a posição final ser
alcançada. Seguir o mesmo procedimento descrito acima, operando no respectivo microinterruptor. No final,
fechar a tampa e travá-la com os 4 parafusos sextavados.
Nota. Com referência às revoluções do eixo de saída, o intervalo de fim de curso é 0 – 43 voltas.
5.6

CALIBRAÇÃO DO TORQUE DE ESCORREGAMENTO DO LIMITADOR DE TORQUE

Torque [Nm]

Uma configuração preliminar do torque de escorregamento é realizada na fábrica. Referência é feita à classificação de torque Mn2 [n1=1400] do redutor VF ou W em questão.
As operações realizadas na fábrica para ajuste inicial são listadas abaixo. Os mesmos passos, com exceção do passo (2), devem ser seguidos quando uma configuração de torque diferente for necessária.
1. A porca anelar é apertada até as arruelas de pressão serem suficiente carregadas e aquela rotação manual ser quase impossível.
2. Marcas são feitas com um gravador, em posição idêntica (angular), tanto na porca anelar quanto no eixo
oco. A configuração será então considerada o ponto zero para o consequente ajuste do torque de escorregamento, girando-se a porca anelar.
3. A porca anelar é então girada o número de voltas, ou fração de, correspondendo à classificação nominal
de torque Mn2 do redutor em questão. Neste caso, o diagrama apresentado aqui abaixo refere-se à proporção entre o número de voltas e o torque transmissível. Esse mesmo diagrama é útil para ajustes de torque
customizados, caso estes sejam necessário com o tempo.

Nro de voltas da porca anelar

5.7

INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE CONEXÃO
Tomar o máximo cuidado ao instalar os vários componentes para garantir que nenhum dano seja causado
ao redutor e suas peças, tais como as vedações de óleo e as superfícies de contato, ou ainda às partes
internas como engrenagens e rolamentos.

Assegurar o acesso a um equipamento de elevação adequado para realização correta das operações
de instalação.
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Ao instalar peças de transmissão externas, não usar martelos ou outras ferramentas inadequadas
para evitar o risco de danificar os eixos ou suportes do redutor.
Ao instalar elementos de conexão é aconselhável preaquecê-los ligeiramente. Tomar os seguintes cuidados
ao fazer isso:

Adotar proteção contra o contato com peças quentes: risco de queimaduras!

Proteger as vedações de óleo contra danos e superaquecimento acidentais para evitar prejuízos à
funcionalidade (usar um escudo térmico para se proteger do calor irradiado).

Os elementos de conexão ou transmissão não devem transmitir cargas externas estáticas ou dinâmicas aos eixos a menos que essas cargas tenham sido calculadas no momento da escolha do
redutor.

Se o elementos a serem acoplados ao eixo não forem fixados axialmente pela interferência do acoplamento, utilizar componentes de retenção adequados para evitar o movimento axial do elemento em questão
sobre o eixo.

5.8

PINTURA E PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE
Quando nenhuma classe de proteção específica for solicitada para os redutores, se forem fornecidos equipados com caixa de ferro fundido com a caixa pintada na cor de fábrica (CINZA RAL 7042). As superfícies
(ferrosas) pintadas são protegidos por pelo menos a classe de corrosividade C2 (UNI EN ISO 12944-2).
Peças fundidas em alumínio não são pintadas.
Na tabela abaixo, os tipos e tamanhos de redutores que são pintados são mostrados em cinza.
(tab 4)
VF 27

VF 30

VF 44

VF 49 VF 130 VF 150 VF 185 VF 210 VF 250

W 63

W 75

W 86

W 110

Através das opções dedicadas (C3, C4) tratamentos específicos de pintura podem ser solicitados para
aumentar a resistência à corrosão atmosférica obtida pela pintura do redutor completo e disponível em
diversas cores.
Redutores da série EP podem ser solicitados com um tratamento de pintura altamente resistente à corrosão
ou adequado para o contato acidental com alimentos, com aprovação do FDA e NSF (dependendo da cor).

Se o redutor tiver de ser pintado, proteger a plaqueta de identificação e os anéis de vedação contra
o contato com tintas e solventes.
Não pintar as superfícies de contato a serem usadas para instalação final (pés ou flanges). Se as
superfícies de contato forem pintadas, verificar cuidadosamente no final da instalação se o redutor
está montado rigidamente e se seus eixos estão corretamente alinhados.
Entrar em contato com o serviço de assistência técnica do fabricante antes de pintar quaisquer dispositivos de controle montados no redutor.
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5.9

LUBRIFICAÇÃO
Os redutores podem ser fornecidos com o sem lubrificante, conforme exibido na tabela 7 ou especificado pelo cliente.

Em redutores com bujão de nível de óleo, verificar o nível de óleo antes de inicializar o redutor. Assim como
no abastecimento, esta operação deve ser feita com o redutor na posição de montagem na qual ele será
usado na aplicação. Se necessário, encher ou completar o lubrificante até o ponto médio do visor de nível,
até a marca de referência da vareta, ou até ele começar a derramar pelo furo do bujão.
Os gráficos nas páginas seguintes mostram a posição dos bujões de serviço.
O lubrificante utilizado deve ser novo e descontaminado e pode ser adicionado pela abertura de enchimento
ou pela abertura da tampa de inspeção utilizando um filtro de enchimento com malha de 25 µm, garantindo
que a respectiva junta seja recolocada sem danificá-la ou reaplicando o selante para obter uma vedação
perfeita.

Redutores com lubrificação permanente que não estejam sujeitos à contaminação externa geralmente não requerem trocas periódicas de lubrificante. A tabela abaixo identifica os redutores fornecidos
com lubrificante sintético “permanente”.
(tab 5)

VF 27

VF 30

VF 44

VF 49 VF 130 VF 150 VF 185 VF 210 VF 250

W 63

W 75

W 86

W 110

Lubrificação permanente.
Lubrificação permanente (exceto se especificado com a opção SO)
Lubrificação permanente somente com as opções LO e ATEX especificadas. A aplicabilidade
da opção LO é descrita na tabela abaixo.
LO
Posição de Montagem
W 110 U-UF-UFC

B3
X

B6
X

B7
X

B8
X

V5

V6

Na versão ATEX, em adição às posições de montagem V5 e V6, todos
os redutores de coroa e sem fim da série W110 com flange do motor tipo
B14 são fornecidos sem lubrificante.
Os redutores normalmente são fornecidos sem lubrificante, e são fornecidos com óleo
sintético somente se especificado opção LO.
A aplicabilidade da opção LO é descrito na tabela a seguir.
LO
Posição de Montagem
VF 130 A-N-P-F-FC
VF 130 V
VF 130 FR
VF 150 A-N-P-F-FC
VF 150 V
VF 150 FR
VF 185 A-N-P-F-FC
VF 185 V
VF 185 FR
VF 210 A-N-P
VF 210 V
VF 250 A-N-P
VF 250 V

B3
X
X
X
X
X

B6
X
X
X
X
X
X

B7
X
X
X
X
X
X

B8
X

V5

V6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
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Não misturar óleos de marcas ou com especificações diferentes. Certificar-se também de que o óleo
seja altamente resistente à formação de espuma e tenha a classificação EP (Pressão Extrema).
Caso o mesmo tipo de óleo não esteja disponível, drenar completamente o redutor e lavá-lo bem com o
óleo novo para remover todos os vestígios do óleo antigo e quaisquer contaminações no interior da carcaça
antes de completar o redutor com o óleo novo.

O nível de óleo pode ser verificado removendo o bujão de verificação de nível de óleo e verificando se o
óleo derrama pela borda inferior do orifício.
Usar apenas óleos recomendados para preencher e completar o redutor.

5.9.1

Lubrificantes recomendados / permitidos
Ao usar um lubrificante diferente do lubrificante SHELL recomendado, certifique-se de que é um lubrificante
sintético com viscosidade e composição equivalentes e adicionado com agentes anti-espuma adequados.

Posições de Montagem
B3 - B6 - B7 - B8 - V5

Redução
Helicoidal

WR 63...WR 86

OMALA S4 WE 320

GADUS S5 V142W 00

VFR 44...VFR 250
WR 110

OMALA S4 WE 320

Redutor de
Rosca Sem Fim

W 63...W 110
VF 44...VF 250

OMALA S4 WE 320

Redutor de Rosca
Sem Fim c/ Limitador de Torque

W 63...W 110
VF 44...VF 49

OMALA S4 WE 460

Lubrificantes para redutores com a especificação ATEX
Graxas:
• Klüber Asonic GHY 72 (para rolamentos)
• Klüber Klüberquiet BQ 72-72 (para rolamentos)
• Klüberpaste 46 MR 401 (para facilitar o engate dos acoplamentos cilíndricos)
• Gel ITP de fluorocarbono 880 (para lubrificação dos vedantes deslizantes)
Óleos (alternativos ao Shell Omala S4 WE 320 - fornecimento padrão):
• Shell: Tivela Oil S320
• Klüber: Klübersynth GH 6 320
• Total: Carter SY 320
• Mobil: Glygoyle 320
• Castrol Alphasyn PG 320
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Klüberoil GEM1

Mobil SHC 600

Mobilgear 600 XP

Mobil Glygoyle (USDA H1)

F

─

─

─

─

F

F

VFR - WR

─

─

─

─

F

─

─

─

─

F

F

Nevastane SY

Klübersynth GEM2

─

Carter SY

Klübersynth UH1 6

─

Alphasyn PG 320

Blasia SX

─

Mobil Glygoyle

Blasia

─

Klübersynth GH 6

Omala S2 G

VF - W [#]

Blasia S

Omala S4 GX

Óleos sintéticos e oleos mineral com aditivos EP (Extrema Pressão)

Omala S4 WE

5.9.1.1

VFL - WL

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

VF_EP
W_EP

─

─

─

─

─

─

─

F

─

─

─

─

─

F

─

─

F

F

Grau alimentício.
Uso recomendado.

*

Uso permitido. O fabricante não pode garantir a qualidade ou adequação dos lubrificantes. As
características devem ser verificadas diretamente junto ao fabricante do lubrificante escolhido (entre
em contato com o Serviço Tecnico da Bonfiglioli para se certificar sobre o óleo).
PolyAlkylene Glycol (PAG) óleo sintético (API group V)
PolyAlphaOlefin (PAO) óleo sintético (API group IV)
Óleo Mineral com aditivos EP

# = Uso exclusivo do PAG, viscosidade do óleo sugerida: 320. Contatar o Serviço Técnico Bonfiglioli para
necessidades diferentes

5.9.2

Quantidade de lubrificante
As quantidades de lubrificante especificadas nas tabelas são meramente indicativas .
Redutores com bujões de nível corretamente localizados para a posição de montagem devem ser
completados até o ponto médio do visor de vidro, até a marca de referência da vareta ou até o óleo
começar a derramar pela abertura do bujão, dependendo do tipo de bujão de nível.
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No caso dos redutores geralmente fornecidos com lubrificação permanente (ver tabela 5), mas
fornecidos sem lubrificante e sem bujão de nível, consultar o serviço de assistência técnica do
fabricante.
5.9.2.1

Redutores de coroa e sem fim, Série VF:

B3
VF 27
VF 30
VF 44
VFR 44
VF 49
VFR 49
VF 130
VFR 130
VF 130
VFR 130
VF 130
VF 130
VFR 130
W/VF 63/130
VF 150
VFR 150
VF 150
VFR 150
VF 150
VF 150
VFR 150
W/VF 86/150
VF 185
VFR 185
VF 185
VFR 185
VF 185
VF 185
VFR 185
W/VF 86/185
VF 210
VFR 210
VF 210
VFR 210
VF 210
VF 210
VFR 210
VF/VF 130/210
VF 250
VFR 250
VF 250
VFR 250
VF 250
VF 250
VFR 250
VF/VF 130/250

N-A-V-F
N-A-V-F-P-U
N - A - V - F - FA - P - U
N - A - V - F - FA - P - U
N - A - V - F - FA - P - U
N - A - V - F - FA - P - U
N
N
V
V
A - F - FC - FR - P
A - F - FC - FR - P
A - F - FC - FR - P
A - F - FC - FR - P
N
N
V
V
A - F - FC - FR - P
A - F - FC - FR - P
A - F - FC - FR - P
A - F - FC - FR - P
N
N
V
V
A - F - FC - FR - P
A - F - FC - FR - P
A - F - FC - FR - P
A - F - FC - FR - P
N
N
V
V
A-P
A-P
A-P
A-P
N
N
V
V
A-P
A-P
A-P
A-P

HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC) 46 ≤ i ≤ 100
P(IEC) 7 ≤ i ≤ 40
HS - P(IEC)
HS - P(IEC) - S
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC) 46 ≤ i ≤ 100
P(IEC) 7 ≤ i ≤ 40
HS - P(IEC)
HS - P(IEC) - S
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS
P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC) - S
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS
P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)
HS
P(IEC)
HS - P(IEC)
HS - P(IEC)

B6

B7

B8

V5

Consultar o serviço de assistência
técnica do fabricante.

2.3
0.70
3.4
0.50
3.9
3.0
0.40
3.9
3.0
1.0
4.0
1.0
4.5
4.3
0.60
4.5
5.0
1.0
6.8
1.0
9.6
7.8
0.60
9.6
7.5
1.3
8.9
1.3
15
11
0.80
15
11
1.3
17
1.3
28
23
0.80
28

2.5
0.50
2.5
0.50
2.5
2.5
0.50
2.5
3.5
0.80
3.5
0.80
3.5
3.5
0.80
3.5
5.5
0.80
5.5
0.80
5.5
5.5
0.80
5.5
9.5
1.1
9.5
1.1
9.5
9.5
1.1
9.5
17
1.1
17
1.1
17
17
1.1
17

2.5
0.50
2.5
0.50
2.5
2.5
0.50
2.5
3.5
0.80
3.5
0.80
3.5
3.5
0.80
3.5
5.5
0.80
5.5
0.80
5.5
5.5
0.80
5.5
9.5
1.1
9.5
1.1
9.5
9.5
1.1
9.5
17
1.1
17
1.1
17
17
1.1
17

3.0
0.40
3.1
0.40
2.3
2.3
0.70
2.3
4.3
0.60
3.6
0.40
3.0
3.0
1.0
3.0
7.8
0.60
6.4
0.40
5.0
5.0
1.0
5.0
7.3
0.80
7.3
0.60
7.5
7.5
1.3
7.5
11
0.80
11
0.60
11
11
1.3
11

3.2
0.40
3.0
0.40
3.3
3.3
0.40
3.3
3.8
0.40
4.3
0.60
3.9
3.9
0.40
3.9
6.6
0.40
7.8
0.60
6.7
6.7
0.40
6.7
9.2
0.70
11
0.90
9.4
9.4
0.70
9.4
17
0.70
23
0.90
18
18
0.70
18

Redutores geralmente fornecidos com lubrificação permanente.
Redutores geralmente fornecidos sem lubrificante.
Para unidades VFR, a carga de lubrificante refere-se apenas à redução helicoidal adicional.
Para os redutores combinados, a quantidade de lubrificante requerida no redutor secundário (aquele
aparafusado na máquina motriz).
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3.4
0.50
2.5
0.70
3.3
3.3
0.50
3.3
4.0
1.0
3.0
1.0
3.9
3.9
1.0
3.9
6.8
1.0
5.4
1.0
6.7
6.7
1.0
6.7
9.0
1.3
8.0
1.3
8.9
8.9
1.3
8.9
17
1.3
11
1.3
17
17
1.3
17

5.9.2.2

Redutores de coroa e sem fim, Série W:

R
B3

W 63

B6

B7

B8

V5

V6

B3, B6, B7,
B8, V5

V6

i = 7, 10, 12, 15
i = 19, 24, 30, 38, 45, 64, 80, 100
i = 7, 10, 15

W 75 i = 30, 40
i = 20, 25, 50, 60, 80, 100

Consultar o serviço de assistência técnica do fabricante.

i = 7, 10, 15
W 86 i = 30
i = 20, 23, 40, 46, 56 ,64, 80, 100

W 110

B3

B6

B7

B8

V5

V6

i = 7, 10, 15

1.6

1.7

1.7

1.9

1.9

1.8

i = 20, 23, 30, 40, 46, 56 ,64, 80, 100

2.8*

1.7

1.7

1.9

1.9

1.8

B3, B6, B7,
B8, V5, V6
0.40

* Quantidade de lubrificante necessário para todas as versões WR e VFW
Redutores geralmente fornecidos com lubrificação permanente.
Redutores geralmente fornecidos sem lubrificante

Para unidades WR, a carga de lubrificante refere-se apenas à redução helicoidal adicional.

Versões ATEX de redutores Série VF e W são fornecidos com lubrificante, com as exceções mostradas na
tabela 5. As quantidades de óleo não são, portanto, especificadas para estes redutores. Se necessário,
entrar em contato com o serviço de assistência técnica do fabricante para mais detalhes.
Antes de instalar o redutor e colocá-lo em serviço, verificar sempre o nível de óleo conforme instruído na
seção “MANUTENÇÃO PROGRAMADA” deste manual.
A tabela a seguir lista as quantidades de lubrificante requerida para a versão ATEX dos redutores Série W
fornecidos sem lubrificante (ver tabela 5).
As quantidades de lubrificante especificadas nas tabelas são meramente indicativas.
Neste caso também, antes de instalar o redutor e colocá-lo em serviço, verificar o nível de óleo
conforme instruído na seção “MANUTENÇÃO PROGRAMADA” deste manual.
Redutores ortogonais Série W com especificação ATEX fornecidos sem lubrificante:

W 110

B14
B5

B3

B6

B7

B8

V5

V6

i = 7, 10, 15

1.6

1.7

1.7

1.9

1.9

1.8

i = 20, 23, 30, 40, 46, 56 ,64, 80, 100

2.8

1.7

1.7

1.9

1.9

1.8

1.9

1.8
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5.9.3

Posições de montagem e bujões de serviço
Legenda
Tampão do respiro /
bujão de abastecimento

5.9.3.1

Bujão de nível

Bujão à vista

Bujão de drenagem

Bujão não à vista

Redutores de coroa e sem fim, Série VF:

VF 27 _ ... VF 49 _

VFR 44 _ , VFR 49 _
HS

B3
A

B6

B3
N

B6

B3

B7

V5

B8

V6

B7

V5

B8

V6

B7

V5

B8

V6

B7

V5

B8

V6

B7

V5

B8

V6

B7

V5

B8

V6

S - P (IEC)

V
B6

B3
P

B6

B3
F

B6

B3
U

B6

Posição de montagem da base. Os redutores são revestidos somente para posição de montagem
da base (B3). Eles também podem, no entanto, ser instalados em qualquer das posições derivadas
(B6, B7, B8, V5, V6). A posição de montagem não poderá ser alterada após a instalação
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VF 30 A ... VF 49 A
HS

B3

P (IEC)
VF 49

VF 49

B6
B7
B8
V5
V6

VF 30 N ... VF 49 N
HS

P (IEC)

B3
B6
B7
B8

VF 49

VF 49

V5
V6
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VF 30 V ... VF 49 V
HS

P (IEC)

B3
B6
B7
B8
V5

VF 49

VF 49

V6

VF 30 P ... VF 49 P
HS

B3

P (IEC)
VF 49 (*)

B6
B7
B8
V5
V6
(*) Nos dois lados
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VF 49 (*)

VF 30 F/FA ... VF 49 F/FA
HS

B3

P (IEC)
VF 49

VF 49

B6
B7
B8
V5
V6

VF 30 U ... VF 49 U
HS

B3

P (IEC)
VF 49

VF 49

B6
B7
B8
V5
V6
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VF 130 A ... VF 250 A

VFR 130 A ... VFR 250 A

HS

B3

P (IEC)
VF, VF/VF,
W/VF

VF 130-150 (46 ≤ i ≤ 100)
VF/VF, W/VF

B6

B7

B8

V5

V6

Bujões de serviço para a seção _R (pré-estágio) somente são mostrados na seção 5.9.3.3 deste manual.
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VF 130 N ... VF 250 N
HS

VFR 130 N ... VFR 250 N
P (IEC)

B3

B6

B7

B8

V5

V6

Bujões de serviço para a seção _R (pré-estágio) somente são mostrados na seção 5.9.3.3 deste manual.
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VF 130 V ... VF 250 V

VFR 130 V ... VFR 250 V

HS

P (IEC)

B3

B6

B7

B8

V5

V6

Bujões de serviço para a seção _R (pré-estágio) somente são mostrados na seção 5.9.3.3 deste manual.
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VF 130 P ... VF 250 P
HS

B3

VFR 130 P ... VFR 250 P
P (IEC)

VF, VF/VF,
W/VF

VF 130-150 (46 ≤ i ≤ 100)
VF/VF, W/VF

B6

B7

B8

V5

V6

Bujões de serviço para a seção _R (pré-estágio) somente são mostrados na seção 5.9.3.3 deste manual.
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VF 130 F ... VF 185 F

VFR 130 F ... VFR 185 F

HS

B3

P (IEC)
VF, VF/VF,
W/VF

VF 130-150 (46 ≤ i ≤ 100)
VF/VF, W/VF

B6

B7

B8

V5

V6

Bujões de serviço para a seção _R (pré-estágio) somente são mostrados na seção 5.9.3.3 deste manual.
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5.9.3.2

Redutores de coroa e sem fim, Série W:

W 63 U ... W 86 U

WR 63 U ... WR 86 U

HS

S - P (IEC)

B3

B6

B7

B8

V5

V6

Os redutores da série EP não possuem bujões de ventilação.
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W 63 UF/UFC ... W 86 UF/UFC

WR 63 UF/UFC ... WR 86 UF/UFC

HS

S - P (IEC)

B3

B6

B7

B8

V5

V6

Os redutores da série EP não possuem bujões de ventilação.
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W 63 U ... W 86 U

W 63 UF/UFC ... W 86 UF/UFC

HS

P (IEC)

B3

B6

B7

B8

V5

V6
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W 110 U

WR 110 U
HS

B3

B6

B7

B8

V5

V6
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S - P (IEC)

W 110 UF/UFC
HS

WR 110 UF/UFC
(IEC)
_S P
- _P
(IEC)

B3

B6

B7

B8

V5

V6
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W 110 U

W 110 UF/UFC

HS

B3

B6

B7

B8

V5

V6
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P (IEC)

5.9.3.3

Redutores de coroa e sem fim com pré-estágio helicoidal: VFR

VFR 130 ... VFR 250 A/N
A
HS

N
P (IEC)

HS

P (IEC)

B3

B6

B7

B8

V5

V6

Bujões de serviço para a seção _VFR (pré-estágio) somente são mostrados na seção 5.9.3.1 deste manual.
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VFR 130 ... VFR 250 V/P
V
HS

P
P (IEC)

HS

P (IEC)

B3

B6

B7

B8

V5

V6

Bujões de serviço para a seção _VFR (pré-estágio) somente são mostrados na seção 5.9.3.1 deste manual.
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VFR 130 ... VFR 250 F/FC/FR
F
HS

FC

FR
P (IEC)

B3

B6

B7

B8

V5

V6

Bujões de serviço para a seção _VFR (pré-estágio) somente são mostrados na seção 5.9.3.1 deste manual.
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5.10

PREPARAÇÃO DOS EIXOS DO CLIENTE
Fabricar o eixo motriz a ser acoplado no eixo de saída do redutor com aço de boa qualidade, respeitando
as dimensões informadas na tabela. Um dispositivo, como o ilustrado na figura abaixo, também deverá ser
instalado para fixar o eixo axialmente. Tomar o cuidado de verificar e dimensionar os diversos componentes
para adequá-los às necessidades da aplicação.

Redutores de coroa e sem fim, Série VF:

ØN

Ø N1

Ø N2

5.10.1

DIN 332-DR

VF 30 - VF 44

A1

A2

A3

B

B1 B2

C

D

E

F

G

R

S

N

N1

N2 H

H1

UNI 6604
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VF 30

≥ 19

14 f7

13

53 18.5 16

40 6.5 6.5 16

VF 44

≥ 23

18 f7

17

62 22.5 17

50

VF 49

≥ 30

25 f7

24

80 20.5 39

20

VF 130

≥ 52

45 f7

44

163 50.5 62

60 2.5 2.5 49.5 14 h9 2.5 2

14x9x60 A

VF 150

≥ 57

50 f7

49

173 53

67

70 2.5 2.5 53.5 14 h9 2.5 2

14x9x70 A

VF 185

≥ 68

60 f7

59

188 63

VF 210

≥ 99

90 f7

89

258 83

VF 250

UNI 5739

5 h9 0.5 1.5 5x5x40 A

22

14 d9 5.5 4

2.5

M5x16

6

6 20.5 6 h9 0.5 1.5 6x6x50 A

27

18 d9 6.5 4.5

3

M6x20

2

2

35

25 d9

5.5

M8x25

60

45 d9 14 8.5

7

M12x35

65

50 d9 18 10 8.5

M16x45

62

80 2.5 2.5 64 18 h9 2.5 2 18x11x80 A 75

60 d9 22 10 8.5

M20x50

92

80

3

3

95 25 h9 2.5 2.5 25x14x80 A 105 90 d9 26 22 20.5 M24x70

≥ 121 110 h7 109 318 83 152

80

3

3

116 28 h9 2.5 2.5 28x16x80 A 125 110 d9 26 22 20.5 M24x70

28

8 h9

1 1.5 8x7x20 A
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Redutores de coroa e sem fim, Série W:

ØL

Ø L1

Ø L2

5.10.2

DIN 332-DR

A1

A2

A3

B

B1 B2

C

D

E

F

G

R

S

L

L1

L2 H

H1

UNI 6604
W 63

≥ 30

25 f7

24

118 38

42

35

2

2

28

8 h9

1 1.5 8x7x35 A

35

25 d9

≥ 35

28 f7

27

125 38

49

40

2

2

31

8 h9

1 1.5 8x7x40 A

40

≥ 35

30 f7

29

125 38

49

40

2

2

33

8 h9

1 1.5 8x7x40 A

W 86

≥ 42

35 f7

34

138 43

52

40

2

2

W 110

≥ 48

42 f7

41

153 43

67

50

2

2

W 75

5.11

UNI 5739
5.5

M8x25

28 d9 11 8.5

7

M10x30

40

30 d9 11 8.5

7

M10x30

38 10 h9 1.5 1.5 10x8x40 A

45

35 d9 11 8.5

7

M10x30

45 12 h9 1.5 2

55

42 d9 14 8.5

7

M12x35

12x8x50 A

9

7

COLOCAÇÃO DO REDUTOR EM SERVIÇO
O redutor foi testado na fábrica pelo fabricante.
Antes de inicializar, certificar-se de que:
• A máquina ou peça da máquina em que o redutor/motorredutor tenha de ser instalado seja declarada em
conformidade com as exigências da Diretiva de Máquinas 2006/42/EC e com quaisquer outras normas de
segurança pertinentes e aplicáveis.
• A posição de montagem do redutor na instalação corresponde a aquela prescrita e indicada na plaqueta
de identificação. Esta exigência não se aplica aos redutores tamanhos de 27 até 49, a menos que tenham a
especificação ATEX (se for o caso).
• É expressamente proibido instalar o redutor em um ângulo sem ter consultado e obtido autorização do
serviço técnico do fabricante. Uma tolerância de ± 5° com relação ao plano teórico de instalação é permitida
apenas para instalações pendulares. Esta exigência não se aplica aos
redutores tamanhos de 27 até 49, a menos que tenham a especificação ATEX (se for o caso).
• A alimentação elétrica seja adequada e operacional conforme prescrito na norma EN 60204-1 e esteja
corretamente aterrada
• A classificação da alimentação elétrica do motor e quaisquer dispositivos elétricos instalados corresponda
a aquela prescrita e esteja dentro de ±10% do valor nominal.
• O nível de óleo do redutor/motorredutor e quaisquer acessórios lubrificados seja o exigido e que não haja
vazamento de nenhum bujão, vedante ou tubo.
• Quaisquer peças e/ou acessórios desconectados para fins de transporte tenham sido reconectados.
• Quaisquer proteções originais removidas para fins de transporte tenham sido recolocadas.
No arranque do redutor/motorredutor:
• Verificar se não existam ruídos e/ou vibrações incomuns.
• Após as primeiras 100 horas de operação, verificar o torque de aperto de todos os acoplamentos de
parafuso:
- discos de contração
- flanges laterais da máquina
- flanges do motor
- suportes
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Antes de colocar o redutor em serviço, certificar-se de que:
• A montagem não será feita em um ambiente potencialmente explosivo (óleo, ácido, gás, vapor, radiação) e
que os depósitos de poeira do redutor não excedam 5 mm de profundidade.
• A limpeza do redutor após a instalação seja bem feita.
• O bujão de nível de óleo, o bujão de drenagem e o tampão de respiro sejam todos facilmente acessíveis.
• Todas as proteções projetadas para evitar o contato acidental entre os operadores e peças giratórias, bem
como todos os retentores de óleo, sejam plenamente eficientes.
• Redutores com eixos ocos, com ou sem disco de contração, tenham sido corretamente montados.
• Todos os tipos de acessórios instalados no redutor tenham a especificação ATEX e tenham sido instalados
de acordo com as exigências da ATEX.
Durante o serviço certificar-se de que:
• O redutor seja suficientemente ventilado e que ele não esteja sujeito à radiação de fontes de calor
externas.
• A temperatura do ar de refrigeração não exceda 40°C.

Medição da temperatura de superfície do redutor
• A temperatura de superfície máxima do redutor depende da velocidade do motor, da relação de
transmissão e da versão do motor, mas nunca deve exceder o valor indicado na plaqueta de identificação.
• A temperatura de superfície máxima especificada na plaqueta de identificação refere-se às medições feitas
em ambiente normal e sob condições de instalação corretas. Mesmo variações mínimas nessas condições
(ex: compartimentos de montagem menores) podem ter um efeito significativo na dissipação de calor.
• Ao colocar o redutor em serviço, a temperatura de superfície deve ser medida nas mesmas condições em
que o redutor operará. A temperatura de superfície deve ser medida no acoplamento entre o redutor e o
motor, e nos pontos mais protegidos contra a ventilação forçada gerada pela ventoinha do motor.

Área de medição
de temperatura
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IMPORTANTE:
A temperatura máxima da superfície é atingida após 3 horas de operação em plena carga. A
temperatura medida desta maneira não pode ser diferente (ΔT) da temperatura ambiente em mais do
que os seguintes valores:
(tab 6)

ΔT [K]
VF 44, VF 49

75

W 63 ... W 86

75

W 110

90

Se o diferencial de temperatura exceder este valor, parar o redutor e uma vez e contatar o serviço de
assistência técnica do fabricante.
• Se o diferencial de temperatura estiver dentro do valor acima, aguardar o redutor resfriar e em seguida
instalar o sensor de calor incluído no fornecimento no ponto de temperatura máxima.
Exemplo:

• Verificar se o redutor funciona normalmente (sem vibração ou ruído incomum).

• Considerando que todas as verificações acima tenham sido concluídas positivamente, e
considerando que todas as instruções deste manual tenham sido estritamente observadas, um
motor elétrico com classificação ATEX igual ou maior que a do redutor poderá ser instalado para
compor um redutor que cumpra as disposições da Diretiva 2014/34/UE.
• Se, por outro lado, o motor e o redutor tiverem sido acoplados de uma forma diferente daquela prescrita
neste manual, ou se uma ou mais das instruções fornecidas neste manual tiverem sido ignoradas, o
usuário deverá realizar uma avaliação de risco específica para o acoplamento motor-redutor.
• A avaliação de risco é obrigatória se o motor tiver de ser alimentado por um inversor. Somente
se isto for feito e uma autocertificação for emitida pela montadora completará o conjunto em que
o redutor for instalado em conformidade com as exigências da Diretiva 2014/34/UE. O sistema de
controle do inversor não poderá permitir que o motor exceda a velocidade de entrada máxima do
redutor (n1=1500 mín-1) ou gere sobrecargas sob nenhuma circunstância.
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6 MANUTENÇÃO
Trabalhos de manutenção e reposição devem ser realizados por técnicos de manutenção especializados treinados na observância das leis aplicáveis de saúde e segurança ocupacional e nos
problemas ambientais especiais pertinentes à instalação. Para manter o funcionamento e a segurança adequados do redutor/motorredutor, recomendamos que os usuários tenham a manutenção
não rotineira realizada pelo Fabricante ou um centro de serviço especializado autorizado. Entrar em
contato com a rede de vendas do fabricante. O descumprimento deste requisito durante o período
de garantia automaticamente invalidará a garantia.

Nunca improvisar reparos.
Antes de fazer qualquer trabalho na unidade, o operador deverá primeiramente desligar a alimentação do redutor e garantir que ele esteja fora de serviço, além de tomar todas as precauções necessárias para evitar que o redutor seja religado acidentalmente ou que suas peças se movimentem
repentinamente (devido a cargas suspensas ou fatores externos semelhantes).
Além disso, todas as precauções de segurança ambiental adicionais deverão ser tomadas (ex: eliminação de gás ou poeira residual, etc.).

• Desconectar a alimentação da máquina na qual o redutor está instalado antes de começar qualquer trabalho de manutenção e manter todos os interruptores na posição OFF [DESLIGADO]. Todas as pessoas que
realizarem manutenção deverão proteger as chaves de desconexão para si mesmas com a utilização de
dispositivos pessoais (ex: cadeados) cujas chaves deverão manter consigo enquanto durar o trabalho.
• Assegurar que as superfícies tenham esfriado antes de começar o trabalho. Se necessário, usar luvas de
segurança antiqueimadura ao trabalhar nos redutores. Consulte o capítulo "LIMITES DE TEMPERATURA
PERMITIDOS" para mais detalhes.
• Antes de iniciar 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 torno do redutor e
impedir o acesso a qualquer equipamento que, se ativo, possa causar riscos inesperados à saúde e segurança.
• Substitua as peças desgastadas por peças de reposição originais.
• Usar apenas os lubrificantes recomendados (óleo e graxa).
• 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 rolamento do mesmo eixo.
• Trocar o óleo depois de concluir o trabalho de manutenção.
• Se, durante o trabalho, houver qualquer risco de entrar em contato com óleos e graxas, deve-se respeitar
as precauções de segurança previstas nas fichas técnicas do fabricante e usar todos os equipamentos de
proteção individual especificados em tais documentos.
Se não for utilizar o redutor por um longo período de tempo após a instalação ou amaciamento, ele deverá
ser ligado pelo menos uma vez por mês. Se isto não for possível, o redutor deverá ser protegido contra
corrosão com um inibidor de ferrugem adequado, ou completamente preenchido com óleo novo do tipo
normalmente utilizado para o serviço operacional. (ver a seção “ARMAZENAMENTO” deste manual).
As instruções acima servem para garantir a operação eficiente e segura do redutor.
O fabricante não se responsabiliza por ferimentos em pessoas ou danos a componentes devido ao uso de
peças de reposição não originais ou trabalho não rotineiro que comprometa os requisitos de segurança sem
a prévia autorização expressa. Consultar o catálogo de peças de reposição específicas ao encomendar
pelas de reposição para o redutor.

Não descartar líquidos contaminantes, peças usadas e resíduos de manutenção no meio ambiente.
Descartar todos estas substâncias e materiais em estrita conformidade com legislação aplicável.
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• Respeitar os intervalos de inspeção e manutenção programada para assegurar o correto funcionamento
do redutor e a eficácia da proteção contra explosões.
• Deixar o redutor resfriar completamente antes de fazer manutenção ou reparação de componentes internos, a fim de evitar queimaduras provenientes das peças internas quentes.
• Após a conclusão do trabalho de manutenção, assegurar que todos os dispositivos de segurança tenham
sido aplicadas e redefinidas.
• Limpar bem o redutor após a manutenção ou reparo.
• Após a conclusão da manutenção, apertar todos os bujões de respiro, abastecimento e nível de acordo
com os valores de torque especificados na seção “INSTALAÇÃO DO REDUTOR” deste manual.
• Aplicar pasta Loctite 510 (ou um produto com propriedades e faixas de aplicação semelhantes) em todas
as roscas desmontadas (parafusos e bujões).
• Após a conclusão de qualquer trabalho de manutenção, renovar todos os vedantes e reaplicar o composto
de vedação, conforme especificado.
Em redutores com anéis de vedação duplos, o espaço entre os dois anéis deve ser preenchido com graxa
sintética, como o gel de fluorocarbono ITP 880 (ou um produto com propriedades e faixa de aplicação
semelhantes).
• Independentemente do tipo de redutor, sempre que um anel de vedação for substituído, seus lábios devem ser untados com uma fina camada de graxa como o gel de fluorocarbono ITP 880 (ou um produto com
propriedades e faixa de aplicação semelhantes) antes de ser montado.
• Usar apenas peças de reposição originais para reparos.

6.1

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 indicar 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.
● Nos motores com freio, verificar o desgaste do material das superfícies de atrito e ajustar a folga, se
necessário.
● Verificar vazamentos de lubrificante nas juntas/vedações, bujões, bujões, carcaças e tubulações.
● Verificar se a temperatura sobe acima dos níveis normais de operação (Consulte o capítulo "LIMITES
DE TEMPERATURA PERMITIDOS") a menos que isto seja justificado por um aumento correspondente na
carga aplicada, velocidade de rotação, temperatura ambiente ou outro fator. Se a temperatura subir, para o
redutor imediatamente e identificar a causa da falha.
● Verificar se há desgaste, deformação e corrosão nas juntas parafusadas e apertá-las corretamente, sem
exceder os valores de torque especificados na seção “INSTALAÇÃO DO REDUTOR” deste manual.
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6.2

MANUTENÇÃO DE ROTINA
Respeitar o programa de manutenção de rotina do fabricante para manter o redutor com eficiência
máxima.
Uma boa manutenção garante o desempenho máximo do redutor, vida útil prolongada e conformidade contínua com as normas de segurança.
Lista de verificações de rotina
Recomendamos manter uma lista de verificação de inspeções de modo que todas as mudanças nos parâmetros de controle individuais possam ser rápida e facilmente identificadas.

Os horários indicados nas próximas tabelas podem variar significativamente em relação às condições de uso do redutor e deverão ser interpretados como válidos na ausência de outros tipos de
problemas.
Dependendo da temperatura alcançada pelo lubrificante, ele deverá ser substituído nos intervalos indicados
na tabela abaixo.
(tab 7)

Intervalo de substituição [h]

Temperatura média
de operação
do óleo
[C°]

óleo mineral
EP(*)

PAO

PAG

to < 65

não necessário

não necessário

25000

65 < to < 80

não necessário

não necessário

15000

80 < to < 95

não necessário

não necessário

12500

óleo sintético

(*) = Substituição dentro de 1 ano
(tab 8)

Parâmetro de inspeção

Frequência

Primeira troca de óleo após a colocação em serviço (excluindo redutores com
lubrificação “permanente”)

300 h

Trocas de óleo subsequentes
Ruído, vibração
Estado externo do redutor (incrustações, depósitos de óleo)

24 h
170 h ... 720 h

Vazamentos de óleo, juntas e vedações externas

720 h

Nível de óleo

720 h

Aperto dos parafusos de fixação, flanges de conexão e componentes de
transmissão de torque

2000 h ... 4000 h

Reengraxar rolamentos e vedações (se necessário)

2000 h ... 4000 h

Estado das buchas do polímero do braço de torque (envelhecimento,
rachaduras)

3000 h

Estado no óleo no redutor (possível presença de contaminantes, especialmente
água)

2000 h ... 9000 h

Alinhamento dos eixos do redutor em relação aos eixos da máquina acoplados

9000 h ... 18000 h

Limpeza da ventoinha do motor elétrico e da carenagem da ventoinha (se
houver) e limpeza do corpo do redutor
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a cada troca de óleo

Para instalações nas zonas 21 e 22, o usuário deve programar e implantar um programa de limpeza
regular para todas as superfícies e recessos para evitar acúmulos de poeira com mais de 5 mm de
profundidade.
A cada 100 horas de operação ou a cada 2 semanas:
• Medir a temperatura da superfície no acoplamento entre o redutor e o motor, e nos pontos mais protegidos
contra ventilação forçada fornecida pelo ventilador do motor. A temperatura máxima da superfície medida
nestes pontos não poderá exceder a temperatura ambiente em mais de 75 K (ΔT) (90 K no caso do redutor
W 110) e este diferencial de temperatura não poderá ter sido excedido durante o serviço. Verificar a condição do sensor de calor instalado previamente.
Exemplo:

Temperatura limite excedida

Temperatura limite NÃO excedida

Verificar também se altas temperaturas não estão sendo geradas nos rolamentos do redutor.
A cada 1000 horas de operação ou a cada 6 meses:
• Verificar o nível de óleo de acordo com as tabelas fornecidas na seção “LUBRIFICAÇÃO” deste manual e
de acordo com as figuras abaixo.
• Verificar se não existem sinais de vazamentos de lubrificante perto do redutor.
• Se quaisquer anomalias forem encontradas, identificar sua causa, fazer os reparos necessários e
completar o nível de lubrificante antes de recolocar o redutor em serviço.
A cada 3000 horas de operação:
• Em redutores com braços de reação, verificar se as buchas do polímero não estão envelhecidas ou danificadas. Se as buchas demonstrarem qualquer sinal de fadiga ou avaria, substituí-las por peças de reposição
originais.
A cada 5000 horas de operação:
• Trocar o óleo sintético e a graxa do rolamento se o redutor não tiver lubrificação permanente.
• Substituir todos os anéis de vedação acessíveis externamente a menos que isto já tenha sido feito como
resultado de problemas ocorridos antes de a manutenção programada ser realizada.
A cada 5000 horas de operação ao torque nominal
(O intervalo de revisão mínimo especificado aqui poderá aumentar consideravelmente, dependendo dos
ciclos de manutenção reais. Ver a tabela abaixo).
• Revisão geral do redutor, se não realiza anteriormente como resultado de mau funcionamento (A revisão
consiste na substituição de todos os rolamentos e/ou outros componentes mecânicos que demonstrem
sinais de desgaste que possam comprometer o funcionamento do redutor).

(tab 9)

Mn2
Mr2

Intervalo (horas)

1.0

5000

1.25

10000

1.5

17000

1.75

27000

2.0

40000

Mn2 = Torque nominal no eixo de saída
Mn2 = Torque exigido no eixo de saída
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Redutores são normalmente equipados com bujões de nível de óleo amarelos. Bujões de nível podem ser
do tipo de derramamento ou podem requerer a inserção de uma vareta (não fornecida). Em outros casos,
os bujões de nível amarelos vêm com varetas incorporadas.
Para verificar o nível de óleo usando um bujão de nível do tipo derramamento, identificar primeiro o bujão
de nível amarelo. Remover o bujão e inserir no orifício uma vareta de tamanho adequado e no formato
exibido na figura.
Se o nível estiver mais que 3 mm abaixo do nível de derramamento, preencher e verificar o motivo da redução do nível de óleo.

Nota: Assegure que a
vareta esteja bem colocada
na extremidade do furo
roscado.

Se o bujão de nível tiver uma vareta incorporada, simplesmente identificá-lo por sua cor amarela, removê-lo
e verificar se o nível se encontra entre as marcações MÍN. e MÁX.
Se o nível estiver fora destas marcas, restaurar o nível correto e identificar as causas do nível incorreto.
O método correto para verificação do nível de óleo com inserção de vareta (não fornecida) através do bujão
de nível amarelo é descrito nas próximas páginas.

6.3

TROCAS DE ÓLEO
1. Colocar um recipiente adequado sob o bujão de drenagem.
2. Remover o bujão de abastecimento e o bujão de drenagem e permitir a drenagem do óleo.
3. Aguardar alguns minutos para garantir que todo o óleo tenha sido drenado. Limpar bem o ímã do bujão
de drenagem (se houver), colocar uma nova vedação e recolocar o bujão de drenagem.
4. Com o redutor instalado em sua posição de montagem final, completá-lo com óleo até o ponto médio do
visor de vidro ou até a marca de referência na vareta ou até o óleo começar a sair pela abertura de nível.
Restaurar o tipo de óleo conforme indicado na placa de identificação. Consulte o capítulo "Lubrificação"
para mais detalhes.
5. Colocar uma nova vedação, substituir e apertar o bujão de abastecimento.

Aplicar Loctite 510 (ou um produto com propriedades e faixa de aplicação semelhantes) nas roscas
dos bujões.
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Ver a seção “Lubrificação” deste manual para detalhamento da quantidade de óleo necessária. As
quantidades especificadas são apenas aproximadas. Os redutores devem ser completados até o
ponto médio do visor de vidro, até a marca de referência da vareta ou até o óleo começar a derramar
pela abertura de nível, de acordo com a posição de montagem especificada no pedido.

Lubrificantes, solventes e detergentes são tóxicos/nocivos à saúde:
- eles podem causar irritação em contato direto com a pele
- podem causar intoxicação se inalados
- podem ser fatais se ingeridos.
Manuseá-los com cuidado usando equipamentos de proteção individual adequados. Não despejá-los
no meio ambiente. Descartá-los de acordo com a legislação aplicável.

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

6.4

LIMPEZA
Para limpar a poeira, sujeira e resíduos de processo do redutor, não usar solventes ou outros produtos que
poderiam ser incompatíveis com os materiais de sua fabricação. Não usar jatos de água de alta pressão
para limpar os redutores a menos que eles sejam das versões EP com um anel de vedação e proteção
reforçados.
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7 REMOÇÃO
7.1

REMOÇÃO DE MOTOR COM UM FLANGE PADRÃO IEC
Se o acoplamento móvel entre o motor e o redutor não tiver enferrujado muito durante o serviço,
será possível retirar o motor sem aplicar força excessiva após a remoção dos parafusos que
acoplam o motor ao redutor.
Se estiver difícil retirar o motor, não usar chaves de fenda ou alavancas para aplicar força, pois
isto poderia danificar os flanges e as superfícies de contato. Em vez disso, proceder conforme
ilustrado abaixo.

Perfuração e roscagem
(se necessário)

Extrator de impacto

1. Perfurar e roscar a extremidade do ventilador do eixo de transmissão, se ele já não tiver sido
roscado.
2. Parafusar um extrator de impacto.
3. Soltar os parafusos que fixam o motor no redutor.
4. Usar o extrator de impacto para separar o motor.

60 / 64

MUM VF-W_Atex_por - Tradução do original em italiano - Rev 03_2 - 13/11/19

7.2

REMOÇÃO DE REDUTOR COM EIXO DE SAÍDA OCO COM CHAVETA
● Remover o dispositivo que sustenta o redutor axialmente.
O eixo da máquina pode ser extraído no local com o uso de um extrator hidráulico ou do dispositivo exibido na figura abaixo.

3
4

6

5
1. Eixo da máquina
2. Eixo oco
3. Barra roscada (não fornecida)
4. Parafusos (não fornecidos)
5. Anel de pressão (não fornecido)
6. Placa de torque (não fornecida)

2

1

Durante o processo de extração, observar os valores de aperto máximos especificados na
tabela abaixo e tomar cuidado para evitar batidas ou desalinhamento.
(tab 10)

Força
máxima
[N]

VF 27

VF 30

VF 44

VF 49

W 63

W 75

W 86

W 110

300

850

1250

1700

2500

3100

3500

4000

VF 130

VF 130 FR

VF 150

VF 150 FR

VF 185

VF 185 FR

VF 210

VF 250

6900

12500

8000

17500

9750

19000

17250

26000
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8 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
As informações a seguir servem como uma ajuda na localização e eliminação de defeitos e falhas. Em alguns
casos, os problemas podem ser causados pela planta ou máquina na qual o redutor foi montado e, portanto, a
causa e a solução serão descritas na documentação técnica do Fabricante da máquina/planta em questão.
Se algum componente falhar ou tiver de ser substituído como resultado de níveis de desgaste que possam
comprometer o funcionamento do redutor, então deve-se entrar em contato com a rede de vendas do Fabricante.

(tab 11)
PROBLEMA

CAUSA
Nível de óleo muito baixo.

Temperatura do rolamento muito
Óleo muito antigo.
alta.

Temperatura operacional muito
alta.

Eixo de saída não gira com o
motor funcionando.
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Trocar o óleo.
Contatar uma oficina autorizada.

Nível de óleo muito alto.

Verificar o nível de óleo.

Óleo muito antigo.

Trocar o óleo.

Óleo contaminado.

Trocar o óleo.

Engrenagens danificadas.

Contatar uma oficina autorizada.

Jogo axial excessivo nos rolamentos.

Contatar uma oficina autorizada.
Contatar uma oficina autorizada.

Carga excessiva aplicada.

Colocar as cargas externas em
conformidade com os valores nominais
especificados no catálogo de vendas.

Óleo contaminado.

Trocar o óleo.

Ruído anormal na montagem do Parafusos de fixação soltos.
redutor.

Redutor não funciona ou
funciona com dificuldade.

Completar o nível de óleo.

Rolamentos com defeito.

Ruído de funcionamento anormal. Rolamentos com defeito ou gastos.

Vazamentos de óleo.

SOLUÇÃO

Apertar os parafusos no torque
especificado.

Parafusos de fixação gastos.

Substituir os parafusos de fixação.

Nível de óleo muito alto.

Verificar o nível de óleo.

Vedações da carcaça/acoplamento
inadequadas.

Contatar uma oficina autorizada.

Juntas desgastadas.

Contatar uma oficina autorizada.

Viscosidade do óleo muito alta.

Trocar o óleo (ver tabela de lubrificantes
recomendados).

Nível de óleo muito alto.

Verificar o nível de óleo.

Carga excessiva aplicada.

Reprojetar o sistema de transmissão
para acomodar a carga real.

Engrenagens danificadas.

Contatar uma oficina autorizada.
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9 DESCARTE DO REDUTOR
Deve-se certificar que o redutor não possa funcionar acidentalmente enquanto ele estiver sendo
retirado de serviço.
O redutor/motorredutor deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental, e os diversos
materiais utilizados em sua fabricação devem ser entregues a um centro de descarte/reciclagem autorizado.

O redutor só deve ser retirado de serviço por operadores treinados na observância das leis aplicáveis de saúde e segurança ocupacional.
Não despejar produtos não biodegradáveis, lubrificantes e materiais não ferrosos (borracha, PVC,
resinas, etc.) no meio ambiente. Descartas todos esses materiais conforme previsto nas leis de
proteção ambiental em vigor.

Não reutilizar peças ou componentes que parecem estar em bom estado depois de terem sido verificados e/ou substituídos por pessoal qualificado e declarados inadequados para o uso.
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ÍNDICE DE REVISÕES (R)
BR_IOM_VF-W_ATX_POR_R03_2

7
...

10
9, 26, 41,
42

Atualização dos dados da plaqueta para redutores de velocidades ATEX.
Adicionado novo capítulo “Limites de temperatura permitidos”.
Notas adicionadas para redutores na versão EP.

Reservamo-nos o direito de alterar as informações contidas neste manual sem notificação prévia.
Este manual não pode ser reproduzido, mesmo parcialmente, sem autorização expressa.
Esta edição cancela e substitui todas as edições e revisões anteriores.
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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.
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