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Kullanım bakım tal�matının tel�f hakları PGR kuruluşuna a�tt�r. 

Kullanım  kılavuzunu  �zn�m�z olmadan tamamen veya kısmen rekabet amaçlı kullanılamaz veya üçüncü 
şahısların kullanımına sunulamaz.

Kullanım bakım tal�matında yer alan b�lg�ler�, önceden haber vermeks�z�n kısmen veya tamamen değ�şt�rme 
veya �ptal etme hakkını saklı tutmaktayız.
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Öneml� Uyarılar

Aşağıdak� güvenl�k uyarıları ve b�lg� �şaretler�ne mutlaka d�kkat ed�n�z! 

1.1

NOT !
Kullanıcı �ç�n tavs�yeler ve faydalı b�lg�ler

TEHLİKE !
Zararlı durum muhtemel sonuç
Redüktörlerde ve ortamda hasar oluşur

ELEKTRİK TEHLİKESİ !
Elektr�ksel şok tehl�kes� muhtemel sonuç
Ölüm ve ağır yaralanmalar

TEHLİKE !
Tehl�ke muhtemel sonuç
Ölüm ve ağır yaralanmalar

DİKKAT !
Tehl�kel� durum muhtemel sonuç
Hafif yada önems�z yaralanmalar

Tablo 1: Güvenl�k Uyarıları ve B�lg� İşaretler�

GENEL BİLGİ 1. ÜNİTE
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Ürünün, Sanay� ve T�caret Bakanlığınca bel�rlenen kullanım ömrü 10 yıldır ve garant� süres� 
2 yıldır. 

NOT !

1.  2

1.3

1.4

Genel B�lg�

Bu Kullanım  Kılavuzu  redüktörün / motorlu  redüktörün  güvenl�  taşıma, depolama,  y erleşt�rme/montaj, bağ-
lantı, çalıştırma, bakım-onarım �şley�ş�nde b�lg� sağlamak  amacıyla  firmamız  tarafından  hazırlanmıştır. Tüm 
satınalma ve tekn�k ver�lerle �lg�l� b�lg�ler  bu ürünlere a�t ürün kataloglarımızda  yer almaktadır.  Kabul  ed�lm�ş 
mühend�sl�k uygulamalarının yanında, bu tal�matta ver�len b�lg�ler d�kkatl�ce okunmalı ve uygulanmalıdır. 
Dökümanlar,  yetk�l�  k�ş�  tarafından  muhafaza  ed�lmel� ve kontrol etmek �ç�n hazır bulundurmalıdır.  Elektr �k 
motoruyla �lg�l� b�lg�, motor üret�c� firma tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzundan bulab�l�rs�n�z.

Yönetmel�klere Uygun Kullanım

PGR redüktörler� / motorlu redüktörler� t�car�  tes�slerde  kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Geçerl� standartlara  
ve yönetmel�klere uygun olarak çalışırlar. Tekn�k ver�ler ve �z�n  ver�len kullanım şartları   güç et�ke-redüktörün
t�nde ve Kullanım Kılavuzunda ver�lm�şt�r. Ver�len tüm değerlere uyulmalıdır.
Bu kullanım kılavuzu F�rmamız tarafından, 2006/42/AT  B�rl�ğ� Mak�ne Emn�yet  d�rekt�fine  göre hazır-  Avrupa
lanmıştır.

Ayrıca: Bu kullanım  kılavuzu 2014/34/AB “Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçh�zat ve koruyucu s�stem-
ler �le �lg�l� yönetmel�k” kapsamına g�rmez.

Güvenl�k  Uyarıları

Redüktörlerde / motorlu  redüktörlerde  ve  motorlarda,  çalışma  sırasında  ger�l�me  maruz   kalmış  parçalar, 
hareketl� parçalar ve sıcak yüzeyler  bulunab�l�r.  Tüm yapılacak çalışma   depolama, boyunca; taşıma, yerleş-
t�rme, montaj, bağlantı, çalıştırma, bakım-onarım �şlemler�n�n yönet�c�ler ve kal�fiye  eleman- sorumluluk sah�b�  
lar tarafından uygulanması gerekmekted�r.

Yapılacak çalışma boyunca bütün �şlemler:

●  İlg�l� Kullanım ve Bakım Tal�matları, 
●  Redüktörde /motorlu redüktörde bulunan �kaz ve emn�yet et�ketler�,
●  S�steme özgü tal�matlar ve gereks�n�mler,
●  Emn�yet ve kazalardan korunma �le �lg�l� yerel ve uluslararası gereks�n�mler, gö ça  ı ma-    zet�lerek lışmalar yap l
    lıdır.

 Aşağıdak� maddeler�n uygulanması durumunda F�rmamız sorumlu değ�ld�r:

●  Redüktörün motorlu redüktörün kullanımında �ş sağlığı ve güvenl�ğ� kurallarının �hlal�,/
●  Amacına  uygun  olmayan  kullanım  (Kullanım  Kılavuzunda  bel�rt�len  sınırların dışında ve et�ket / katalog 
    değerler�n�n  dışındak�  her  kullanım  özell�kle  yüksek moment ve farklı dev�rde kullanım)  ve  redüktörün / 
    motorlu redüktörün �şletmede yanlış montaj veya kullanımı, 
●  Redüktörün motorlu redüktörün aşırı k�rl� ve bakımsız olması,/
●  Yağsız kullanım,
●  Yanlış motor seç�m�,
●  Gerekl� koruyucu kapakların çıkarılması,
●  Redüktörde / motorlu redüktörde orj�nal parça kullanılmaması,
●  Eğ�t�ms�z,  yetk�s�z  ve  ehl�yets�z  3. k�ş�ler�n  kullanması,  montaj yapması, bakım yapması  ve  çevres�nde
    bulunması.

GENEL BİLGİ1. ÜNİTE
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Sorumluluk

PGR, aşağıdak�ler�n olması durumunda sorumluluk kabul etmez:

   Emn�yet ve kaza önleme �le �lg�l� ulusal kanunlara uygun olmayan redüktör kullanımı,●
   Kal�fiye olmayan personel tarafından yapılan �ş,●
   Yanlış kurulum,●
   Ürünle oynanması (değ�ş�kl�kler yapılması),●
   Kılavuzdak� tal�matlara uyulmaması veya hatalı olması,●
   Redüktörler�n üzerler�ndek� ürün et�ketler�nde bel�rt�len �şaretler� yanlış ya da uygunsuz tak�p etmek,●
   Motorlu redüktörler �ç�n yanlış elektr�k enerj�s�,●
   Yanlış bağlantılar ve / veya sıcaklık sensörler�n�n kullanımı (varsa),●
   Redüktörün yağsız kullanımı,●
   Katalog  v.b.  dökümanlarla  tutarlılığı  sağlamak  �ç�n  bu  kılavuz  �çer�ğ�  �ncelend�. Değ�ş�kl�kler ●  tamamen 

     engellenemeyeceğ�nden, tam  tutarlılığı  garant�  edemey�z. Ancak,  bu kılavuzdak�  b�lg�ler  düzenl�  olarak 
     gözden geç�r�lmekte ve sonrak� baskılarda gerekl� düzeltmeler yapılmaktadır.

PGR  tarafından sağlanan  ürünler  "komple mak�nelere" dah�l  ed�lmek  üzere  tasarlandığından, tam  mak�ne 
uyumlu �lan ed�lene kadar bunları devreye sokmak yasaktır.

1.5 

Paketler�n Taşınması;

●  Paketler�n üzerler�ne yük gelmeyecek şek�lde ya da raflı alanlar hazırlanmalıdır.
●  Gerekl� taşıma ek�pmanları hazırlanmalıdır. 
●  Taşıma ve kaldırma ek�pmanları yeterl� kapas�tede ve uygun büyüklükte olmalıdır.
●  Hesaplamalar bağlantı noktalarına ve ağırlık merkez�ne göre yapılmalıdır. 
●  Eğer gerekl�yse bu b�lg� paket üzer�ne yazılmalıdır. 
●  Taşıma ek�pmanları (çel�k halat, kayış, z�nc�r vs.) uygulanacak yüke karşı dayanıklı ve uygun olmalıdır.
●  Taşıma esnasında salınım yapmayacak şek�lde yük merkezlemes� yapılmalıdır.

1.6.2

Sadece, ürün  kataloğunda  bulunan konfigürasyonlara  �z�n ver�lmekted�r. Ürünü, ürün  
�çer�s�nde ver�len �nd�kasyonların aks�ne kullanmayınız. Bu kılavuzda ver�len tal�matlar, 
güvenl�k düzenlemeler�ne �l�şk�n mevcut yasaların yükümlülükler�n�n yer�ne geçmez ve 
herhang� b�r zararı telafi etmez.

DİKKAT !

1.6 

1.6.1

Taşıma 

Taşıma ve Nakl�ye;

●  Ürün tesl�m� sırasında ambalaj üzer�nde yazılı b�lg�y� d�kkate alınız. 
●  Ürün tesl�m alınırken ürünün taşıma sürec�nde hasar görüp görmed�ğ� kontrol ed�lmel�d�r.
●  Olası hasarlar F�rmamıza b�ld�r�lmel�d�r.
●  Hasarlı ürün devreye alınmamalıdır.
●  Kaldırma mapaları sıkılmalıdır. Bu mapalar sadece  redüktörün/motorlu  redüktörün ağırlığını taşıyab�lecek
    şek�lde boyutlandırılmıştır. Üzerler�ne ayrıca yük b�nmemel�d�r. Burada  kullanılan taşıma mapaları  DIN  580
    normuna uygundur. 
●  Motorlu  redüktörde  �k� adet kaldırma mapası mevcut �se, taşıma sırasında redüktör ve motorun büyüklüğü-
    ne göre her �k�s� de kullanılab�l�r. Gerekt�ğ�nde uygun ve yeterl� büyüklükte b�r taşıyıcı kullanılmalıdır.
●  Mevcut taşıma emn�yetler� çalıştırmaya başlamadan önce çıkartılmalıdır.
●  Taşınacak redüktörler�n/motorlu redüktörler�n ağırlıkları ürün kataloglarımızda yer almaktadır.
●  İnsanların zarar görmes�n� önlemek �ç�n, tehl�ke bölges� gen�ş b�r alanda emn�yete alınmalıdır.
●  Taşıma sırasında redüktörün altında durulması ölüm tehl�kes�ne neden olur. 
●  Redüktörün zarar görmes� önlenmel�d�r. Boştak�  m�l uçlarına darbeler  gelmes�, redüktörün �ç aksamlarında
    hasarlara neden olur.

GENEL BİLGİ 1. ÜNİTE
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Ek�pmanların Taşınması; 

●  Bağlantı taşıma noktası tay�n ed�lmel�d�r.
●  Taşıma ek�pmanları (çengel, z�nc�r, kayış) hazırlanmalıdır. Alternat�f olarak yükü kaldırab�lmek  �ç�n palet  kul-
     lanılmalıdır.
●  Eğer v�nç kullanılacaksa paket�n �ç�nden dışa doğru d�k şek�lde kaldırılmalıdır.
●  Eğer forkl�ft ya da paletl� taşıma ek�pmanı kullanılacaksa, paketten çıkartılmış ürün palet  üzer�ne  yerleşt�r�l-
    mel�d�r. 
●  Ek�pmanın çatalı palet� kavrayacak şek�lde taşınmalıdır.
●  Yük yavaş ve sab�t hızla kaldırılmalıdır. An� salınıma karşı önlem alınmalıdır.

1. .3 6

X
  

Taşıma �şlem�  yaparken kullanılacak  olan kaldırma halkası, çengel, kayış, halat, 
k�l�tl�-kanca g�b� aksesuarlar yük �ç�n yeterl� ve uygunluk  belges� olmalıdır.  Taşınacak 
redüktör/motorlu redüktör ağırlıkları ürün kataloğunda ver�lm�şt�r.

DİKKAT !

Tüm   taşımalarda    an�    hareketlerden   ve   an�   kaldırmalardan   kaçınılmalıdır. 

NOT !

Elektr�k motoru �le redüktör arasındak� bağlantı elemanı kapl�n �se kaldırma mapası 
kullanılmamalıdır.

DİKKAT !

GENEL BİLGİ1. ÜNİTE
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Redüktörler�n Taşınması; 1. .4 6

Şek�l 1: Redüktörler�n Taşınması

A AA

PL - MS

Yük kancası V�dalı kanca K�l�tl� kancaHalka donanımlı (bez)A

Manuel Kaldırma (Ağırlık ≤ 5 kg)1  
(ref. ILO sözleşmes�)
Sürekl� taşıma �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Müsaade ed�leb�l�r 
maks�mum eğ�m 15°’ d�r

1
5

°
1

5
°

M
A

X

A AA

PL - MC

GENEL BİLGİ 1. ÜNİTE
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A AA

PL - PC

PL - PS

A A A

Yük kancası V�dalı kanca K�l�tl� kancaHalka donanımlı (bez)A

Manuel Kaldırma (Ağırlık ≤ 5 kg)1  
(ref. ILO sözleşmes�)
Sürekl� taşıma �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Müsaade ed�leb�l�r 
maks�mum eğ�m 15°’ d�r

1
5

°
1

5
°

M
A

X



GENEL BİLGİ 1. ÜNİTE

www.pgr.com.tr  < 11

AAA

PL - FS

A A A

PL - F

Yük kancası V�dalı kanca K�l�tl� kancaHalka donanımlı (bez)A

Manuel Kaldırma (Ağırlık ≤ 5 kg)1  
(ref. ILO sözleşmes�)
Sürekl� taşıma �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Müsaade ed�leb�l�r 
maks�mum eğ�m 15°’ d�r

1
5

°
1

5
°

M
A

X
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AA AA

PL - CPC

1
5

°
1

5
°

M
A

X

Yük kancası V�dalı kanca K�l�tl� kancaHalka donanımlı (bez)A

Manuel Kaldırma (Ağırlık ≤ 5 kg)1  
(ref. ILO sözleşmes�)
Sürekl� taşıma �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Müsaade ed�leb�l�r 
maks�mum eğ�m 15°’ d�r
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1
5
°

1
5
°

M
A

X

AAA

PMRV / PRV

PL - MS

A A

PMRV / PRV

PL - MC

Yük kancası V�dalı kanca K�l�tl� kancaHalka donanımlı (bez)A

Manuel Kaldırma (Ağırlık ≤ 5 kg)1  
(ref. ILO sözleşmes�)
Sürekl� taşıma �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Müsaade ed�leb�l�r 
maks�mum eğ�m 15°’ d�r
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A A

PMRV / PRV

PL - PS

PMRV / PRV

PL - PC

A A

1
5
°

1
5
°

M
A

X

Yük kancası V�dalı kanca K�l�tl� kancaHalka donanımlı (bez)A

Manuel Kaldırma (Ağırlık ≤ 5 kg)1  
(ref. ILO sözleşmes�)
Sürekl� taşıma �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Müsaade ed�leb�l�r 
maks�mum eğ�m 15°’ d�r
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A A

PMRV / PRV

PL - FS

A A

PMRV / PRV

PL - F

Yük kancası V�dalı kanca K�l�tl� kancaHalka donanımlı (bez)A

Manuel Kaldırma (Ağırlık ≤ 5 kg)1  
(ref. ILO sözleşmes�)
Sürekl� taşıma �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Müsaade ed�leb�l�r 
maks�mum eğ�m 15°’ d�r

1
5
°

1
5
°

M
A

X



GENEL BİLGİ1. ÜNİTE
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A A

PMRV / PRV

PL - CPC

1
5
°

1
5
°

M
A

X

Yük kancası V�dalı kanca K�l�tl� kancaHalka donanımlı (bez)A

Manuel Kaldırma (Ağırlık ≤ 5 kg)1  
(ref. ILO sözleşmes�)
Sürekl� taşıma �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Müsaade ed�leb�l�r 
maks�mum eğ�m 15°’ d�r



GENEL BİLGİ 1. ÜNİTE
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PLB - MC

A A A

A AA

PLB - MS

1
5

°
1
5
°M

A
X

Yük kancası V�dalı kanca K�l�tl� kancaHalka donanımlı (bez)A

Manuel Kaldırma (Ağırlık ≤ 5 kg)1  
(ref. ILO sözleşmes�)
Sürekl� taşıma �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Müsaade ed�leb�l�r 
maks�mum eğ�m 15°’ d�r



GENEL BİLGİ1. ÜNİTE
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A AA

PLB - PC

AA A

PLB - PS

Yük kancası V�dalı kanca K�l�tl� kancaHalka donanımlı (bez)A

Manuel Kaldırma (Ağırlık ≤ 5 kg)1  
(ref. ILO sözleşmes�)
Sürekl� taşıma �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Müsaade ed�leb�l�r 
maks�mum eğ�m 15°’ d�r

1
5

°
1
5
°M

A
X



GENEL BİLGİ 1. ÜNİTE

www.pgr.com.tr  < 19

A A A

PLB - F

A A A

PLB - FS

1
5

°
1
5
°M

A
X

Yük kancası V�dalı kanca K�l�tl� kancaHalka donanımlı (bez)A

Manuel Kaldırma (Ağırlık ≤ 5 kg)1  
(ref. ILO sözleşmes�)
Sürekl� taşıma �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Müsaade ed�leb�l�r 
maks�mum eğ�m 15°’ d�r
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A A A

PLB - CPC

1
5

°
1
5
°M

A
X

Yük kancası V�dalı kanca K�l�tl� kancaHalka donanımlı (bez)A

Manuel Kaldırma (Ağırlık ≤ 5 kg)1  
(ref. ILO sözleşmes�)
Sürekl� taşıma �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Müsaade ed�leb�l�r 
maks�mum eğ�m 15°’ d�r



Depolama

Redüktörler�n /motorlu redüktörler�n depolama şartları �le �lg�l� aşağıda bazı öner�ler ver�lm�şt�r.

●  Açık havada ve yüksek nem �çeren ortamda depolama yapılmamalıdır.
Redüktörler /motorlu redüktörler d�rek yerle temas ett�r�lmemel�d�r.●  
Redüktörler�n motorlu redüktörler�n temas ett�ğ� yer harekets�z olmalıdır. Aks� takt�rde yer ●  / değ�şt�rme esna-

    sında hasar oluşab�l�r.
Redüktör devr�lmeye karşı emn�yete alınmalıdır.●  
Redüktörler�n �şlenm�ş yüzeyler�n� ve m�ller - şaftlar koruyucu yağ �le yağlanmalıdır.●  
Redüktörler /motorlu redüktörler 0°C �le +40°C aralığında büyük sıcaklık farkı olmayan ortamda olmalıdır.●  
Bağıl nem %60'tan daha az olmalıdır.●  
D�rekt güneş ışını veya kızılötes� ışınlara maruz kalmamalıdır.●  
Ortamda aşındırıcı, korozyona  neden olan  maddelerden gazlar, ●   (k�rlenm�ş hava, ozon, çözücü   maddeler,

    as�tler, tuzlar, radyoakt�v�te.vb) uzak tutulmalıdır.
Paslanab�l�r parçaların üzer�ne koruyucu yağ SHELL ENSIS ya da eşdeğer ürün kullanılmalıdır.●  
Redüktör yağsız �se yağlama yağı �le doldurulmalıdır.●  

1.7

1.7.1

Uzun sürel� depolama öner�ler�;

●  M�neral yağ veya sentet�k yağ montaj konumuna göre, çalıştırmaya hazır olarak doldurulmalıdır. Buna rağ-
    men çalıştırmadan önce yağ sev�yes� kontrol ed�lmel�d�r.

  Redüktör yağına VCI korozyon koruma maddes� karıştırılmalıdır.●
  Redüktör üzer�nde bulunan havalandırma tapasının taşıma emn�yet�, depolama sırasında çıkartılmamalıdır. ●
 Redüktörden yağ kaçağı olmamalıdır.● 

ı söz konusu olduğunda motorlar ●  Eksenel p�stonlu ya da orb�t t�p� h�drol�k motorlu redüktörler�n depolanmas
    oks�tlenmey� önlemek �ç�n yağ �le doldurulur (ISO VG 150 t�p�). Metal tapalar  ve pullarla motor g�r�ş� ve bo-
    şaltma del�ğ� kapatılır.

Uzun Sürel� Depolama Öner�ler�;

NOT !

-  Uzun sürel� depolamalada yada kısa sürel� depolama sırasında aşırı sıcaklık farkı oluşursa 
   çalıştırmadan önce redüktördek� yağ değ�şt�r�lmel�d�r.
-  Tamamen yağ doldurulmuş b�r redüktörde yağ sev�yes� montaj poz�syonuna uygun olarak
   azaltılmalıdır.

DİKKAT !

-  Yanlış veya aşırı uzun depolama, redüktörün arızalanmasına neden olab�l�r.
-  Redüktörün devreye alınmasından önce �z�n ver�len saklama süres�n�n aşılmadığını kontrol 
   ed�n�z.

-  PGR, 9 aydan fazla depolama veya durma süreler� �ç�n uzun sürel� depolama seçeneğ�n� 
   öner�r.
-  Uzun sürel� saklama seçeneğ� ve aşağıda l�stelenen önlemler�n d�kkate alınması �le 2 yıla 
   kadar depolama mümkündür. Redüktörün gerçek etk�ler� yerel koşullara büyük ölçüde bağlı 
   olduğundan, bu zamanlar yalnızca kılavuz değerler olarak görülmel�d�r.

NOT !

GENEL BİLGİ 1. ÜNİTE
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Redüktör Et�ket�

Redüktör et�ket� üzer�nde öneml� tekn�k b�lg�ler bulunur. 

2.1

ÜRÜN AÇIKLAMASI2. ÜNİTE

Tel : 0256 231 19 12 - 16 (pbx)

Fax: 0256 231 19 17

www.pgr.com.tr

Tip:

Seri No:

Nm

kW

kg

i: 

n  :2 min -1

i

M 2:

P1 :

:fB

TSE K 558

1

3

2

4

6

8

10

5

7

9

Tahv�l oranı 5

T�p 1

Montaj poz�syonu2

Ser� no 3

Çıkış moment� (Nm) 4

Motor gücü [kW]6

Çıkış devr� [d/dk] 7

Serv�s faktörü 8

Redüktörün ağırlığı (kg)9

Kullanılan yağ c�ns� ve m�ktarı (Lt)       10

Şek�l 2: Redüktör Et�ket� ve Açıklaması

www.pgr.com.tr 22 >



2.2 Tanımlamalar

Çıkış T�p� ve Şaftı

MS

MC

PS

PC

F

FS

CPC

Kon�k d�şl� ün�tes�

Redüktör T�p�

PL

PLB

Eş eksenl� d�şl� ün�tes�

Gövde Büyüklüğü

1000 - 1600 - 2500 - 5000 - 7000 - 10000 - 16000 - 18000 - 

25000 - 30000 - 35000 - 50000 - 65000 - 90000 - 130000 - 

170000 - 220000 - 250000 - 300000 - 380000 - 460000 -

550000 - 620000

Kademe

1 - 2 - 3 - 4 - 5

PL 700 2 PS 42.1

Tahv�l

Tekn�k sayfalara bakınız

�

PL 7002 PS 42.1 IEC90 B5 YZ FF

PL 7002 PS 42.1 EML 42 B5

PL 7002 PS 42.1 H.2074.013.018 B5 FL FF

PL 7002 PS 42.1 PMRV63 20 90B14 C1 

SİPARİŞ ÖRNEĞİ

Tablo 2: Ürün Açıklaması (Tanımlamalar)

ÜRÜN AÇIKLAMASI 2. ÜNİTE
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Aksesuarlar

PMRV063       20 90B14

( � )
Tahv�l

Elektr�k Motor Bağlantıları

Elektr�k Motor Flanşı

H�drol�k Motor Kapl�nler�
 

PMRV / PRV
Montaj Poz�syonu

Montaj Poz�syonu 

IEC 90

EML 42

H.2074.013.018

Çıkış Aksesuarları

YZ GA KB

FF FL BS

EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6

EM 65 EP 65 ET 90EM 1"3/8 Z6

G�r�ş M�l�

B5 C1 YZ FF

Sonsuz D�şl�l� Redüktörler

PVRV / PRV

050 - 063 - 075 - 090 
110 - 130 - 150

Tablo 3: Ürün Açıklaması (Aksesuarlar)

ÜRÜN AÇIKLAMASI2. ÜNİTE
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2.3 Kısaltmalar

ÜRÜN AÇIKLAMASI 2. ÜNİTE

Tablo 4: Kısaltmalar

: Mevcut tasarımlar onay �şaret� �le bel�rt�lm�şt�r.

MS

MC

PS

PC

F

FS

CPC

ED

EDF

EF

RA - RB

YZ

BS

FL

FF

KB

GA

PL

PLB

Eş Eksenl� D�şl� Ün�tes�

Kon�k D�şl� Ün�tes�

ELC - EML - EM - EP - ET

IEC

PMRV

Flanş Montajlı ve Kamalı M�ll�

Flanş Montajlı ve Kayıcı M�ll� (ağır h�zmet �ç�n)

Flanş Montajlı ve Kamalı M�ll� (ağır h�zmet �ç�n)

Flanş Montajlı ve Kayıcı Şaftlı

Flanş Montajlı ve Del�k M�ll�

Ayak Montajlı ve Kamalı M�ll�

Frens�z Akuple G�r�şl� Motor Adaptörü

Frenl� Akuple G�r�şl� Motor Adaptörü

Frenl� Akuple G�r�şl� Motor Adaptörü

Fren

P�nyon

Flanş

Spl�ne Kapl�n

Sab�tleme Rondelası

Spl�ne M�l

Kon�k Sıktırma

Flanş Montajlı ve Kayıcı M�ll�

G�r�ş Şaftı

IEC Adaptörü

Sonsuz D�şl�l� Redüktör Adaptörler�

Kısaltmalar Planet Dişlili RedüktörAnlamları
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Montaja Başlamadan Önce

Aşağıdak� noktalara d�kkat ed�n�z;

●  Motorlu redüktörün üzer�ndek� b�lg�ler mevcut şebeke ger�l�m�ne uygun olmalıdır.
●  Redüktörde hasar olmamalıdır.
    Standart redüktörlerde; 
●  Ortam sıcaklığı “Yağlayıcılar” bölümünde ver�len sıcaklık değerler�ne uygun olmalıdır.

Özel uygulamalarda redüktörün /motorlu redüktörün konfigürasyonu ortam şartlarına uygun olarak gerçekleş-
t�r�lm�şt�r.
Çıkış m�ller�, �şlenm�ş yüzeyler ve çıkış m�ller� /şaftları  üzer�ndek� korozyon önley�c�  madde, p�sl�kler vb. k�rlen-
meler tem�zlenmel�d�r.
P�yasada  yaygın  olarak  kullanılan  solvent  kullanılmalıdır. Rulman yataklarına ve sızdırmazlık elemanlarına 
solvent temas etmemel�d�r.
Aşındırıcı ortam koşullarına, çıkış m�l� / şaftı, sızdırmazlık elemanları aşınmaya karşı korunmalıdır.
Bağlantı flanşlarını DIN 332'ye göre açılan kılavuz �le m�le/şafta bağlanmalıdır.  

Yanlış b�r dönme yönünün hasarlara ya da  tehl�kelere neden olab�leceğ� durumlarda montajdan önce redüktö-
re test çalışması yapılarak, çıkış m�l�n�n / şaftının doğru dönme yönü bel�rlenmel� ve daha sonrak� çalışma �ç�n
emn�yete alınmalıdır.
Tek yönlü k�l�t bulunan redüktörlerde, redüktörün g�r�ş ve çıkış tarafına ok yerleşt�r�lm�şt�r.
Okların  uçları  redüktörün  dönme  yönünü  göster�r.  Motorun  bağlanması  ve  motorun  çalışması  sırasında, 
manyet�k alan kontrolü �le redüktörün sadece dönme yönünde çalışab�lmes� sağlanmalıdır.

Montaj yer�n�n çevres�nde metal, yağlama maddes� ya da  elastomerlere yapışan aşındırıcı, korozyona neden 
olan maddeler�n bulunmadığından ya da çalışma sırasında bu tür maddeler�n  ortaya çıkmayacağından  em�n 
olunmalıdır.

3.1

TEHLİKE !

Tek yönlü k�l�t bulunan redüktörlerde, k�l�t,  dönme yönünde çalıştırılmalı, yanlış yönde 
çalıştırılması hasarlara neden olab�l�r.

MONTAJ KILAVUZU;
HAZIRLIK, KURULUM3. ÜNİTE

TEHLİKE !

 Redüktör aşağıdak� ortam koşullarında monte ed�lmemel�d�r: 
- Patlayıcı  atmosfer, yüksek koroz�f  ve/veya  yağlar, as�tler, gazlar, buharlar, radyasyon,
- D�rekt gıdayla temas eden yerlerde.
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3.2 Redüktörün Montajı

Redüktöre v�dalanmış kaldırma mapaları, redüktör montajında kullanılmalıdır.

●  Redüktörün / motorlu redüktörün mak�naya montajı, yapılacak yer�n seç�m� öneml�d�r.
●  Redüktör t�p�ne göre uygun bağlantı noktaları bel�rlenmel�d�r. (Ayak montajlı ya da Flanş montajlı)
●  Havalandırma tapası, taşımadan sonra takılmalıdır.
●  Mak�naya montajı sırasında takılacak bağlantı elemanları, ver�len tablodak� torka uygun değerde sıkılmalıdır.
●  Ger�lme neden�yle redüktöre ek kuvvetler�n aktarılmaması �ç�n redüktör �le tahr�k ed�len mak�ne m�l� tam ola-
    rak h�zalanmalıdır.
●  Redüktör üzer�nde herhang� b�r kaynak çalışması yapılmamalıdır. Redüktör kaynak çalışmalarında şas� ola-
    rak kullanılmamalıdır. Aks� takt�rde rulmanlar ve d�şl� bölümü zarar görür.

Ver�len   montaj   poz�syonuna   uygun   yağ   doldurulup   doldurulmadığı  kontrol  ed�lmel�d�r.   (“Yağlayıcılar”/ 
“Yağ dolum m�ktarları” bölümüne ya da redüktör üzer�ndek� değerlere bakılab�l�r.)
Redüktöre /motorlu redüktöre firmamız tarafından gerekl� m�ktarda yağ doldurulmuştur. Yağ sev�ye tapasındak� 
hafif sapmalar montaj poz�syonundan kaynaklanmaktadır ve üret�m toleransları dah�l�nded�r.

Redüktör  �le  mak�na  arasında  elektro-k�myasal  korozyon  oluşma  tehl�kes�  mevcut  �se  bağlantılar  arasına 
plast�k parçalar (2-3 mm) monte ed�lmel�d�r. Kullanılacak plast�k  malzemen�n  elektr�ksel  deşarj  d�renc�  <10 Ω 
olmalıdır. 
Elektro-k�myasal korozyon  p�k dem�r ve paslanmaz çel�k g�b� farklı metaller arasında oluşab�l�r. Cıvatalarda da 
ayrıca plast�k rondela kullanılmalıdır!

●  Redüktör / motorlu redüktör sadece önceden bel�rlenm�ş olan montaj poz�syonuna göre montaj yapılab�l�r.
    Tesl�mattan  sonra  montaj  poz�syonun  değ�şt�r�lmes� durumunda yağ m�ktarının değ�şt�r�lmes� ve başka ön-
    lemler  alınması gerekeb�l�r.  Bel�rt�len  montaj  poz�syonlarına  uyulmaması redüktörde hasarlara yol açab�l�r. 
    Lütfen PGR’ ye danışınız.

  Redüktör / motorlu  redüktör  motor ağırlığına ve çalışma ger�l�mler�ne dayanab�lecek yapıda olmalıdır.  Bağ-●
    lantı  yapılacak mak�na, motorlu redüktörün ağırlığına ve çalışma ger�l�m�ne dayanab�lecek yapıda olmalıdır.
    Redüktörün sab�tleneceğ� yüzey düzgün, t�treş�ms�z ve burulmaya karşı korunmalıdır.

  Redüktörün / motorlu redüktörün bağlanacağı mak�nanın kapalı olduğundan ve �stems�z çalıştırılamayacağın-●
    dan em�n olunmalıdır.

  Redüktörün dışındak� hareketl� parçaların çevres�, koruyucu muhafaza �le kapatılmalıdır.●
  Motorlu redüktörün dış ortamdak� mak�naya montajında d�rek güneş  ışığının gelmes� ve hava koşullarından ●

    etk�lenmes� önlenmel�d�r. Bununla b�rl�kte ün�teye hava s�rkülasyonu sağlanmalıdır.
  Kullanılan  redüktör  t�p�ne  göre tüm  ayak - flanş  cıvataları eks�ks�z  kullanılmalıdır. Cıvatalar uygun sıkma●

    momentler�yle sıkılmalıdır. 

Yağ sev�ye tapası, boşaltma tapası ve havalandırma tapasına kolay er�ş�m �mkanı
sağlanmalıdır.

NOT !

Montaj sırasında ayaklarla flanşlar arasında ger�l�m oluşmamalı ve �z�n ver�len radyal 
ve  eksenel  kuvvetler  d�kkate  alınmalıdır!  PAM  ve  çıkış  m�l�  arasındak�  bağlantı 
elemanının radyal ya da eksenel kaçıklık olmadığını kontrol ed�n�z.

DİKKAT !

MONTAJ KILAVUZU;
HAZIRLIK, KURULUM 3. ÜNİTE
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1 2 31 2 3

Redüktörün Havalandırılması

Neml� mekanlarda ya da açık  havada  kullanım  �ç�n  korozyona  dayanıklı  redüktör  öner�l�r.  Boyada  oluşan 
hasarlar (havandırma tapasında) derhal düzelt�lmel�d�r.
Redüktör üzer�nde bulunan havalandırma tapasının taşıma emn�yet� çıkartılır. Havalandırma tapası ayrı olarak 
gönder�lm�şse mutlaka takılmalıdır.

3.3

Cıvata Sıkma Tork Değer�

   

3.2.1

Tablo 5: Cıvata Sıkma Momentler�

1. Taşıma emniyetli havalandırma tapası,

2. Taşıma emniyetini çıkartınız,

3. Havalandırma emniyeti aktif. 

Şek�l 3: Havalandırma Tapasının Devreye Sokulması
   

MONTAJ KILAVUZU;
HAZIRLIK, KURULUM3. ÜNİTE

Cıvata Sıkma Momentler� [Nm]
 

Ölçüler
 

Koruyucu Kapak 

Bağlantı Cıvataları

 

- - -

 - 2 - 

- - 6.4 

11 10 11

11 17 27 

27 40 53

35 - 92

- - 230

80 - 460

170 - -

- - 1600 

- - - 

- - - 

- - - 

75 - - 

110 - - 

190 - - 

240 - - 

M4 

M5 

M6 

M8

M10 

M12

M16

M20

M24

M30

M36 

M42 

M48

 M56 

G½ 

G¾ 

G1 

G1¼ 

G1½ 300 -

Cıvata Kal�tes�

8.8   

3.2 5 6 

6.4 9 11 

11 16 19 

27 39 46

53 78 91 

92 135 155

230 335 390

460 660 770

790 1150 1300

1600 2250 2650

2780 3910 4710 

4470 6290 7540 

6140

 

8640

 

16610

 9840 13850 24130 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

Kapak 

Cıvataları

Kapl�n 

Cıvataları
10.9 12.9
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a

b

c

d

e

Kapl�nler�n Montajı

Kapl�nler monte ed�l�rken, balansları üret�c�ler�n�n ver�ler�ne uygun olarak yapılmalıdır. Uygun sıkma tert�batıyla
gerçekleşt�r�lmel�d�r. Montajdan önce m�le/şafta korozyon yağlama maddes� sürülerek montaj ve demontaj �şlem-
ler� kolaylaştırılab�l�r.

3.6

Kayış - kasnak,  z�nc�r  ve  d�şl�   tahr�kler�n�,  dış  etk�ler�n  temasından  koruyunuz.

DİKKAT !

Şek�l 5: Kapl�n Montajı

3.4 Sonradan Yapılan Boyama

Redüktörün / motorlu  redüktörün  tamamen  veya  kısmen  boyanması  gerekt�ğ�nde, havalandırma tapasının, 
keçe, yağ kapaklarının ve et�ket�n üzer� bantla yapıştırılarak boyama �şlem� yapılmalıdır. İşlem sona erd�ğ�nde 
bant çıkartılmalıdır.

3.5

Bağlantı  elemanları  monte etmek �ç�n sadece çekme  tert�batı kullanılmalıdır.  Poz�syon ayarı  �ç�n çıkış m�l�n 
ucunda bulunan kılavuz yatağı kullanılmalıdır.

Bağlantı Elemanının Çıkış M�l�ne Montajı

Çıkış m�l� elemanlarının montajı �ç�n aşağıdak� şemaya bakınız.

Çıkış m�l� elemanına b�r m�ktar gres sürülmes� veya bağlantı elemanının kısa sürel� 
ısıtılması �le (80...100°C) montaj kolaylığı sağlanab�l�r.

NOT !

Kayış kasnaklar, kapl�nler, d�şl�ler vb. m�l�n ucuna çek�çle vurularak takılmamalıdır.  
Aks� takt�rde gövdede, yataklarda ve m�lde hasar oluşab�l�r. Kayış kasnaklarda, 
kayış gerg�nl�ğ�n�n doğru olmasına (üret�c�s�n�n ver�ler�ne uygun) d�kkat ed�lmel�d�r.  
İz�n ver�lmeyen radyal ve eksenel kuvvetler�n oluşmaması �ç�n bağlantı elemanının 
balans ayarları yapılmalıdır.

NOT !

Şek�l 4: Bağlantı Elemanının Çıkış M�l�ne Montajı

* Yüksek radyal kuvvetler� önlemek �ç�n: d�şl� veya z�nc�r d�şl� şek�l B’de görüldüğü g�b� monte ed�lmel�d�r.

1) Bağlantı elemanı
A) Yanlış
B) Doğru

1

A

FX1

X1

FX1
1

B

X1

1) Redüktör m�l ucu
2) Eksenel yatak
3) Bağlantı elemanı

21

3

a. Maks�mum ve m�n�mum mesafe
b. Eksenel kayma
c. Açısal kayma

a b c

Bas�t b�r sıkma tert�batı örneğ�;

a. Çıkış M�l�
b. Kapl�n
c. Rondela
d. Somun
e. Saplama
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Redüktörün Çalıştırılması

●  Öncel�kle redüktör F�rmamızda test ed�l�r. (Sızdırmazlık test�, gürültü test�, tork test�)
●  Redüktörün dönüş yönünün doğrulanması �ç�n mak�naya montajı yapılmadan önce çalıştırılması gerekmek-
    ted�r.
●  Redüktörün mak�naya montajı 2006/42/AT ve d�ğer güvenl�k standardlarına uygun olmalıdır.
●  Elektr�k motoru EN 60204-1 ve EN 60079-0 standardını kapsamalıdır.
●  Redüktörün montaj poz�syonu et�ket  değer�yle aynı olmalıdır.
●  Güç ün�teler�ndek� ver�ler et�kette bel�rt�len değerlere göre ± %10 toleransta olab�l�r.
●  Redüktörde yağ kaçağı olmamalıdır.
●  Aşırı derecede v�brasyon olmamalıdır ve redüktörler �ç�n kabul ed�leb�l�r ses des�bel�n� aşmamalıdır.
●  Uzun süre kullanmama durumunda depolama şartları yer�ne get�r�lmel�d�r.
●  Katalogda bulunan montaj poz�syonuna göre yağın durumu kontrol ed�lmel�d�r.
●  Yağ sev�yes� kontrol ed�lmel�d�r.
●  Çalıştırmadan önce redüktör üzer�nde bulunan havalandırma tapasının taşıma emn�yet� çıkarılmalıdır.
●  Eğer redüktör yağsız sevk ed�lm�şse, �lk yağ dolumu yağ tablolarında bel�rt�len yağ m�ktarına göre doldurul-
    malıdır.
●  Patlamaya karşı hassas bölgelerde çalışmasına müsaade ed�lmez. Ancak bu şartlar �ç�n özel motorlar mev-
    cuttur. Lütfen f�rmamıza danışınız.

3.9

Standart B�r B5 Motorunun PAM’ lı Redüktöre Montajı

1. Motor ve PAM  Adaptörlü  motorun m�l�,  flanş yüzeyler�  tem�zlenmel� ve hasar kontrolü yapılmalıdır. Motoru 
    sab�tleme elemanlarının boyutları ve toleransları EN 60079-0 ye uygun olmalıdır.
2. Motor m�l�n�n faturasına dayanana kadar �t�lmel�d�r.
3. Açık havada  montaj  yapılacaksa  ve  ortam  neml�yse,  motor  flanşı ve  PAM Adaptörü  yüzeyler�n�n  �zole 
    ed�lmes� öner�l�r. Motor montajından önce ve sonra flanş �zole ed�lecek şek�lde flanş yüzeyler�ne Loct�te 574 
    veya Loxeal 58-14 yüzey �zolasyon maddes� kullanılmalıdır.
4. Motor, PAM Adaptörüne takılmalıdır.
5. PAM adaptörünün cıvataları uygun sıkma moment�ne göre montajı yapılmalıdır. 

3.7

3.8 Elektr�k Motorunun Demontajı (PAM) 

Çalışma sırasında motor �le redüktör arasındak� bağlantı elemanının yüzey�n�n paslanmış olmaması öneml�d�r,  
motoru çıkarab�lmek �ç�n aşırı yük uygulanmaması gerekl�d�r. Motoru redüktörden ayırırken zorlama yapmadan
aşağıdak�  yöntem  uygulanmalıdır.  Zorlamaya neden olan ve redüktöre  zarar  vereb�lecek  uygulamalardan 
kaçınılmalıdır.

1. Fan tarafından motor m�l�n� matkapla delerek kılavuz açılmalıdır.
2. D�ş açılmış yere darbel� çekt�rme takılmalıdır.
3. Motorla redüktör arasındak� bağlantı v�daları sökümel�d�r.
4. Darbel� çekt�rme atalet kuvvet� sayes�nde motor redüktörden ayırılmalıdır.

PAM gövdeler�ndek� yarıklar  kullanılarak, tornav�da veya levye  yardımı �le  motor  zarar  görmeyecek  şek�lde 
ger�ye doğru �t�lerek çıkartılab�lmekted�r.

Şek�l 6: Elektr�k Motorunun Demontajı (PAM) 
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· erek�rse    Bakım  �şlem�n� yapmadan önce tüm güvenl�k ek�pmanları hazır durumda bulundurulmalı ve eğer g
     çevredek�  personel uyarılmalıdır. Ün�te   bel�rlenmel�    g�r�ş� çevres�nde sınır ve bu bölgeye  ek�pman engel-
     lenmel�d�r. Bu koşullara uyulmaması durumunda güvenl�ğe ve sağlığa zarar veren durumlar oluşab�l�r.
   Aşınmış parçalar, sadece or�j�nal ve kullanılmamış parçalarla değ�şt�r�lmel�d�r.·
   F�rmamız tarafından öner�len  kullanılmaldır. 40· yağlayıcılar (Bkz. 6.2 Yağlama Tablosu, sayfa )
   Redüktör üzer�ndek� sızdırmazlık elemanları or�j�nal parçalarla değ�şt�r�lmel�d�r.·
   · Eğer rulman değ�ş�m� gerek�rse F�rmamız �le �rt�bata geç�lmel�d�r.
   Bakım çalışmalarından sonra yağlama yağının değ�şt�r�lmes�n� öner�r�z.·

Yukarıdak� tüm b�lg�ler redüktörün/motorlu redüktörün güven�l�r ve ver�ml� çalışması �ç�n ver�lm�şt�r.
F�rmamız or�j�nal olmayan muad�l ürün ve rut�n olmayan bakımlardan dolayı oluşab�lecek hasar ve yaralanma-
lardan sorumlu değ�ld�r. 
Redüktör alınırken or�j�nal ürün olmasına ve katalogdak� tekn�k b�lg�lere sah�p olmasına d�kkat ed�lmel�d�r.

4.1     ımKontrol ve Per�yod�k Bak

NOT !

K�rlem�ş  yağ ve paslanmış parçalar, bakım sonrası çevreye bırakılmamalıdır.  Bu tür parçalar 
�lg�l� yönetmel�klere uygun bertaraf ed�lmel�d�r.

Redüktörün bakım çalışmasına başlamadan önce redüktör  kapatılmalı (ger�l�ms�z duruma 
get�r�lmel�), serv�s dışı olduğundan em�n olunmalı ve herhang� b�r kaza ya da umulmadık  b�r
dış yükle döneb�lecek parçalara karşı tüm önlemler alınmalıdır. Ayrıca tüm çevre güvenl�ğ�
tedb�rler� alınmalıdır.

TEHLİKE !

NOT !

Bakım ve per�yod�k bakım çalışmaları elektr�k ve mekan�k konularında eğ�t�m almış ve bu
konuda  yeterl�l�ğ�  olan  kal�fiye k�ş� /operatör  tarafından  yapılır; �ş  sağlığı ve güvenl�ğ�ne 
uygun kurallar ve özel çevre problemler�ne karşı korumalı olarak yer�ne get�r�l�r.

Kontrol ve Per�yod�k Bakım Aralıkları Kontrol ve Per�yod�k Bakım Çalışmaları

Her 3000 çalışma saat�nde b�r veya 
her altı ayda b�r.

-  Görsel kontrol  
-  Çalışma ses�n�n kontrolü 
-  Yağ sev�yes�n�n ve yağın kontrolü

80°C'ye kadar çalışma sıcaklıklarında Her 10.000
çalışma saat�nde b�r veya 
en az 2 yılda b�r (sentet�k yağı �se her 20.000 
çalışma saat� veya 4 yılda b�r.

En azından her 10 yılda b�r.

-  Yağ değ�ş�m� 
-  Havalandırma tapasının değ�şt�r�lmes�

 - Genel rev�zyon.                 

Tablo 6: Kontrol ve Per�yod�k Bakım Aralıkları - Çalışmaları
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NOT !

H�drol�k devre �ç�nde hava olmadığından em�n olunmalıdır.

H�drol�k frenler�n yağ değ�ş�m� �ç�nde aşağıdak� maddeler sırasıyla yapılmalıdır.
Çünkü h�drol�k fren�n yağları, redüktörden ayrıdır. (ISO VG 32)

NOT !

Yağın soğuk olması akış özell�ğ�n� ve tahl�yes�n� etk�leyeceğ�nden, redüktörün 
tamamen soğumaması gerekmekted�r.

NOT ! 

Görsel Kontrol

Redüktörlerde yağ sızıntısı olup olmadığı kontrol ed�lmel�d�r.
Redüktörün yağ dolu olup olmadığı kontrol ed�lmel�d�r. Redüktör parçalarında herhang� b�r hasar  olup  olmadı-
ğı ve bağlantı yerler�n�n paslı olup olmadığı kontrol ed�lmel�d�r.
Ayrıca hortum bağlantı hatlarında ve last�k takozlarında oluşab�lecek çatlaklar kontrol ed�lmel�d�r. 
Redüktör  yağının yada soğutma suyunun damlaması g�b� sızdırmalarda hasarlarda ve çatlaklarda redüktörün
onarılması sağlanmalıdır. Bu g�b� durumlarda PGR �le �let�ş�me geç�lmel�d�r.

Depolama  veya  taşıma  neden�yle,  redüktör  çalıştırılmadan  önce  ve  �lk  çalışma esnasında rulmandan az 
m�ktarda  gres  dışarıya  kaçab�l�r,  bu  tür  yağ kaçağı h�çb�r tekn�k kusur oluşturmamakta, redüktör ve rulman 
çalışma güven�rl�ğ�n� olumsuz etk�lememekted�r.

Çalışma Ses�n�n Kontrolü

Redüktörlerde  alışılmamış  çalışma  ses�  veya  v�brasyonların  oluşması  hasar olduğu  anlamına geleb�l�r. Bu
durumla karşılaşıldığında  redüktör durdurulmalı ve genel b�r rev�zyon yapılmalıdır.

Yağ Sev�yes�n�n ve Yağın Kontrolü

-   Düzenl� olarak yağ sev�yes� kontrolü yapılmalıdır.
-   Motorun elektr�k bağlantısı kes�lmel�d�r. Yanlışlıkla tekrar devreye g�rmemes� �ç�n emn�yete alınmalıdır.
-   Redüktör soğuyana kadar beklenmel�d�r.
-   Montaj poz�syonu değ�şt�r�l�rse ‘‘Redüktörün montajı’’ bölümü d�kkate alınmalıdır. 
-   Yağ boşaltma tapasından b�r m�ktar yağ alınmalıdır. Yağın n�tel�ğ� kontrol ed�lmel�d�r.   
-   Yağda aşırı k�rlenme bel�rt�s� görüldüğünde yağ değ�şt�r�lmel�d�r.

Yağ Değ�ş�m�

Yanma tehl�kes�n�n oluşmaması �ç�n redüktör  ün�tes� soğuyana  kadar beklenmel�d�r. Yağ sev�ye, boşaltma ve 
havalandırma tapalarının  konumları  montaj  poz�syonuna  bağlıdır. Montaj poz�syonu  �ç�n  kataloglardan  �lg�l� 
sayfalara bakılab�l�r. Yağ değ�şt�r�rken redüktör, çalışma sıcaklığında  olmalıdır. Motor tahr�k ün�tes�n�n  elektr�k 
bağlantısı kes�lmel�, yanlışlıkla tekrar devreye g�rmemes� �ç�n emn�yete alınmalıdır.

4.2

4.3

4.4

4.5

Redüktör d�key montaj yapılmışsa , yağ değ�ş�m� kes�nl�kle redüktöre takılı genleşme tankından yapılmalıdır.
100 saat sonra �lk yağ değ�ş�m� yapılmalıdır.
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Yağ Keçes� ve Yağ Kapağının Değ�şt�r�lmes�
     
·   Motor tahr�k ün�tes�n�n elektr�k bağlantısı kes�lmel�, yanlışlıkla tekrar devreye g�rmemes� �ç�n emn�yete  alın-
     malıdır.
·   Yağ  keçes�n� değ�şt�r�rken sızdırmazlık dudakları arasında  yeterl� m�ktarda  gres  bulunmasına  d�kkat  ed�l-
     mel� ve bu bölgen�n k�rl� ve tozlu olmamasına d�kkat ed�lmel�d�r.
·   Ç�ft  keçe  kullanıldığında  �k�  keçe  arasında kalan kısmın 3/2' s�ne redüktör �ç�ndek� yağ t�p�ne uygun gres
     doldurulmalıdır.
·   Yağ keçes�n�n değ�ş�m�nde gövdeye ve m�le zarar vermeyecek şek�lde uygun aparat kullanılmalıdır.
·   Yağ keçes� ve yağ kapağı değ�ş�m�nde orj�nal ürün kullanılmalıdır.

Yağ değ�ş�m�;

·   Yağ boşaltma tapasının altına b�r kap yerleşt�r�lmel�d�r.
·   Yağ sev�ye tapası, yağ boşaltma tapası ve havalandırma tapası çıkartılmalıdır.
·   Yağ tamamen boşaltılıp; redüktör tem�zl�ğ� uygun b�r solvent �le yapılmalıdır.
·   Redüktör üzer�ndek� sızdırmazlık elemanları or�j�nal parçalarla değ�şt�r�lmel�d�r.
·   Yağ boşaltma tapası yer�ne tekrar takılmalıdır.
·   Yağ boşaltma ve sev�ye  tapasının d�şl� kısmı zarar görmüşse bunlar yer�ne yen� b�r tapa kullanılmalıdır. Ta-
     paları takmadan önce d�şl� kısmına örn:  Loct�te 242  g�b� yapışkan sürülmel�d�r.  Alüm�nyum  rondela  zarar 
     görmüşse yen� b�r rondela kullanılmalıdır.
·   Alüm�nyum rondela alta konulmalı yağ boşaltma cıvatası uygun momentle sıkılmalıdır.
·   Yağ, montaj  poz�syonuna göre katalogta göster�len m�ktar kadar uygun doldurma tert�batıyla havalandırma 
     del�ğ�nden doldurulmalıdır (Yağ sev�yes� üzer�ndek� del�kten de doldurulab�l�r). Eğer yağ t�p� değ�şt�r�lecekse 
     F�rmamıza danışılmalıdır.
·   Doldurma �şlem� b�tt�kten sonra bütün tapalar kapatılmalıdır.
·   Yağ doldurduktan 30dk. sonra yağ sev�yes� kontrol ed�lmel�d�r.
 
Yüksek sıcaklıklarda veya zor çalışma koşullarında (yüksek nem, aşındırıcı o ta  r m veya  yüksek sıcaklık 
dalgalanmaları), yağ değ�şt�rme aralıkları yarıya �nd�r�lmel�d�r.

4.7 Havalandırma Tapasının Değ�şt�r�lmes�

Aşırı  k�rlenme  durumunda  havalandırma  tapası  sökülmel�,  �y�ce  tem�zlenmel� ya da  alüm�nyum rondela  �le
b�rl�kte yen� b�r havalandırma tapası takılmalıdır.

4.8

4.6 Yağ Tapaları Sıkma Tork Tablosu

Tapa Tork [Nm]

1/4’’

3/8’’

1/2’’

7

7

12

Tablo 7: Yağ Tapaları Sıkma Tork Tablosu 
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Rulman Gresler�

·    Motorlu redüktörler�n rulmanlarına firmamız tarafından gres tablosunda ver�len gresler kullanılmalıdır.
·    F�rmamız gresl� rulmanlarda yağ değ�şt�r�l�rken gres�n de değ�şt�r�lmes�n� önermekted�r.

4.9

Motor Bakımı

Motor  bak başlamadan önce  operatör ün�tey� olunmalı ve her-ımına    kapatmalı, serv�s dışı olduğundan em�n 
hang� b�r kaza yada umulmadık b�r yüke karşı tüm önlemler alınmalıdır.

   Aşırı ısınmayı önlemek �ç�n varsa üzer�ndek� toz tabakası tem�zlenmel�d�r.·
   Rulmanlar sökülmel�, tem�zlenmel� ve greslenmel�d�r.·
   Rulmanın 1/3'ü kadar gres kullanılmalıdır.·
   Uygun gres, yağ tablolarından seç�lmel�d�r.·
   Motor yağ keçeler� değ�şt�r�lmel�d�r.·

4.11

Genel Rev�zyon

Redüktör tamamen sökülmel�d�r ve aşağıdak� çalışmalar sırasıyla yapılmalıdır.

·   Tüm redüktör parçaları tem�zlenmel�d�r.
·   Tüm redüktör parçalarına hasar kontrolü yapılmalıdır.
·   Hasarlı tüm parçalar orj�nal� �le değ�şt�r�lmel�d�r.
·   Tüm makaralı rulmanlar değ�şt�r�lmel�d�r.
·   Eğer var �se k�l�tler değ�şt�r�lmel�d�r.
·   Tüm yağ keçeler� ve n�los kapaklar değ�şt�r�lmel�d�r.

Motor kavramasının tüm plast�k ve elastomer parçaları değ�şt�r�lmel�d�r.

4.10

NOT !

Genel rev�zyon, gerekl� donanıma sah�p atölyede kal�fiye personel tarafından ve ulusal 
düzenlemeler, yasalar d�kkate alınarak yapılmalıdır. Genel rev�zyonun PGR serv�s�nde 
yaptırılmasını öner�yoruz.
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5.1 Montaj Poz�syonları

Redüktörü öngörülen montaj  poz�syonunda takınız. Bunun dışındak� montaj poz�syonları �ç�n Tekn�k Serv�s�m�ze 
başvurunuz.

Yağ Sev�ye Tapası Boşaltma TapasıHavalandırma TapasıDoldurma Tapası 

F

B5

1000

10000

...

16000

620000

...

V3V1

M-P

B5

1000

10000

...

16000

460000

...

V3V1

B4 B6 B7

CPC
B3

1000

90000

...

V2 V4

FS

V3V1B5

1000

10000

...

16000

620000

...

Şek�l 7: Montaj Poz�syonları
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B55

16000

620000

...

1000

10000

...

B57

FS

B51

16000

620000

...

1000

10000

...

B53 B54

M-P

B51

1000

10000

...

16000

460000

...

B55 B53 B54

B55 B53 B54

F

B51

CPC
B58B56

1000

90000

...

B62B60

B61 B59 B63

MONTAJ POZİSYONLARI5. ÜNİTE
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M-P

V15

1000

10000

...
16000

460000

...

V16 V17 V18

F

V15

1000

10000

...
16000

620000

...

V16 V17 V18

FS

V15

1000

10000

...
16000

620000

...

V16 V17 V18

1000

90000

...

CPC

V49 V48 V50 V51

V53 V52 V54 V55

MONTAJ POZİSYONLARI 5. ÜNİTE
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V37

CPC
V42

F

V35

16000

620000

...
1000

10000

...

V36 V38

FS

V35

16000

620000

...
1000

10000

...

V36 V37 V38

1000

90000

...

V40 V41 V43

V46 V44 V45 V47

M-P

V35

1000

10000

...
16000

460000

...

V37V36 V38

MONTAJ POZİSYONLARI5. ÜNİTE
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MONTAJ POZİSYONLARI 5. ÜNİTE

F

M

P

FS

C1 C2 C4C3

C6 C8C5 C7

C10

C14

C12

C16

C9

C13

C11

C15

C18

C22

C20

C24

C17

C21

C19

C23

CPC
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NOT !

Sürekl� çalışan redüktörlerde �çer�s�ndek� yağ neden�yle aşrı ısınmaya maruz kalab�l�r.

Bu durumda daha düşük v�skoz�tel� b�r yağ kullanımı PGR tarafından tavs�ye ed�l�r.

Yağlama

PL / PLB ser�s� redüktör çırpınma �le yağlanır.
ISO VG 220 v�skoz�tel� ve EP katkılı b�r maden� yağ kullanılmalıdır. Aşağıdak� tabloda bazı yağ üret�c�ler�nden 
satın alab�leceğ�n�z yağ t�pler�n� ver�lmekted�r.
Çalışma esnasında dış yüzeyler�n sıcaklığı 90°C üzer�ne çıkmamalıdır. Sıcaklık  bunun üzer�ne  çıkarsa   PGR
Tekn�k Serv�s�m�zle �rt�bata geç�lmel�d�r. 

Redüktörün düzgün çalışmasını sağlamak �ç�n doğru yağlama esastır; bu nedenle montaj aşamasında 
aşağıdak� durumlar kontrol ed�lmel�d�r:

- S�par�şte bel�rt�len montaj poz�syonuna uygun olarak tapalarının doğru takılıp takılmadığını  (Montaj Poz�syon-
  ları) ver�len b�lg�lere göre kontrol ed�lmel�d�r.
- Eğer redüktör yatay montaj yapılmışsa, doğrusal veya açısal durumuna bakılmaksızın yarısına kadar doldu-
  rulmalıdır. O bölgedek� veya hemen üzer�ndek� tapayı sökerek yağ sev�yes� gözle kontrol ed�lmel�d�r.
- Kon�k d�şl� redüktör s�par�şler�nde (açılı redüktör) her �k�  parçaya  da  (aynı olmak kaydıyla)  �sten�len  montaj 
  poz�syonunda tutarak, yerde yağ dolumu yapılması tavs�ye ed�l�r.
  Böylece dolum hızlanacak ve aynı zamanda da b�r bölmeden  d�ğer�ne  g�derken  zaman  geçt�ğ�nden  doğru 
  m�ktarda yağ koyduğunuzu b�leceks�n�z.
- Eğer redüktör d�key montaj yapılmışsa redüktörle b�rl�kte gönder�len d�rsekler ve genleşme  tankları  kullanıla-
  rak yukarıdan doldurulmalıdır. Bu poz�syonlarda b�r genleşme tankı kullanılması  PGR tarafından tavs�ye ed�l�r. 

6.1

6.2 Yağlama Tablosu

PGR Tekn�k Serv�s�n�n onayı olmadan farklı t�pte yağ kullanmak yasaktır. 

Tablo 8: Yağlama Tablosu 

YAĞLAMA

ISO VG
320

ISO VG
220

ISO VG
150

ISO VG
320

ISO VG
220

ISO VG
150

ISO VG
320

ISO VG
220

ISO VG
150

Blas�a

S 320
AGIP

BP

CASTROL

CHEVRON

ESSO

KLUBER

MOBIL

SHELL

TOTAL

Blas�a

S 220

Blas�a

S 150

Blas�a

SX 320

Blas�a

SX 220
-

Blas�a

320

Blas�a

220

Blas�a

150

M�neral Yağ
Poly - Alpha - Olefin 

Sentet�k Yağlar (PAO)

Enesyn SG

320

Enesyn SG

220

Enesyn SG

150

Enersyn EPX

320

Enersyn EPX

220

Enersyn EPX

150

Energol

GR-XP 320

Energol

GR-XP 220

Energol

GR-XP 150

Alpha SP

150

Alpha SP

220

Alpha SP

320

Alphasyn EP

150

Alphasyn EP

220

Alphasyn EP

320

Alphasyn PG

150

Alphasyn PG

220

Alphasyn PG

320

Ultra Gear

150

Ultra Gear

220

Ultra Gear

320

Tegra Synt.

150

Tegra Synt.

220

Tegra Synt.

320

H�PerSYN

150

H�PerSYN

220

H�PerSYN

320

Spartan EP

150

Spartan EP

220

Spartan EP

320

Spartan S EP

150

Spartan S EP

220

Spartan S EP

320

Glycolube

150

Glycolube

220

Glycolube

320

Klübero�l

GEM 1-150

Klübero�l

GEM 1-220

Klübero�l

GEM 1-320

Klübersynth

EG 4-150

Klübersynth

EG 4-220

Klübersynth

EG 4-320

Klübersynth

GH 6-150

Klübersynth

GH 6-220

Klübersynth

GH 6-320

Mob�lgear

XMP 150

Mob�lgear

XMP 220

Mob�lgear

XMP 320

Mob�lgear

SCH XMP 150

Mob�lgear

SCH XMP 220

Mob�lgear

SCH XMP 320

Glygoyle

22

Glygoyle

30

Glygoyle

22

Omala

150

Omala

220

Omala

320

Omala HD

150

Omala HD

220

Omala HD

320

T�vela

S150

T�vela

S220

T�vela

S320

Carter EP

150

Carter EP

220

Carter EP

320

Carter SH

150

Carter SH

220

Carter SH

320

Carter SY

150

Carter SY

220

Carter SY

320

ÜRETİCİ

Ortam Sıcaklığı -10°C
+30°C

+10°C
+45°C

+30°C
+60°C

-20°C  /  +60°C -20°C  /  +60°C

Polyglycol 

Sentet�k Yağlar (PG)

YAĞLAMA6. ÜNİTE
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Doldurma Tapası Havalandırma Tapası Yağ Sev�ye Tapası 

7.1 Genleşme Tankı

D�key montajlarda redüktörün en yüksek noktasının daha yukarısında genleşme tankı kullanılması PGR tara-
fından tavs�ye ed�l�r.

araGörev� yağ genleşmeler�n� tutmak ve er�ş�lemeyen noktal  yağ takv�yes� yapılmasını sağlamaktır. Bu aksesu-
ar talep hal�nde redüktörden ayrı olarak gönder�l�r.

Redüktör havalandırma ve yağ sev�yes�

Genleşme tankı

Havalandırma ve doldurma
Ø 105

2
5
0

Yağ sev�yes�

Şek�l  8:  Genleşme T ankı

AKSESUARLAR 7. ÜNİTE
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Konik Sıktırma

Kon�k Sıktırma Montaj Sırası;

·   Eğer varsa kon�k sıktırma ambalajından çıkartılmalıdır.
·   Sıkma cıvataları gevşet�lmel� fakat sökülmemel�d�r. Flanşlar ve �ç halka arasındak� boşluk alınana kadar elle  
     sıkılmalıdır.
·   Dış  sıkma  flanşı redüktörün şaftına bağlantılı şek�lde kon�k sıktırma şaftın üzer�ne �t�l�r. İç halkadak� del�ğe
     haf�f gres sürülmel�d�r (�tme �şlem�n� kolaylaştırmak �ç�n).
·   Müşter�  m�l�n�n  sarı  burç tarafına haf�f gres sürülmel�d�r. Ancak kon�k sıktırmanın sıkıştırılan bölges�ne yağ 
     kes�nl�kle  temas  etmemel�d�r.  Böyle  b�r  r�sk  oluşmaması  �ç�n kes�nl�kle sarı burç üzer�ne doğrudan gres 
     sürülmemel�d�r.
·   Redüktörün  şaftı  ve  müşter�n�n  m�l� üzer�ndek� gres tamamen tem�zlenmel� ve kes�nl�kle gress�z olmalıdır.
·   Müşter�n�n m�l�, kon�k sıktırmanın büzeceğ� bölgeye kadar tamamen şaftın �ç�ne takılmalıdır.
·   Kon�k sıktırmayı konumlamak �ç�n sıkma cıvataları haf�fçe sıkılmalıdır.
·   Sıkma  cıvatalarını  saat  yönünde sırayla b�rkaç kere (tur başına yaklaşık 1/4 cıvata turu) sıkılmalıdır.   Asla 
     çaprazlama sıkılmamalıdır.
·   Sıkma cıvatalarını sıktıktan sonra sıkma cıvataları arasında eş�t b�r boşluk olmalıdır. Eğer bu boşluk sağlan-
     mazsa, redüktör sökülmel� ve kon�k sıktırmanın dış sıkma flanşının hassas�yet� kontrol ed�lmel�d�r.

7.2

7.2.1

Kon�k sıktırma
Sıkma flanşı Müşter�n�n m�l�

GRES 
OLMAYACAK!

Redüktörün şaftı

İk� yarım �ç b�lez�k

Cıvatalar 
DIN 931 (933)10.9

Müşter�n�n m�l�
ve kovan çapı

1

2

3

4

5 6

Şek�l  9:  Kon�k  Sıktırma

AKSESUARLAR7. ÜNİTE

NOT !

Sıkma b�lez�ğ� (kon�k sıktırma) Üret�c� tarafından montaja hazır gönder�lecekt�r.
Montajdan önce kon�k sıktırmayı parçalarına ayırmayınız.
Montajında ve demontajında yaralanma r�sk� bulunur.
Aşağıdak� tal�matlara uyunuz.

NOT !

Kon�k sıktırma üzer�ndek� cıvataları m�l� takmadan sıkmayınız. 
Sıkıldığı takt�rde del�k m�l hasar görür.
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Kon�k sıktırma hatalı takılır ve sökülürse yaralanma tehl�kes� bulunmaktadır.

TEHLİKE !

Tork Kolu7.3

7.2.2 Kon�k Sıktırma Demontaj Sırası;

   Sıkma cıvatalarını sırayla b�rkaç kerede  (tur başına yaklaşık 1/4 cıvata turunda)  gevşet�lmel�d�r. Fakat sık-·
     ma cıvataları tamamen çıkartılmamalıdır.
   Kon�k sıktırma, redüktör şaftından ayrılmamalıdır.·
   Redüktör, müşter� m�l�nden çıkartılmalıdır.·

7.2.3 Kon�k Sıktırma Tem�zl�ğ�;

·   Sökülen kon�k sıktırma tekrar montaj yapılmadan önce, tamamen parçalanmasına gerek yoktur. 
·   Sadece k�rlenm�ş olan kon�k sıktırma yüzeyler�  tem�zlenmel�d�r. 
·   Kon�k yüzeyler aşağıdak� katı madde yağlayıcılarından b�r�s�yle yağlanmalıdır:

Sıkma v�dalarını yağlamak �ç�n Molykote BR 2 veya benzer� madde kullanılmalıdır.

Yağlayıcı (Mo S2) T�p�

► Molykote 321 (kaygan lak)

► Molykote Spray (toz sprey)

► Molykote G Rap�d

► Aemasol MO 19P

► Aemasol DIO-setral 57 N (kaygan lak)

▪ Sprey

▪ Sprey

▪ Sprey veya macun

▪ Sprey veya macun

▪ Sprey

Tablo 9: Kon�k Sıktırma Tem�zl�ğ� Sırasındak� Yağlayıcı Tablosu

90°

H m�n

 
Tork kolları FS t�pl� çıkışlarda Kon�k sıktırma �le b�rl�kte kullanılan aksesuarlardır. Bu Tork kollarının tek mesnetl� 
olması durumunda kataloglarda bel�rt�len H m�n değer�ne ve 90° açıya d�kkat ed�lmes� öneml�d�r.
Tork kolunu bağlamadan önce montaj yüzeyler� ve del�k yüzeyler�n� tem�zley�n�z ve yağdan arındırınız.

Katalog : PL/PLB

Şek�l 10: Tork Kolu

AKSESUARLAR 7. ÜNİTE
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- Modüler Frenler

- H�drol�k Motorlar

- G�r�ş Şaftları

- Sonsuz D�şl� Redüktörler

- Elektr�k Motorları

G�r�ş Aksesuarları

PGR redüktör farklı g�r�ş seçenekler� �le tedar�k ed�leb�l�r. 
Frenl� veya frens�z g�r�ş flanşları aracılığıyla aşağıdak� aksesuarlar montaj yapılab�l�r.

7.5

7.4 K�l�t

 K�l�t  �le  mak�nanın  hareket  yönünün yanlışlıkla değ�şt�r�lmes� önlen�r. K�l�d�n kullanılması durumunda sadece 
önceden bel�rt�len yönde çalışır.

İz�n ver�len dönme yönü redüktör üzer�nde �şaretlenm�şt�r.

NOT !

   Motorun k�l�tlenen yönde çalışması k�l�d�n kırılmasına neden olab�l�r.
 - Motor kes�nl�kle k�l�tleme yönünde dönmemel�d�r. Bel�rt�len dönüş yönünü sağlamak 
   �ç�n motorun doğru akımla beslenmes�ne d�kkat ed�lmel�d�r.
 - Kontrol etmek amacıyla redüktörün çıkış m�l� / şaftı b�r defaya mahsus olmak üzere 
   yarım tur k�l�tleme yönünün ters�ne çalıştırılab�l�r.

Şek�l 11: G�r�ş Aksesuarları

AKSESUARLAR7. ÜNİTE
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Yanlış voltaj ya da yanlış bağlantı elektr�k motoruna veya çevreye zarar vereb�l�r.

TEHLİKE !

Elektr�k Motor ve Fren Bağlantısı

Elektr�k bağlantı şemasına göre bağlantılar yapılmalıdır (Fren varsa fren bağlantı şemasına göre yapılmalıdır).

·   Besleme ger�l�m� ve frekansının motor et�ket değerler�yle aynı olduğundan em�n olunmalıdır.
   Koruyucu et�ket değerler� �le bağlantı tekrar kontrol ed�lmel�d�r.·
   Eğer motor ters yönde çalışırsa �k� faz değ�şt�r�lmel�d�r.·
   Kullanılmayan kablo g�r�şler� kapatılmalıdır.·
   Aşırı yük ve faz hatalarının olmaması �ç�n koruyucu (faz koruma veya term�k vs.) kullanılmalıdır.·
   Nom�nal akıma göre motor koruması ayarlanmalıdır.·
   Redüktör ve motor, potans�yel farklılıklara karşı topraklanmalıdır.·
   Elektr�k motoru ve/veya fren bağlantıları, tecrübel� elektr�k tekn�kerler� tarafından yapılmalıdır.·

8.1

ELEKTRİK MOTOR VE
FREN BAĞLANTISI 8. ÜNİTE
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ELEKTRİK MOTOR VE 
FREN BAĞLANTISI8. ÜNİTE

8.2 Elektr�k Motor Bağlantı Şeması

Düşük Hız

I

1U

2U 2V

1V

2W

1W

L1

L2

L3

Yüksek Hız

I

2U 2V 2W

1U 1V 1W

L1

L2

L3

Düşük Hız

I

1U

2U 2V

1V

2W

1W

L1

L2

L3

Yüksek Hız

I

L1

L2

L3

2U 2V 2W

1U 1V 1W

I.  Term�nal Kutusu
II. Şalter

U1 V1 W1

I

W2

U1

L1

U2

V1

L2

V2

W1

L3

W2 U2 V2

L1

L2

L3

Y

I I

Y

L3

L2

L1L1

U1

U1

L2

V1

V1

L3

W1

W1

W2

W2

U2

V2

V2

U2

II

İk� Ayrık Sargılı Motor Bağlantı Şeması:

Dahlender Motor Bağlantı Şeması:

Şek�l 12: Elektr�k Motor Bağlantı Şeması

Üç Fazlı S�ncap Kafes Motorlu:
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Standart Tip Fren Bağlantı Şeması

Lütfen test cihazı kullanarak fren 
sarmalını kontrol ediniz.

1 W B 2 

3 W B 4 

5 W B 6 

230 V ~

+-

~

~
Fren

ÜÇGEN 
BAĞLANTI

230 V

YILDIZ 
BAĞLANTI

Y

400 V

M
3~

L1 L2 L3

Fren Bobini

M
3~

L1 L2 L3

Fren Bob�n�

Ani Fren (400V)

M
3~

L1 L2 L3 N

Fren Bob�n�

Ani Fren (24V)

M
3~

L1 L2 L3 N

Fren Bob�n�

Gecikmeli Fren Çalıştırma (24V)

Gec�kmel� Fren Çalıştırma (400V)

Şek�l 13: Standart T�p Fren Bağlantı Şeması

ELEKTRİK MOTOR VE
FREN BAĞLANTISI 8. ÜNİTE

8.3
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Ürün Bertarafı

Bu kılavuzda ver�len tal�matlara göre parçalar b�rb�r�nden ayrılarak mak�ne sökülmel�d�r. 
Parçalar yapıldıkları malzemeye göre gruplandırılmalıdır: dem�r,alüm�nyum, bakır, plast�k veya kauçuk. 
Parçalar sanay� atıklarını parçalarına ayırma ve yok etme �le �lg�l� yasalara ve kurallara tamamen uyarak  �lg�l� 
merkezlerde bertaraf ed�lmel�d�r. 

Atık Yağ:  Atık yağ bertarafında çevrey� koruma  yasalarına ve mak�nen�n  kullanıldığı  ülkede  yürürlükte olan 
yasalara ve yönetmel�klere uyunuz.

Tasfiye

Atık malzemeler �ç�n geçerl� yönetmel�kler d�kkate alınmalıdır. 

9.1

9.1.1

Çevreye b�yoloj�k olarak parçalanmayan malzeme, yağlar, dem�r �çermeyen b�leşenler 
(PVC, kauçuk, reç�neler, v.b.) dökmey�n�z.

NOT !

İnceleme  sırasında  hasarlı  parçaları  tekrar  kullanmayınız,  yalnızca  uzman  k�ş�ler 
tarafından değ�şt�r�lmel�d�r.

DİKKAT !

D�şl�ler, m�ller, makaralı rulmanlar, ayar yayları, segmanlar, ... Çel�k

Redüktör gövdes�, redüktör parçaları, ... Gr� dökme dem�r

Hafif metal redüktör gövdes�, hafif metal redüktör parçaları, ... Alüm�nyum 

Sonsuz v�dalar, burçlar, ... Bronz 

M�l keçeler�, k�l�t başlıkları, kauçuk elemanlar, ...  Çel�kl� elastomer  

Kavrama parçaları Çel�kl� plast�k 

Düz contalar Asbest �çermeyen �zolasyon malzemes�

Redüktör yağı  Katkılı m�neral yağ   

Sentet�k redüktör yağı (et�ket: CLP PG) Pol�gl�kol bazlı yağlama maddes�

Soğutma kanalı, soğutma kanalının tek yataklı kütles�, v�dalı bağlantı Bakır, epoks�d, p�r�nç 

MALZEME REDÜKTÖR PARÇALARI 

Tablo 10: Tasfiye Tablosu

SORUN GİDERME9. ÜNİTE
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9.2 Sorun G�derme

SIKINTI GÖZLEMLENEN

Redüktör çalışmıyor.

Redüktör çalışmıyor.

Redüktör çalışmıyor.

Redüktörden ses gelmiyor. 
Redüktör çıkış mili dönmüyor.
Sürücü / Frekans invertör 
kullanılmıyor.

Elektrik motorunun bağlantısını, voltajını ve frekansını 
kontrol ediniz. Değerler motor etiketinde bulunan değerler 
ile aynı olmalıdır. Motor kullanım kılavuzuna bakınız. 
Eğer çözüm bulunamaz ise madde 50' ye bakınız.

ÇÖZÜM

Redüktörden ses gelm�yor.
Redüktör çıkış m�l� dönmüyor. 
Sürücü / frekans �nvertör 
kullanılıyor.

Sürücü / frekans �nvertörü veya sürücü kullanım
kılavuzuna bakınız. Elektr�k motorunu frekans 
�nvertöründen veya sürücüden ayırarak motora d�rek 
bağlantı yaparak hatanın sürücü / frekans �nvertöründen 
kaynaklanmadığını tesp�t ed�n�z. Eğer bu durumda da 
redüktör çalışmaz �se madde 50' ye bakınız.

İlk olarak yapılması gereken elektr�k motor bağlantısı, 
voltajı ve frekansının motor et�ket değerler� �le aynı 
olup olmadığının kontrol ed�lmes� gerekmekted�r. Bu 
değerlerde b�r problem yok �se redüktörü bağlı bulunduğu 
mak�nadan söküp boşta tekrar çalıştırmayı deney�n�z. 
Eğer redüktör çalışıyor �se motorun gücü s�stem� 
çalıştırmak �ç�n yeters�z olab�l�r. Redüktöre bağlı bulunan 
motor monofaze �se kalkış kondansatörler� kontrol 
ed�lmel�d�r. Tüm deneme ve �ncelemelere rağmen redüktör 
çalışmıyor �se madde 50' ye bakınız. 

Redüktörden farklı b�r ses 
gel�yor. Fakat redüktör m�l� ve 
motor m�l� dönmüyor.
Sürücü / Frekans �nvertör 
veya manyet�k fren 
kullanılmıyor.

Redüktörden farklı b�r ses 
gel�yor. Fakat redüktör m�l� 
ve motor m�l� dönmüyor. 
Sürücü / frekans �nvertör 
veya manyet�k fren 
kullanılıyor.

Frekans �nvertörü veya sürücü kullanım kılavuzu
�ncelenmel�d�r. Elektr�k motorunu frekans �nvertöründen 
veya sürücüden ayırarak motora d�rek bağlantı yapıp 
hatanın sürücü veya frekans �nvertöründen kaynaklanıp 
kaynaklanmadığı tesp�t ed�lmel�d�r. Eğer bu durumda da 
redüktör çalışmaz �se madde 50' ye bakınız.

NO

1

2

3

4

5

Redüktör çalışmıyor.

Redüktör çalışmıyor. Elektrik motor bağlantısı, voltajı ve frekansının motor 
etiket değerleri ile aynı olup olmadığının kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Motor kullanım kılavuzuna bakınız. 
Frenin çalıştığından emin olunuz. Fren tarafımızdan 
takılmış ise Kullanım ve Bakım Talimatındaki şemaya göre 
doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz. Hatanın 
bulunamaması durumunda fren voltajına uygun olarak 
frene direk bağlantı yapılıp frenin çalışıp çalışmadığını 
kontrol ediniz. Elektrik verildiğinde frenin açılma sesi 
gelecektir. Fren elektrik verilmesine rağmen çalışmıyor ise 
frenin diyotu arızalanmış olabilir. Fren diskten ayrılmış iken 
motoru doğrudan etiket üzerindeki bilgilere göre besleyiniz. 
Problem devam ediyor ise seçilen motor gücü yetersiz 
olabilir. Madde 50' ye bakınız. 

Redüktörden farklı bir ses 
geliyor. Fakat redüktör mili ve 
motor mili dönmüyor. 
Manyetik fren kullanılıyor.

Redüktör 
düşük hızlarda / 
frekanslarda 
çalışmıyor.

Sürücü / Frekans �nvertör 
kullanıyorsunuz.

Düşük hızlarda motorun besleme frekansı düşmekted�r. 
Çok düşük frekanslarda motorun çalışab�lmes� �ç�n, 
motor parametreler� �le frekans �nvertör parametreler�n�n 
çok �y� ayarlanması gerekmekted�r. Ayrıca düşük hızlar 
�ç�n redüktörün ver�m�nde de büyük değ�ş�kl�kler olab�l�r. 
Motor gücünü ve �nvertörü büyütünüz veya �sted�ğ�n�z 
dev�r aralığına geleb�lmek �ç�n redüktör tahv�l�n� değ�şt�r�n�z.

6
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Çevre sıcaklıkları -5˚C 
derecen�n altına düşüyor.

Sonsuz v�dalı redüktör 
kullanıyorsunuz ve çevre 
sıcaklığı +40˚C derecen�n 
altında.

Redüktör yağı, çalıştığı ortam sıcaklıkları �ç�n uygun değ�l. 
Daha düşük v�skoz�tel� yağlar kullanmak veya redüktör 
grubunu soğuktan muhafaza etmek gerek�r. Uygun yağı 
bulmak �ç�n kullanım kılavuzuna veya ürün kataloglarından 
yağlama sayfalarını �nceley�n�z. Daha yüksek çevre 
sıcaklarında çalışmak b�r çözüm olab�l�r. Aynı problemler 
devam ed�yor �se motor gücünü büyütmek gerekeb�l�r.

Redüktör tam yük altında çalışırken ısı ölçer �le redüktörün 
yüzey sıcaklığını ölçünüz. Ölçülen sıcaklık değer� +90˚C 
derecen�n altında �se bu normald�r ve redüktöre zararı 
yoktur. Tüm sonsuz v�dalı ve ATEX uyumlu hel�sel d�şl�l� 
redüktörler +120˚C derece yüzey sıcaklıklarına kadar 
kullanılab�l�rler. Eğer sıcaklık değer� +120˚C derecen�n 
üzer�nde ve bu redüktör ATEX uyumlu b�r redüktör �se 
hemen redüktörün çalışmasını durdurup PGR' y� 
b�lg�lend�r�n�z. Madde 50' ye bakınız. ATEX'l� b�r ürün değ�l 
�se montaj poz�syonuna göre yağ m�ktarını kontrol ed�n�z. 
Et�ket üzer�nde yazan montaj poz�syonu �le redüktörün 
çalıştığı poz�syonun aynı olduğundan em�n olunuz. Montaj 
poz�syonu aynı değ�l �se madde 50' ye bakın. Sonsuz v�da 
olmayan redüktörlerde +80˚C derecen�n üzer�ndek� 
ısınmalarda madde 9 ve 50' ye bakınız.

Redüktör uzun 
sürel� beklemelerden 
sonra veya sabahları 
çalışmıyor.

7

8

9

10

Redüktör çok 
ısınıyor.

Redüktör çok 
ısınıyor.

Hel�sel d�şl�l� redüktör 
kullanıyorsunuz. Çevre 
sıcaklığı +40˚C derecen�n 
altında.

Redüktör tam yük altında çalışırken ısı ölçer �le redüktörün 
yüzey sıcaklığını ölçünüz. Ölçülen sıcaklık değer� +90˚C 
derecen�n altında �se bu normald�r ve redüktöre zararı 
yoktur. Tüm ATEX sert�fikalı redüktörler max. +120˚C 
derecede çalışacak şek�lde tasarlanmıştır. Eğer sıcaklık 
değer� +120˚C derecen�n üzer�nde ve bu redüktör ATEX 
uyumlu b�r redüktör �se hemen redüktörün çalışmasını 
durdurup PGR' y� b�lg�lend�r�n�z. Atex uyumlu olmayan 
redüktörler max.+90˚C derece sıcaklık değerler�nde 
çalışacak şek�lde tasarlanmıştır. Redüktör sıcaklığı +90˚C 
derecen�n üzer�nde �se montaj poz�syonuna göre yağ 
m�ktarını kontrol ed�n�z. Et�ket üzer�nde yazan montaj 
poz�syonu �le redüktörün çalıştığı poz�syonun aynı 
olduğundan em�n olunuz. B�r uyumsuzluk durumu var �se  
madde 50' ye bakınız. 

Redüktör çok 
ısınıyor.

Çevre sıcaklığı +40˚C 
derecen�n üzer�nde.

Standart redüktörler max. +40˚C derecede çalışacak 
şek�lde tasarlanmıştır. +40˚C derecen�n üzer�ndek� çevre 
sıcaklıklarında özel uygulamalar veya �laveler 
gerekmekted�r. Bu durumda PGR' ye danışınız.

Redüktör sesl� 
çalışıyor.

Ses düzenl� ve sürekl�. Hareketl� mak�ne elemanlarınızı kontrol ed�n�z. Redüktörü 
s�stemden ayırarak yüksüz b�r şek�lde çalıştırınız. Eğer 
aynı ses� duyuyorsanız redüktöre veya motora a�t 
rulmanlar arızalanmış olab�l�r. Madde 50' ye bakınız.

11

Hareketl� mak�ne elemanlarınızı kontrol ed�n�z. Redüktörü 
s�stemden ayırarak yüksüz b�r şek�lde çalıştırınız. Eğer 
aynı ses devam ed�yorsa yağ �çer�s�nde yabancı maddeler 
olab�l�r. Yağı değ�şt�r�n ve yağın �çer�s�ndek� yabancı 
maddeler� kontrol ed�n. Eğer kontrol ed�len yağın �çer�s�nde 
metal parça bulunuyorsa redüktör hasar görmüş olab�l�r. 
Madde 50' ye bakınız.

Redüktör sesl� 
çalışıyor.

Ses düzens�z.12
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Hareketl� mak�ne elemanlarınızı kontrol ed�n�z. Redüktörü 
s�stemden ayırarak yüksüz b�r şek�lde çalıştırınız.  Eğer 
aynı ses devam ed�yorsa redüktör parçaları hasar görmüş 
olab�l�r. Madde 50' ye bakınız.

Redüktör sesl� 
çalışıyor.

Ses düzenl� ve vuruntulu.13

14

15

16

17

18

Ses düzenl� ve yüksel�p 
alçalan.

Çıkış miline bağlanan bağlantı elemanlarının salgısını 
kontrol ediniz. Çıkış miline bağlı elemanı ayırın ve 
redüktörü yüksüz bir şekilde çalıştırınız. Eğer aynı sesi 
devam ediyorsa madde 50' ye bakınız.

Redüktör sesl� 
çalışıyor.

Redüktör sesl� 
çalışıyor.

Redüktör frenl� motora sah�p 
ve ses fren tarafından gel�yor.

Düşük sev�yel� rastgele gelen tıklamalar şekl�ndek� sesler 
frenden geleb�l�r ve normald�r. Ses sev�yes� rahatsız ed�c� 
�se fren hasarlanmış veya balata - d�sk arasındak� boşluk 
ayarında problem olab�l�r. Madde 50' ye bakınız.

Redüktör sesl� 
çalışıyor.

Frekans İnvertör 
kullanıyorsunuz ve ses dev�r 
değ�şt�kçe değ�ş�yor.

Frekans �nvertör parametreler� kullandığınız motor �le 
uyumlu olmayab�l�r. Frekans �nvertörün kullanım 
kılavuzunu �nceley�n�z ve aynı problem devam ed�yor �se 
madde 50' ye bakınız.

Yağ kaçağı var. Keçeden yağ kaçağı var. Eğer çevre sıcaklığı +40˚C derecen�n üzer�nde ve 16 
saat�n üzer�nde sürekl� çalışma var �se, montaj 
poz�syonuna göre üstte duran tapayı çıkartıp, yer�ne 
havalandırma tapasını kullanınız. Eğer s�z�n durumunuz 
buna uymuyor �se keçe hasar görmüş olab�l�r. Madde 
50' ye bakınız

Yağ kaçağı var. Yağ tapadan kaçırıyor. Eğer havalandırma tapası kullanıyor �sen�z, tapanın 
doğru konumda olduğundan em�n olunuz. Redüktörün 
montaj poz�syonuna göre en üst sev�yede bulunan tapa 
havalandırma tapası olmalıdır. Tapa gevşem�ş olab�l�r, 
tapanın oturduğu yüzey� ve tapayı tem�zley�p tekrardan 
sıkınız. Aynı problem devam eder �se madde 
50' ye bakınız. 

Yağın tam olarak nereden geld�ğ�n� gözlemley�n�z. Yağ 
tapası, yağ kapağı veya keçeden sızıyor ve gövde üzer�ne 
akıyor olab�l�r. Eğer durum böyle �se madde 18 ve 19' a 
bakınız. Eğer yağın gövdeden geld�ğ�ne em�n �sen�z 
gövdede çatlak veya kırıklar olab�l�r. Madde 50' ye bakınız. 

Kapak �le gövde arasında kullanılan conta sızdırmazlık 
görev�n� yapamamaktadır. Kapağı sökünüz altını 
tem�zley�p sıvı conta sürerek kapağı yer�ne takınız. 
Problem devam eder �se madde 50' ye bakınız.

Yağ kaçağı var.

Yağ kaçağı var.

Redüktör montaj 
yer�nde çalışıyor 
�ken düzenl� 
salınımlar yapıyor.

Yağ gövdeden gel�yor.

Yağ kapaktan gel�yor.

Tork kolu kullanıyorsunuz. Redüktörün salınım sebeb�, redüktörü bağladığınız m�l 
salgısından kaynaklanıyor. Tork kolu kullanıldığında 
bunun redüktöre b�r zararı yoktur ve redüktör açısından 
normald�r.

19

20

21
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Burada bel�rt�lenlerden farklı problemler veya arızalar durumunda, PGR Tekn�k Serv�se danışınız.
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22

23

24

25

26

Tork kolu kullanıyorsunuz. Redüktörün salınım sebebi, redüktörü bağladığınız mil 
salgısı ve mil / kovan arasındaki geçme boşluğudur. 
Mil delik geçme toleransınızı kontrol ediniz. Tork kolu 
kullanıldığında bunun redüktöre bir zararı yoktur ve 
redüktör açısından normaldir.

Redüktör montaj 
yer�nde çalışıyor 
�ken rastgele 
salınımlar yapıyor.

Motor çok ısınıyor. Motor normal amper�n�n 
üzer�nde çalışıyor.
Ortam tem�z.

Aşırı yüklenme veya motor gücü yeters�zd�r. Motor arızalı 
olab�l�r. Madde 50' ye bakınız.

Motor çok ısınıyor. Ortam tozlu. Motor fan tasının ve motor petekler�n�n hava geç�ş� �ç�n 
tem�z olup olmadığından em�n olunuz. Ekstra fan 
kullanıyor �sen�z çalıştığından em�n olunuz. Motorda 
�nvertör kullanımı var ve düşük frekanslarda çalışıyorsa 
motor fanı yeterl� olmayab�l�r. Bu durumlarda eksta fan 
kullanınız. Problem devam ed�yor �se madde 
50' ye bakınız.

Motor m�l� dönüyor, 
redüktör m�l� 
dönmüyor.

Redüktör �çer�s�nden 
sürtünme ses� gel�yor veya 
sadece motor ses� var.

Redüktör parçalarında hasar olab�l�r. 
Madde 50' ye bakınız.

Redüktördek� hasar z�nc�r d�şl�n�n oluşturduğu pol�gon 
etk�s�nden veya radyal yükten meydana gelm�ş olab�l�r. 
Redüktörün bağlantı noktaları yeter�nce r�j�t olmayab�l�r. 
Kullandığınız redüktöre uygun z�nc�r d�şl� / p�nyon d�şl� 
çapı kullandığınızdan em�n olunuz. Maks�mum müsade 
ed�leb�len radyal yükü bu poz�syona göre tekrar 
hesaplayınız. Madde 50' ye bakınız.

Redüktör çıkış m�l�nde z�nc�r 
d�şl� veya p�nyon d�şl� 
kullanıyorsunuz.

Motor m�l� dönüyor, 
redüktör m�l� 
dönmüyor.

Çıkış m�l� kest�. Z�nc�r d�şl� veya p�nyon d�şl� 
kullanıyorsunuz.

Redüktördek� hasar z�nc�r d�şl�n�n oluşturduğu pol�gon 
etk�s�nden veya radyal yükten meydana gelm�ş olab�l�r. 
Redüktörün bağlantı noktaları yeter�nce r�j�t olmayab�l�r. 
Kullandığınız redüktöre uygun z�nc�r d�şl� / p�nyon d�şl� 
çapı kullandığınızdan em�n olunuz. Maks�mum müsade 
ed�leb�len radyal yükü bu poz�syona göre tekrar 
hesaplayınız. Madde 50' ye bakınız.

27

28

50

Redüktör çok geç 
duruyor.

Frenl� motor kullanıyorsunuz. Fren�n elektr�k bağlantı şemasını kontrol ed�n�z. Fren 
üzer�nde geç�kmel� d�yot takılı olmadığından em�n olunuz. 
Eğer geç�kmel� d�yot var �se değ�şmes� gerekeb�l�r. 
(Kaldırma redüktörler� har�ç PCS)

PGR merkez fabr�kanın 
b�lg�lend�r�lmes�.

Lütfen PGR merkez fabrika ile temasa geçiniz. İletişim 
bilgileri kullanım kılavuzunda, kataloglarda verilmiştir. 
Mekanik parçaların değiştirilmesi ancak PGR tarafından 
veya bilgisi dahilinde yapılabilir. PGR bilgisi haricinde 
yapılan herhangi bir değişiklik ürünün garantisini ve bütün 
sertifika deklerasyonlarını geçersiz kılar ve PGR'nin ürün 
üzerindeki sorumluluklarını ortadan kaldırır.

Serv�s gerekl�d�r.
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10.1 Yetk�l� Serv�s

F�rmamız  tarafından bel�rlenm�ş, elektr�k  ve  mekan�k  konularında eğ�t�m almış ve  bu  konuda yeterl�l�ğ� olan 
deney�ml� personel�m�zd�r. 

Aşağıda; F�rmamız, yetk�l� serv�s ve müşter� (kullanıcı) tarafından bel�rlenm�ş kontrol ve 
bakım kr�terler�ne / uygulamalarına göre l�ste yer almaktadır. Bu l�stede ver�len b�lg�lere 
uyulması zorunludur. Aykırı durumlarda Kullanım ve Bakım Tal�matları geçers�zd�r.

NOT !

Tablo 12: Yetk�l� Serv�s

YETKİLİ SERVİS 10. ÜNİTE

2-3  : Kontam�ne olmuş atık bertarafına (l�sanslı firma) gönder�l�r.

4     : L�sanslı firmaya bertaraf �ç�n gönder�l�r.

: UYGUN

: UYGUN DEĞİLX  

Redüktörün demontajı X  

Gövde değ�ş�m� X  

D�şl� değ�ş�m� X  

M�l / Şaft değ�ş�m� X  

Sızdırmazlık elemanları har�ç tüm

sarf malzemeler�n değ�ş�m� 

Yağ kapağı değ�şt�rme 

Sızdırmazlık elemanı değ�şt�rme

IEC bağlantılı redüktörler�n elektr�k

motor montajı

PAM bağlantılı redüktörler�n elektr�k

motor montajı

W bağlantılı redüktörler�n montajı 

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

6

7

8
Elektr�k motorunun IEC / PAM

bağlantılı redüktör demontajı

X  

KRİTERLER ÜRETİCİ (PGR) YETKİLİ SERVİS MÜŞTERİNo

Yağ değ�şt�rme
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Garant� Şartları11.1

1.    Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2.    Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3.    Malın tamir süresi 30 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu 

       süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna  veya satıcıya bildirimi 

       tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna  teslim tarihinden itibaren başlar. 

       Malın arızasının  10  iş günü içerisinde giderilememesi  halinde, üretici  veya  ithalatçı;  malın tamiri 

       tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek 

       zorundadır. Malın garanti süresi  içerisinde  arızalanması  durumunda,  tamirde geçen süre garanti 

       süresine eklenir.

4.    Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arıza-

       lanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir  

       ücret  talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.         

5.    Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

       ●   Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl 

             içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana  

             gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan  fazla olması 

             unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

       ●    Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

       ●    Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, 

             bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla  

             arızanın  tamirini  mümkün bulunmadığının  belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz 

             değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edilebilir. 

6.     Malın  kullanma  kılavuzunda  yer  alan  hususlara  aykırı  kullanılmasından  kaynaklanan  arızalar 

       garanti kapsamı dışındadır.

7.    Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yer-

       leşim yerinin  bulunduğu veya  tüketici işleminin  yapıldığı yerdeki  Tüketici Hakem  Heyetine  veya 

       Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

8.    Satıcı  tarafından  bu  Garanti  Belgesinin  verilmemesi  durumunda,  tüketici  Gümrük  ve  Ticaret 

       Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

9.    Müşteriler servis veya tamir sonrası oluşan problemler için üreticiyi bilgilendirilmelidir.

10.  Bu garanti, ürünün  kendisi dışında,  ürünün kullanıldığı  müşteri  tarafındaki  tesis durması, fiziksel 

       veya ruhsal yaralanmalar gibi zararları kapsamaz.

11.  Satın alınan ürünlerimizde yapılacak değişiklikler, kusurlu  arıza tamiri,  hatalı kullanımlar, ilgili ürüne 

       ait kullanım kılavuzuna  uygun olmayan  işlemler, firmamızın  onayı  olmadan  satılan  malzemeler, 

       yeterli teknik donanımı olmayan elemanların işletmeye alması sırasında  meydana gelecek  arıza ve 

       bozulmalar garanti kapsamında değildir.

12.  Müşteri, sevk edilen ürünü kontrol etmekle yükümlüdür. Herhangi  bir hasar vb. uygunsuzluk duru-

       munda ürün kabul edilemez ve uygunsuzluğun Firmamıza bildirilmesi gerekir.

13.  Arıza durumunda, garanti kapsamında olan ürünlerin kullanımı hemen durdurulmalı ve firmamıza 

       gönderilmelidir. 

14.  Müşteri tarafından çalışma koşulları bilgisi doğru verilmediğinde (yanlış, eksik, koşulların değişmesi 

       vs. bilgi) ya da servis  faktörünün önerilenin  altında seçilmesi durumunda ürün,  garanti kapsamı 
 

       dışındadır.

15.  Ürünlerin kullanım alanında tamir edilmesi, garanti şartlarına dahil değildir.

16.  Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

Aşağıdak� b�lg� yurt�ç� müşter�ler �ç�n hazırlanmıştır, yurt dışındak� müşter�ler �ç�n geçerl� değ�ld�r. 

GARANTİ 11. ÜNİTE

www.pgr.com.tr 54 >



Garant� Belges�11.2

GARANTİ 11. ÜNİTE

Polat Group Redüktör San. ve T�c. A.Ş.

Ata OSB Mah. Ast�m 1 Cad. No: 4, PK 105    

Efeler / Aydın / TÜRKİYE

+90 256 231 19 12 - 16 (pbx)

+90 256 231 19 17

:

:

:

:

REDÜKTÖR

PGR

30 İş Günü

2 Yıl

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

İmza : Kaşe :

ÜRETİCİ FİRMANIN

Ünvanı

Adres�

Telefon

Fax                                                 

İmza ve kaşe 

ÜRÜNÜN

C�ns�

Markası

Model�

Ser� No

Tesl�m Tar�h�  ve Yer�

Azam� Tam�r Süres�

Garant� Süres�

Belgen�n Ver�l�ş Tar�h� ve Sayısı

SATICI FİRMANIN

Ünvanı

Adres�

Tel

Fax

Fatura Tar�h� ve No

Tar�h :
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IN DER SCHLINGE 6, D-59227 A    hlen / ALMANYA

ALMANYA BÖLGE

Tel

Web
e-ma�l        

:
:
:
:
:
:

+49 (0) 238 2855 7010
+49 (0) 238 2855 7011
+49 (0) 238 2855 7012
+49 (0) 238 2855 7016
www.pgr.com.tr
�nfo@pgrgermany.de

Web
e-ma�l

:
: �stanbul@pgr.com.tr

İSTANBUL BÖLGE

ŞERİFALİ MAH. ALPTEKİN CAD. SÖYLEŞİ SOK. NO:31    Ümran�ye / İstanbul / TÜRKİYE

www.pgr.com.tr

ANKARA BÖLGE

BÖLGELER

AHİ EVRAN CAD. ÜRKİYE 1203.SK NO:18 D:58-60 İSGEM    Ostim / Ankara / T  

Tel

Fax      
Web
e-mail  

:

:
:
:

+90 312 354 44 08 
+90 312 385 86 68
+90 312 385 79 27

ankara@pgr.com.tr
www.pgr.com.tr

AYDIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ UMURLU MAH. NO:66    Efeler / Aydın / TÜRKİYE

Tel
Fax      
Web
e-ma�l  

:
:
:
:

+90 256 231 19 12 - 16 (pbx)
+90 256 231 19 17
www.pgr.com.tr
�nfo@pgr.com.tr  -  sat�ssonras�@pgr.com.tr

MONTAJ FABRİKASI VE LOJİSTİK MERKEZİ

ATA OSB MAH. ASTİM 1. CAD. NO: 4,  PK 105    Efeler / Aydın / TÜRKİYE

Tel
Fax      
Web
e-ma�l  

:
:
:
:

+90 256 231 19 12 - 16 (pbx)
+90 256 231 19 17
www.pgr.com.tr
info@pgr.com.tr  -  satissonrasi@pgr.com.tr

MERKEZ FABRİKA
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▪  Ata OSB Mah. Astim 1. Cad. No: 4,  Pk 105    Efeler / Aydın / TÜRKİYE
▪  T: +90 256 231 19 12 - 16 (pbx)
▪  F: +90 256 231 19 17
▪  info@pgr.com.tr  -  satissonrasi@pgr.com.tr 
▪  www.pgr.com.tr
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