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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Všeobecné informace

Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý tento „Návod na instalaci, provoz a údržbu pro pře-
vodovky“. Je bezpodmínečně nutné se řídit pokyny tohoto návodu. Firma nepřebírá žádnou odpověd-
nost za poškození zdraví osob, zvířat, zboží a majetku způsobených nerespektováním tohoto návodu, 
chybou obsluhy nebo nesprávným použitím převodovek. 
U převodovky, která je osazena elektromotorem, je nutné dodržovat návod k elektromotorům.
Převodovky jsou dodávány po vyzkoušení a záběhu bez zatížení ve výrobním závodě.

Použití převodovky

Převodovky slouží k vytvoření otáčivého pohybu a jsou určeny k zabudování do průmyslových strojů 
a zařízení. Ke spojení převodovky se strojním zařízením dochází standardně dutou hřídelí nebo výstup-
ní hřídelí s čepem. 
Převodovky jsou určeny do provozního prostředí v rozsahu teplot okolí -20 až +40°C v chemicky nezá-
vadném prostředí, které neznehodnocuje skříň převodovky (slitina hliníku), nesnižuje schopnost těsni-
cích kroužků a nepoškozuje povrchový lak skříní převodovek.
Neúplné strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude ověřena shoda a vydáno pro-
hlášení o shodě úplného strojního zařízení, do něhož má být zabudováno v souladu s ustanoveními 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (NV číslo 176 / 2008 Sb.).

2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní požadavky

Všechny úkony a činnosti, jako například transport, uskladnění, instalaci, uvedení do provozu, elektric-
ké připojení, běžnou i technickou údržbu a opravu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný perso-
nál. Opravy převodovek doporučujeme nechat provádět odborným servisem dodavatele nebo je zaslat 
k opravě do výrobního závodu.
Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, také ty, které jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách tohoto 
návodu k obsluze. Kromě toho je nutné dodržovat všechny platné státní a jiné předpisy ohledně bez-
pečnosti práce a prevence úrazů.

Upozornění na nebezpečí

Při montážní a údržbářské práci: montážní a údržbářské práce musejí být prováděny pouze na pře-
vodovce v klidovém stavu. Pohon musí být bez napětí a zajištěný proti neúmyslnému zapnutí.
Při přepravě: pro přepravní účely používejte pouze k tomu určené šrouby s okem, našroubované 
na převodovce. Přitom se na převodovku nesmí připevňovat žádná další zátěž. Přepravní prostředky 
a zdvihací zařízení musejí mít dostatečnou nosnost. Pokud je součástí převodovky elektromotor, kom-
binace více převodovek nebo další příslušenství a jsou na nich namontovány další šrouby s okem, je 
nutno použít také tyto šrouby. Šrouby nesmějí být namáhány příčnými silami. Šrouby s oky musejí být 
vždy zašroubovány na plnou délku svého závitu a řádně dotaženy.
Při instalaci, provozu a obsluze: při neodborné instalaci, použití zařízení v rozporu s jeho určením, 
nesprávné obsluze, nedodržení bezpečnostních pokynů, nepřípustném odstranění částí skříně nebo 
ochranného krytu a změnách hnacího ústrojí mohou vzniknout vážné úrazy osob, zvířat a věcné škody.

Ochrana životního prostředí

 Dodržujte platné místní předpisy a zákony.
  Maziva se musejí sbírat a likvidovat předepsaným způsobem.
Převodovku po skončení jejich životnosti likvidovat v souladu s danými místními předpisy, zákony o od-
padech a likvidaci ropných látek tak, aby nedošlo k ohrožení osob, zvířat a životního prostředí. Převo-
dovku demontovat, dílce roztřídit dle druhu materiálu včetně maziva a vše nechat zlikvidovat odbornou 
firmou.
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Dílce převodovek Použitý materiál
Ozubená kola, hřídele, ložiska, pera, kroužky, náboje, spojky, 
řetězy, kotouče, šneky Ocel

Skříně převodovek, příruby, kroužky, díly skříně… Šedá litina
Skříně převodovek z lehkého kovu, příruby, díly skříně… Hliník
Šneková kola Bronz
Těsnicí kroužky hřídelí, víčka, pryžové prvky Elastomer s ocelí
Maziva Syntetická a minerální maziva

3. PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ

Přeprava – manipulace

Převodovka je standardně dodávána s dlouhodobou náplní maziva, bez upevňovacích šroubů a elekt-
roinstalačního materiálu. Převodovky jsou dodávány v obalu, zajištěny proti volnému pohybu a nakon-
zervovány na dobu 3 měsíců konzervačním přípravkem KORING. Obal s převodovkou je nutné chránit 
proti otřesům, převrácení a pádu. Obal je třeba před otevřením řádně zkontrolovat, zda není poškozen. 
V okamžiku dodávky ověřte, zda nedošlo k poškození převodovky během přepravy, a v případě, že se 
tak stalo, proveďte neprodleně zdokumentování škody a sepište s přepravcem protokol o škodě. Ne-
prodleně informujte dodavatele.
K manipulaci s převodovkou slouží závěsné oko umístěné v horní části skříně. U převodovky s elek-
tromotorem používejte rovněž závěsné oko elektromotoru. Při manipulaci s převodovkou dodržujte 
platné místní předpisy o manipulaci a zvedání břemen.

Skladování

Krátkodobé skladování
V případě krátkodobého uskladnění do lhůty 3 měsíců před uvedením do provozu je potřeba dodržet 
následující body:
 • uskladnit v provozní poloze a zajistit proti pádu
 • očistit připojovací plochy a lehce naolejovat výstupní hřídel
 • uskladnit v suchu
 • uskladnit ve stálé teplotě od -5°C do +40°C
 • uskladnit v prostředí s relativní vlhkostí do 60 %
 • vyvarovat se přímému slunečnímu svitu resp. UV záření
 • zamezit působení agresivních a korozivních látek z okolí (kontaminovaného vzduchu, ozonu, ply-

nu, rozpouštědel, kyselin, louhů, solí, radioaktivity, atd.)
 • zabránit otřesům a chvění

Dlouhodobé skladování
 Při skladování nebo odstávkách delších než 3 měsíce doporučujeme variantu pro dlouhodobé 
skladování. S takto ošetřenou převodovkou pro dlouhodobé skladování je možné skladovat až 
12 měsíců. Konkrétní dobu skladování je možno přesněji určit dle místních podmínek daného 
provozu (značně závisí na místních podmínkách). 

Příprava převodovky a požadavky na skladovací prostor pro dlouhodobé skladování do lhůty 12 měsíců 
před uvedením do provozu:
 • uskladnit v provozní poloze a zajistit proti pádu;
 • opravit transportem nebo používáním poškozený nátěr. Zkontrolovat připojovací plochy příruby 

a výstupní hřídele a důkladně ošetřit antikorozním přípravkem;
 • převodovka musí být při dlouhodobém skladování naplněna olejem;
 • převodovka, která je dodána bez olejové náplně, musí být naplněna předepsaným provozním 

množstvím a druhem oleje;
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 • u převodovky, která má odvzdušňovací šroub, musí být tento vyměněn za přepravní zátku, pře-
vodová skříň musí být hermeticky uzavřena;

 • uskladnit v suchu;
 • uskladnit při stálé teplotě od -5°C do +40°C;
 • uskladnit v prostředí s relativní vlhkostí do 60 %;
 • zamezit přímému slunečnímu svitu resp. UV záření;
 • zamezit působení agresivních a korozívních látek z okolí (kontaminovaného vzduchu, ozonu, ply-

nu, rozpouštědel, kyselin, louhů, solí, radioaktivity, atd.);
 • zabránit otřesům a chvění.

 Před uvedením do provozu po dlouhodobém skladování nebo odstávce:
 • vyměnit přepravní zátku za odvzdušňovací šroub;
 • zkontrolovat stav těsnicích prvků, např. hřídelové těsnicí kroužky;
 • v případě zjevného poškození těsnicích prvků odborně vyměnit za nové;
 • při větší změně okolní teploty od normálu během skladování je třeba vyměnit olejovou náplň, při 

výměně dodržet předepsané provozní množství dle pracovní polohy převodovky a druh oleje;
 • v případě uskladnění nebo odstávky delší než 1 rok třeba před uvedením do provozu vyměnit ole-

jovou náplň, při výměně dodržet předepsané provozní množství dle pracovní polohy převodovky 
a druh oleje;

 • po každém dlouhodobém skladování nebo odstávce je nutné opakovaně provádět v krátkých 
intervalech kontrolu funkčnosti těsnicích prvků, u kterých mohlo dojít nepříznivými podmínkami 
během skladování ke snížení těsnicích vlastností. Nefunkční těsnicí prvky odborně vyměnit.

4. INSTALACE PŘEVODOVKY

Příprava před instalací

 Provádět přípravu, instalovat, uvádět převodovku do provozu může pouze osoba způsobilá s pří-
slušnou kvalifikací a oprávněním.

 Převodovka je standardně dodávána s provozní olejovou náplní.

Zkontrolovat převodovku a instalovat pouze tehdy, jestliže nejsou znatelně poškozeny. Zvláštní pozor-
nost je třeba věnovat hřídelovým těsněním a víčkům. Musí být zajištěno, aby v místě provozu převo-
dovky nebyly žádné agresivní ani korozivní látky a nebo se následně během provozu neuvolňovaly do 
prostředí takové, které reagují s kovem, slitinami hliníku, mazivy nebo pryží. Ve sporných případech 
kontaktujte dodavatele s dotazem na možnosti zvláštních opatření.
V případě dodávky převodovky s odvzdušňovacím šroubem, který není nasazen, ale přiložen v balení, 
musí být tento před uvedením do provozu společně s těsněním nainstalován na místo přepravní zátky. 
Poloha odvzdušňovacího šroubu je závislá na pracovní poloze převodovky.
Zkontrolovat hladinu olejové náplně u převodovek, které jsou osazeny olejoznaky.

 Pro manipulaci a usazení je převodovka vybavena závěsným šroubem s okem. Dodržujte prosím 
bezpečnostní pokyny.

 Kombinace dvou a více převodovek, které jsou složeny ze samostatných převodových skříní 
a mají oddělené olejové prostory a eventuelně má každá skříň svůj odvzdušňovací šroub. Je nut-
né se řídit identifikačním štítkem.

 Převodovky se mohou během provozu a vlivem okolního prostředí oteplovat. V takových přípa-
dech doporučujeme opatřit upozorněním: Pozor nebezpečí popálení! Eventuálně lze nainstalovat 
ochranu proti dotyku. Chladící vzduch od ventilátoru elektromotoru musí stále proudit na převo-
dovku bez omezení.
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Před instalací a uvedením do provozu dodržte tyto pokyny:

 1. Základna popř. příruba, na kterou bude převodovka připevněna, musí být tuhá, stabilní, vyrovna-
ná a nesmí se chvět.

 2. Rovinnost připojovací plochy základny popř. příruby musí odpovídat DIN ISO 2768-2 toleranční 
třída H.

 3. Případné znečištění připojovacích ploch musí být odstraněno a plochy ošetřeny proti lícovací 
korozi.

 4. Otvory dílců montované na výstupní čep převodovky musejí být vyrobeny dle ISO 8015 v toleranci 
H7.

 5. Průměry hřídelí zasouvaných do duté hřídele musejí být vyrobeny dle ISO 8015 v toleranci H6.

Instalace převodovky

 1. Převodovka musí být přesně ustavena na hnací hřídeli strojního zařízení, bez přepětí způsobující 
dodatečné zatížení převodovky.

 2. Převodovka musí být instalována v předepsané provozní poloze.
 3. Při změně provozní polohy je nutno přemístit odvzdušňovací šroub popřípadě upravit množství 

oleje.
 4. Na převodovce nejsou povoleny žádné svařovací práce. Převodovka nesmí být využita jako hmot-

ný bod pro svařovací práce, jinak hrozí poškození ložisek a vnitřních dílců.
 5. Pro připojování převodovky musejí být použity všechny připojovací patky resp. všechny otvo-

ry příruby nebo reakčního ramene. Jako připojovací šrouby je nutné použít šrouby o minimální 
kvalitě 8.8. Připojovací šrouby musejí být použity všechny a utaženy odpovídajícím utahovacím 
momentem dle tab. č. 9. 2/1 – Utahovací momenty šroubů. Šrouby nejsou součástí dodávky.

 6. Musí být zajištěn dostatečný přístup k nalévacím, kontrolním a odvzdušňovacím otvorům.
 7. Na převodovku nesmí působit vysoká teplota okolí (odstranit jakékoliv překážky toku vzduchu 

a zdroje tepla z blízkosti převodovky).
 8. Převodovka musí být chráněna před slunečním zářením a extrémním počasím.
 9. Rotující součásti zakrýt vhodným bezpečnostním krytem.
 10. Při zapojování elektromotoru dodržet příslušné místní normy. Návod k použití elektromotoru je 

součástí dodávky.
Montáž a pozdější demontáž se usnadní tím, že se hřídel a náboj převodovky před montáží natře mazi-
vem, které má ochranné antikorozní vlastnosti.
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5. KONTROLA A ÚDRŽBA

Intervaly kontrol a údržby

Interval kontrol a údržby Kontrola a údržba; Údržbářské úkony

Nejméně 1× za měsíc Vizuální kontrola znečištění povrchu převodovky prachem a ostatními 
nečistotami.

Nejméně každých 6 měsíců

Vizuální kontrola
Kontrola hlučnosti za provozu
Kontrola stavu hladiny oleje
Kontrola oteplení
Doplnit tuk v maznicích (pouze u převodovek osazených domazávacími 
maznicemi)

Každých X provozních 
hodin nejpozději každých 
24 měsíců.

Výměna oleje.
Tuto lhůtu je nutno zkrátit při extrémních provozních podmínkách
(vysoká vlhkost vzduchu, agresivní prostředí a vysoké kolísání teplot).

Každých 10 let

Provést generální opravu.
Tuto lhůtu je nutno zkrátit na 5 let při extrémních provozních 
podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, agresivní prostředí a vysoké 
kolísání teplot).

Kontrolní a údržbářské práce

 Kontrolu a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Montážní a servisní činnost lze 
provádět pouze pokud je zařízení mimo provoz. Zařízení musí být odpojeno od napětí a zajištěno 
proti náhlému připojení během údržby.

Vizuální kontrola
Zkontrolovat stav znečištění povrchu převodovky. Povrchová usazenina nesmí být větší než 1 mm.
Zkontrolujte převodovku, zda nejsou patrné známky mechanického poškození a proveďte kontrolu si-
lenbloků pokud jsou použity. Pokud je zjištěna netěsnost, únik oleje nebo jiná mechanická poškození, 
je nutnost nechat převodovku opravit. S opravou se obraťte na servis dodavatele nebo výrobce.

 UPOZORNĚNÍ!!!

Přítomnost oleje v okolí břitů olejového těsnění je normální a žádoucí stav, vzhledem k používání maza-
cích tuků při montáži. Těsnicí kroužek se nesmí provozovat na suchém povrchu.

Kontrola hlučnosti za provozu
Pokud je zjištěna nadměrná hlučnost, zvýšená vibrace nebo oteplení převodovky, může dojít k její po-
škození.
V těchto případech je nutno převodovku nebo vyřadit z provozu a provést generální opravu.

Kontrola stavu hladiny oleje
Převodovky se dodávají s dlouhodobou olejovou náplní, pokud není dohodnuto jinak U převodovek 
složených ze dvou a více skříní je nutné provést kontrolu hladiny oleje u všech skříní.
U převodovek bez olejoznaků kontrola hladiny odpadá.

 1. Kontrolu lze provádět pouze pokud je převodovka zcela mimo provoz. Převodovka musí být od-
pojena od napětí a zajištěna proti náhlému připojení během údržby.

 2. U převodovek s kontrolním olejoznakem je požadovaná hladina v jeho středu.
 3. Olej na doplnění musí být shodný s olejovou náplní 
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Domazávání tukem
Některé provedení převodovky má maznici na domazávání ložisek tukem.

Výměna oleje

 Syntetická a minerální maziva se nesmějí mísit. Při změně druhu nebo značky mazacího prostřed-
ku musí být převodovka bezpodmínečně vyčištěna a vypláchnuta.

 Převodovka je standardně dodávána s dlouhodobou olejovou náplní – syntetický olej, proto od-
padá častá výměna olejů.

Postup při výměně oleje
 1. Výměnu lze provádět pouze pokud je převodovka zcela mimo provoz.
 2. Převodovka musí být odpojena od napětí a zajištěny proti náhlému připojení během výměny.
 3. Pod vypouštěcí otvor umístěte nádobu na olej.
 4. Vyšroubujte kontrolní nebo vypouštěcí šroub.
 5. Nechte vytéct celé množství oleje.
 6. Po vypuštění oleje proveďte vypláchnutí vyplachovacím olejem.
 7. Zašroubujte vypouštěcí šroub a dotáhněte předepsaným momentem.
 8. Plnicím otvorem naplňte převodovku předepsaným množstvím oleje.

Porucha Možná příčina poruchy Odstranění poruchy

Nezvyklý hluk při chodu, chvění
Málo oleje nebo poškozená 
ložiska nebo poškozené 
ozubení

Obraťte se na servis

Převodovka se příliš zahřívá
Nevhodné umístění popř. 
poruchy na převodovce, 
přetěžování převodovky

Obraťte se na servis

Rázy při spuštění, vibrace
Poškozená spojka, motor 
převodovky, uchycení 
převodovky

Vyměnit spojku, dotáhnout 
šrouby pro připojení 
převodovky k el. motoru, 
dotáhnout šrouby uchycení 
převodovky

Únik oleje z převodovky Poškozené těsnění Obraťte se na servis

Únik oleje z odvzdušňovacího 
šroubu

Nesprávné množství oleje nebo 
nesprávný olej nebo nevhodná 
provozní poloha

Výměna oleje nebo 
odvzdušňovacího šroubu, 
změna provozní polohy nebo 
polohy odvzdušňovacího 
šroubu

Výstupní hřídel se neotáčí, ale 
vstupní hřídel ano Poškození vnitřku převodovky Obraťte se na servis

Únik oleje těsnicím kroužkem Poškozený těsnicí kroužek Výměna těsnicího kroužku

Záruční a pozáruční servis zajišťuje dodavatel.


