
Metalowo-plastykowe 
przekładnie prostopadłościenne

\

 Zalety:
• kompaktowe, miniaturowe przekładnie prostopadłościenne
• bardzo szeroki zakres dostępnych przełożeń 
• maksymalny moment na wałku wyjściowym do 30Nm
• bezobsługowe, długa żywotność do 10000 godzin nieprzerwanej pracy
• spełnia wymagania RoHS (Dyrektywa 2002/95/CE) 

  Cechy mechaniczne metalowo-plasykowych przekładni:
• pięć rodzajów przekładni walcowych GB3/8, GBU/V, GB4, GBW oraz GBX
• rama przekładni wykonana z tworzywa, zamknięta z obu stron metalowymi 

płytkami, w których osadzone są łożyska ślizgowe lub kulkowe na żądanie 
• kółka zębate od strony silnika mają zęby ukośne, aby zredukować hałas
• wszystkie kółka posiadają stalowe, utwardzane wałki polerowane do połysku 

osadzane w łożyskach ślizgowych różnych rodzajów – plastykowych, z brązu 
oraz z węglików spiekanych, w zależności od przenoszonych momentów

• stalowe wałki wyjściowe umocowane są w solidnych, bezobsługowych 
łożyskach ślizgowych z węglików spiekanych– standardowo ściętych o 
średnicach 8mm i długościach 17, 18 i 22mm oraz 12mm i długości 19mm, 
aż do średnicy 15mm i długości 20mm (przykładowe wymiary na str. 1-2)

• na życzenie dostępne są inne rodzaje wałków ( pełne, pełne dwustronne, ze 
ścięciem dwustronne, itd.)

• maksymalne momenty mechaniczne przenoszone przez przekładnie to 5Nm 
dla przekładni GB3/8; 6Nm dla GBU/V; 10Nm dla GB4; 15Nm dla GBW oraz 
30Nm dla przekładni GBX (charakterystyki mechaniczne na str. 2-3)

• dostępne przełożenia od i=25/3 do i=109 
• przekładnie mogą być dwukierunkowe lub jednokierunkowe poprzez 

zastosowanie mechanicznego sprzęgiełka ślizgowego
• mocowanie przekładni  poprzez specjalne otwory po obu stronach obudowy 

przy pomocy czterech śrub M4 lub M5 (rozstaw otworów podany na str. 1-2)
• wszystkie pozostałe wymiary podane na rysunkach na str. 1-2
• silniki są mocowane do przekładni poprzez specjalny sprężynujący klips 

stalowy, zapewniający szybkie rozłączenie silnika od motoreduktora albo 
przykręcane do płytki przy pomocy śrub

• wszystkie pozostałe wymiary podane w przykładowych tabelach na str. 1-2 
• waga silników synchronicznych od 200g do 850g w zależności od typu

  Uwaga:
• doboru konkretnej przekładni do silników prądu stałego oraz silników 

synchronicznych w zależności od wymaganych parametrów elektryczno-
mechanicznych dokona specjalista działu motoreduktorów

                                       Rysunki techniczne przekładni walcowych  serii GBV:
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Metalowo-plastykowe 
przekładnie prostopadłościenne

Przykładowe charakterystyki mechaniczne przekładni GBV z silnikami synchronicznymi:

  
Rysunki techniczne przekładni walcowych  serii GBX:
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Metalowo-plastykowe 
przekładnie prostopadłościenne

Przykładowe charakterystyki mechaniczne przekładni GBX z silnikami synchronicznymi:
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