
Przekładnie metalowe

\

 Zalety:
• kompaktowe, miniaturowe przekładnie metalowe
• szeroki zakres dostępnych przełożeń 
• maksymalny moment na wałku wyjściowym do 5Nm
• bezobsługowe, długa żywotność do 10000 godzin nieprzerwanej pracy
• spełnia wymagania RoHS (Dyrektywa 2002/95/CE) 

  Cechy mechaniczne metalowo-plasykowych przekładni:
• obudowa wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium zamkniętego 

jednostronnie płytką metalową
• kółka zębate od strony silnika są wykonane z wtryskowo formowanego 

polimeru acetylowego, aby zredukować hałas, natomiast kółka zębate od 
strony wałka wyjściowego przekładni są wykonane z metalu, aby były one 
odporne na udary

• wszystkie kółka posiadają stalowe wałki polerowane do połysku obracające 
się w bezobsługowych łożyskach ślizgowych z mosiądzu

• stalowe wałki wyjściowe umocowane są w solidnych, bezobsługowych 
łożyskach ślizgowych z brązu– standardowo pełne o średnicy 4mm i długości 
17mm, ze ścięciem  (wymiary na str. 2)

• na życzenie dostępne są inne rodzaje wałków ( pełne, pełne z krótkim 
ścięciem, pełne z otworem w osi wałka, dwustronne, itd. - rys. na str.1)

• maksymalny moment mechaniczny przenoszony przez przekładnię to 5Nm 
(charakterystyki mechaniczne na str. 2)

• dostępne przełożenia od i=25/3 do i=2000 
• przekładnie mogą być dwukierunkowe lub jednokierunkowe poprzez 

zastosowanie mechanicznego sprzęgiełka ślizgowego
• mocowanie przekładni poprzez uszy z otworami na śruby M5, umieszczone 

po stronie wałka wyjściowego (rozstaw otworów podany na str. 2)
• wszystkie pozostałe wymiary podane na rysunkach na str. 2
• silniki są mocowane do przekładni poprzez specjalny sprężynujący klips 

stalowy, zapewniający szybkie rozłączenie silnika od motoreduktora 
• możliwe zastosowanie potencjometru na wałku wyjściowym dwustronnym, 

mocowanego od strony silnika

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

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

                                     Przykładowe wałki wyjścowe przekładni metalowych serii GB7:
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Przekładnie metalowe

 Rysunki techniczne przekładni metalowych  serii GB7:

Charakterystyki mechaniczne przekładni GB7 z silnikami synchronicznymi:
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