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INSTRUKTIONER VEDRØRENDE BRUG OG 
VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTER FRA 
MOTOVARIO-SPAGGIARI:

 Standard
 
 Atex 2G/2D  
 Atex 3G/3D

• TANDHJULSGEAR SERIE: H, HA, SH, RT
• KEGLEHJULSGEAR SERIE B, BA
• SNEKKEGEAR SERIE NMRV, NMRV-P, SW
• FLADGEAR SERIE S
• VARIATORER SERIE S, TXF
• VARIATORGEAR SERIE VH, VHA, SR

ITALIENSK ORIGINAL VERSION –
DANSK OVERSAT VERSION
ADVARSEL! De data og oplysninger, der er givet i dette dokument, erstatter dem i 
de foregående udgaver. Konsulter regelmæssigt den tekniske dokumentation, der 
er til rådighed på websiden www.motovario-group.com for at finde eventuelle 
opdateringer vedrørende ydeevne og specifikationer for dit produkt. For motorafsnittet 
angående variatorer og gearmotorer, henvises til vejledningen for motorer i det 
respektive tilgængelige afsnit på websiden www.motovario-group.com
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1. GENERELLE OPLYSNINGER

Formål
Denne vejledning er udarbejdet af Motovario Group for at give oplysninger til dem, der har tilladelse til at transportere, håndtere, 
installere, vedligeholde, reparere, fjerne og bortskaffe gearet/variatoren.

Oplysningerne om den elektriske motor kan findes under Instruktioner vedrørende brug og vedligeholdelse af motoren. Manglende 
overholdelse af disse oplysninger kan medføre risici vedrørende sundhed og personsikkerhed, og kan forårsage økonomisk skade. Disse 
oplysninger skal gemmes omhyggeligt af den ansvarlige person, så de altid er til rådighed og tilgængelige i den bedste tilstand. I tilfælde af 
beskadigelse eller tab, skal dokumentationen bestilles direkte hos Motovario Group.

Symboler

 Advarsel - Fare
 Angiver meget farlige situationer, der kan medføre risiko for personernes sundhed og sikkerhed.

 Vigtige oplysninger
 Angiver vigtige tekniske oplysninger, der ikke må ses bort fra.

Atex-symboler

 Advarsel - Symboler for reference til Atex-direktiv 94/9/EF
 Angiver meget farlige situationer, der kan medføre risiko for sundhed og sikkerhed 
 for personer. Handlingerne skal udføres af kvalificeret personale med
 særlig sikkerhedskompetence i område med eksplosionsfarlig atmosfære.

Produktidentifikation
Der er påsat et skilt på gearet/variatoren til at identificere produktet. Hvis produktet er komplet med motor, findes oplysningerne 
vedrørende motoren i den pågældende vejledning.

Skilt MOTOVARIO-SPAGGIARI 

       N. : Ordrenummer    
       TYPE : Forkortelse for gearet/variatoren 
       i : Reduktionsforhold   
       xx : Monteringsposition
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Skilt Motovario Atex

    Oplysninger på typeskiltet.
    • Type: Forkortelse for variatoren/gearet
    • i: Reduktionsforhold
    • Nr : Ordrenummer
    • m.p. : Monteringsposition
    • n2 : Antal omdrejninger i udgang (1/min)
    • n1 : Antal omdrejninger i indgang (1/min)
    • xxxx felt for Atex-identifikation 
    for område 2, 22 II 3GD c
    for område 1, 21 II 2GD ck
    • Tn temperaturklasse: T4 eller T3
    • Tc: max overfladetemperatur
    • Tech. file Ref. : nr. opbevaring af teknisk fil
    • M2 max : Maks. tåleligt moment fra enheden (Nm)
    • Fr max : Højeste tilladte radiale belastning på udgangsaksel (N).

Hvis skiltet er ulæseligt, anbefales det at bede om et andet fra Motovario Group.

Assistance
For enhver anmodning om teknisk assistance, bedes du rette direkte henvendelse til salgsnetværket for Motovario Group og oplyse dataene 
på skiltet

Fabrikantens ansvar:

Motovario Group fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af:
 • brug af gearet/variatoren, der ikke er i overensstemmelse med reglerne om sikkerhed og forebyggelse af ulykker
 • arbejde udført af ukvalificeret personale
 • forkert installation
 • manipulering af produktet
 • forkert eller manglende overholdelse af anvisningerne i vejledningen
 • forkert strømforsyning til gearmotorer.

For gearets/variatorens sikkerhed skal de bruges inden for de tilladte rammer for anvendelse. Udfør rutinemæssig vedligeholdelse. Lad 
kun kvalificeret personale udføre vedligeholdelse og inspektion, og anvend kun originale reservedele.

  Konfigurationerne i listen for gear/variator er de eneste foreskrevne, og anvend ikke gear/variator i
  uoverensstemmelse med angivelserne deri. Instruktionerne i denne vejledning erstatter ikke
  men opvejer forpligtelserne for den eksisterende lovgivning om sikkerhedsstandarder.
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2. TEKNISKE OPLYSNINGER

Beskrivelse af gear/variator:
Variatoren/gearet er designet med henblik på at udføre visse anvendelser og, til at opfylde de særlige behov, kan den/det leveres i forskellige 
designs og konfigurationer ved hjælp af en række tilbehør og valgfrie varianter. Det er brugerens ansvar at bruge den/det hensigtsmæssigt i 
overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.

   • Gearet/variatoren kan kun monteres i den monteringsposition, der er angivet på skiltet:
   Ændring af monteringspositionen skal godkendes af Motovario Group.
   Vinkel- eller hældningsændringer på +/- 5° i forhold til vandret er tilladt.   
   • Kontrollér om der er olielækager. Fortsæt i så fald ikke med monteringen af enheden.
   • Ved reparation er det nødvendigt at genoprette den korrekte mængde olie.

Variatorens funktion:
Variatoren består af to indvendige spor (1 og 2), der holdes af tallerkenfjedre (3), som er indfalset på krumtapakslen (4), af to 
udvendige spor (5 og 6), der er fastgjort til huset og af et tilstrækkeligt antal planethjul (7), der er støttet af radiale glidebøsninger (8) i 
planethjulsholderen (9), der fungerer som samler for bevægelsen. Planethjulene, i kontakt med de indvendige spor, hvorfra de modtager 
bevægelsen, og med de udvendige spor, får således en dobbelt bevægelse: én med rotation omkring sin egen akse, en anden med 
omdrejning omkring de udvendige spor, der samles af planethjulsholderen, der er fast sammenføjet med udgangsakslen. Ændringen af 
bevægelsen opnås ved at dreje på håndhjulet (10), hvorigennem sporet (6) forskydes i en vinkel støttet af kuglekrans (12) på kontrasporet 
med knastafskærmning (11). Denne forskydning ændrer afstanden mellem sporene (5 og 6) og ændrer dermed den radiale forskydning 
af planethjulene, og ændrer dermed den relative bevægelse, der overføres til planethjulsholderen.
N.B. Ovennævnte ændring skal altid udføres med motoren i bevægelse.

Differentiale:

Variatoren kan forsynes med planetarisk enhed/diffentialeenhed, 
der gør det muligt at ændre udgangshastigheden fra nul til den 
maksimalt fastsatte. Det er muligt, fordi den konstante hastighed 
i indgang til variatoren også sendes til trækhjulet (1) for det/den 
planetariske gear/variator. Den konstante indgangshastighed 
omdannes til variabel hastighed for variatoren og sendes til 
planethjulene (2) for det/den planetariske gear/variator. På denne 
måde udjævnes hastigheden for planethjulene (2) med hastigheden 
for trækhjulet (1). Med disse vilkår er hastigheden for den ydre krans 
nul, og dermed er omdrejningstallet på udgangsakslen nul.

3 2 1

1 Fast indvendigt spor
2 Mobilt indvendigt spor
3 Tallerkenfjeder
4 Aksel
5 Fast udvendigt spor
6 Mobilt udvendigt spor
7 Planethjul
8 Bøsning til planethjul
9 Planethjulsholder
10 Håndhjul
11 Udvendigt justeringsspor
12 Kugleholderring

12

11

10

4

2

1

7

8

956
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Overensstemmelse:
Gearene er designet i overensstemmelse med sikkerhedskravene, der gælder for dem. Det anbefales at overholde maskindirektivet 2006/42/
EC i hele anlægget, hvor gearet/variatoren er monteret. De elektriske Motovario-motorer overholder lavspændingsdirektivet 2006/95/
EC og EMC-direktivet 2004/108/EC vedrørende de iboende specifikationer om emissioner og immunitetsniveauer.

 Med anvendelse i overensstemmelse med de vedlagte instruktioner, kan de omhandlede gear bruges i
 følgende miljøer:  

 Gruppe II
 Kategori 2G og 2D
 Zone 1/21 for gas og støv
  Beskyttelse mod tænding:  EN13463-5 (c) konstruktionssikkerhed   
    EN13463-8 (k) nedsænkning i væsker 

 Grupperne, der er klassificeret på denne måde, er ikke en del af standardfremstillingen og vil derfor blive 
tilpasset til at være i overensstemmelse med standarderne i det omtalte direktiv.

Gruppe II
 Kategori 3G og 3D
 Zone 2/22 for gas og støv 
 Beskyttelse mod tænding: EN13463-5 (c) konstruktionssikkerhed

 Grupperne, der er klassificeret på denne måde, er en del af standardfremstillingen, og vil blive markeret til 
at være i overensstemmelse med standarderne i det omtalte direktiv.

Anvendelsesvilkår og begrænsninger:

  Ændring af monteringspositionen eller konstruktionsformen er IKKE tilladt.
  Undgå anvendelse ved omdrejningstal n1, der er højere end det, der er angivet på skiltet.  
  Ved mangel af tilladelse bortfalder ATEX-godkendelsen.

Kritiske anvendelser
Præstationerne, der er angivet i listen, svarer til positionen B3 eller lignende, dvs. hvis det første stadie ikke er helt nedsænket i olie. 
For andre monteringspositioner og/eller indgangshastigheder, skal man rette sig efter tabellerne, der fremhæver forskellige kritiske 
situationer for hver størrelse af gear/variator. Følgende anvendelser bør det tages behørigt hensyn til og vurderes omhyggeligt, ved at 
konsultere vores Tekniske service:

 • anvendelse på måder, der kan være farlige for mennesker, hvis gearet/variatoren går i stykker
 • anvendelser med særligt høje inertier
 • anvendelse som løftespil
 • anvendelser med store dynamiske påvirkninger på gearets/variatorens hus
 • anvendelse i miljøer med temperatur under -5°C eller over 40°C
 • anvendelse i miljø med giftgasser
 • anvendelse i saltholdigt miljø
 • monteringspositioner, der ikke er medtaget i listen
 • anvendelse i radioaktivt miljø
 • anvendelse i miljø med et andet tryk end det atmosfæriske
 • undgå anvendelse som multiplikator
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Undgå anvendelser, der kræver nedsænkning, også delvis, af gearet/variatoren.
Det maksimale drejningsmoment (*), der understøttes af gearet/variatoren, må ikke overstige det dobbelte af det nominelle 
drejningsmoment (f.s.=1), der er angivet i tabellerne over præstationer.
(*) Beregnet som pludselig overbelastning, der er forårsaget af igangsætninger med fuld belastning, bremser, stød og andre årsager, 
især dynamiske.

H 030 040 050 060 080 100 125 140
V5 - V1: 1500 < n1 < 3000 - - - - - - B B

n1 > 3000 B B B B B B A A
V3 - V6 B B B B B B B B

H A30 A40 A50 A60
V5 - V1: 1500 < n1 < 3000 - - - -

n1 > 3000 B B B B
V3 - V6 B B B B

B 060 080 100 125 140 150 160
2000 < n1 < 3000 - - - B B B B

V6 B B B B B B B
n1 > 3000 B B B B A A A

…L : B6 - B7 B B B B B B B

B A40 A50 A70
2000 < n1 < 3000 - - -

V6 B B B
n1 > 3000 B B B

…L : B6 - B7 B B B

S 050 060 080 100 125
2000 < n1> 3000 - - - - -

V6 B B B B B
n1>3000 B B B B B

…L : V5 - V6 B B B B B

NMRV 025 030 040 050 063 075 090 105 110 130 150
V5: 1500 < n1 < 3000 - - - - - B B B B B B

n1 > 3000 B B B B B A A A A A A
V6 B B B B B B B B B B B

NMRV - P 063 075 090 110
V5: 1500 < n1 < 3000 B B B B

n1 > 3000 B B A A
V6 B B B B

R 040 040 050 063 080 100 125
1500 < n1 < 3000 - - - - B B B

n1 > 3000 A A A A A A A
V3 - V6 B B B B B B B

TXF - SF 002-003 005 010 020 030 050 100
2000 < n1 < 3000 - - - B A A A

n1 > 3000 B B B A A A A
V3 - V6 B B B B B B B

SH 020 030 040 050 060 080 090 100 125 140
V5 - V1: 1500 < n1 < 3000 - - - - - - - - B B

n1 > 3000 B B B B B B B B A A
V3 - V6 B B B B B B B B B B

SW 030 040 050 063 075 090 105 110 130 150
V5: 1500 < n1 < 3000 - - - - B B B B B B

n1 > 3000 B B B B A A A A A A
V3 - V6 B B B B B B B B B B

C Anvendelser, der ikke er muligeB Kontrollér anvendelsen og/eller kontakt vores tekniske serviceA Anvendelse, der ikke anbefales
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3. SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs denne vejledning omhyggelig, samt eventuelle instruktioner, der er angivet direkte på gearet/variatoren.
Personale, der foretager indgreb på gearet/variatoren, skal have klare tekniske færdigheder, erfaring og evner, samt have det 
nødvendige arbejdsværktøj og den nødvendige sikkerhedsbeskyttelse DPI (ifølge lovdekret 81/2008). Overtrædelse af disse krav kan 
forårsage skader vedrørende personernes sikkerhed og helbred. Brug kun gearet/variatoren til de formål, der er fastsat af Motovario 
Group. Forkert brug medfører risiko for personernes sikkerhed og sundhed, samt økonomiske skader. Hold altid gearet/variatoren 
virkningsfulde ved at foretage vedligeholdelsesindgreb. Gearet/variatoren er en komponent, der kan nå meget høje temperaturer (for 
variatoren også med ubelastet funktion eller med reduceret belastning). Undgå at berøre overfladen med bare hænder og sørg for den 
nødvendige sikkerhedsbeskyttelse.

Udarbejd sikkerhedsvilkår for vedligeholdelse, ved hjælp af tøj og/eller beskyttelsesanordninger, i 
overensstemmelse med gældende love om sikkerhed på arbejdspladsen.

Udskift kun dele med originale Motovario-reservedele. Brug kun olie og fedt, der er anbefalet af Motovario Group. Bortskaf ikke 
forurenende stoffer i miljøet. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. Efter udskiftning af smøremiddel 
skal overfladen af gearet/variatoren rengøres, samt indgrebsområdet.

Gearene/variatorerne er beregnet til industriel brug.
I tilfælde af miljø med potentiel eksplosiv atmosfære, skal strømforsyningen til gearet/variatoren 
frakobles.

4. HÅNDTERING OG OPBEVARING

  Kontrollér ved modtagelsen af gearet/variatoren, at det svarer til købsspecifikationerne, og at der ikke er skader og/
eller fejl. Ved eventuelle problemer bedes du kontakte Motovario Group-købsstedet.

  Bortskaf emballagen i henhold til gældende regler.
  Den, der har tilladelse til at håndtere gearet/variatoren skal sørge for at der er taget højde for alle de fornødne 

sikkerhedsvilkår. Det er ikke altid muligt at flytte gearet/variatoren med hænderne, på grund af massen og/eller 
formen, brug derfor passende udstyr til håndteringen for at undgå skader på personer og/eller ejendom.

   Den vægt, der skal håndteres, kan aflæses fra det respektive salgskatalog.
  Find stederne til at tage fat i gearet/variatoren (huller på gearet serie B, hul på gearet serie S, gevindhul fast 

aksel gear serie H, SH, R og variatorer, fodhuller til gear serie NMRV) og udfør alle håndteringer med yderste 
forsigtighed.

Opbevaring:
De forholdsregler, der skal følges under håndteringen, er dem, der beskytter mod brud eller beskadigelse af udvendige dele, på grund 
af stød eller tilfældige fald.
I tilfælde af længere tids opbevaring (2/4 måneder), eller i en fjendtlig atmosfære, er det vigtigt at anvende beskyttende og vandtætte 
produkter, for at undgå beskadigelse af aksler og gummidele. Før idriftsættelse af enheden, skal du kontrollere følgende:  
  • Kontrollér typeskiltet på gearet/variatoren og/eller den elektriske motor
  • Kontrollér for eventuelle lækager af smøremiddel
  • Fjern, hvis det er muligt, eventuel snavs fra akslerne og fra områderne omkring tætningsringene.
I tilfælde af særligt lange opbevaringsperioder (4/6 måneder), anbefales det, hvis tætningsringen ikke er nedsænket i smøremidlet inde 
i enheden, at udskifte den, fordi gummiet kan klistret til akslen eller ligefrem have mistet sin elasticitet, som er nødvendig for at den 
fungerer ordentligt. 

   ATEX-produktet kan ikke opbevares i længere end 4 måneder. For opbevaringsperioder på 2/4 
månederer det nødvendigt at anvende beskyttende og vandtætte produkter, for at undgå 
beskadigelse af aksler og gummidele.
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5. INSTALLATION

Man skal være særlig opmærksomhed på installationsforholdene, som ofte er den vigtigste årsag til skader og anlægsstandsninger. 
Ved valget af motoriseringen skal man være særlig opmærksom på monteringspositionen og/eller tilstedeværelsen, under selve 
motoriseringen, af dele, genstander eller materialer, der kan blive beskadiget ved eventuel udslip, også meget begrænset, af olie. 
Valget af en passende monteringsposition vil kunne eliminere mange problemer. Ofte er det tilstrækkeligt med en hvilken som helst 
beskyttelse, der anvendes under motoriseringen, for at sikre optimale sikkerhedsforhold. 
Før idriftsættelse af enheden, skal du kontrollere følgende:
• Kontrollér, at leveringen svarer til det bestilte
• Kontrollér, at udgangsakslen på gearet/variatoren har den korrekte rotationsretning, før montering af enheden på maskinen
• Fastgøringen på maskinens struktur skal være stabil, og ikke udsat for rystelser. Strukturen må ikke være underlagt 
vridningsbevægelser. Den skal sikre en kontinuerlig overførsel af elektriske og elektrostatiske udladninger. I modsat fald skal der 
være en jordforbindelse, via et kabel, der er anbragt på fastgøringsområdet
• Ved fastgøring af fladgear til hul udgangsaksel, anbefales det at bruge reaktionsarme, leveret af Motovario Group, der er specielt 
fremstillede.
• Brug skruer af minimumskvalitet 8,8 til fastgøringen, og pas på ikke at beskadige husene på grund af forkert fastgøring
• Undgå direkte sollys eller andre varmekilder: Temperaturen af   afkølingsluften må ikke overstige 40°C
• Sørg for ordentlig afkøling af motoren ved at sikre en god luftstrøm fra ventilatorsiden
• Ved omgivelsestemperatur < -5°C eller > +40°C skal du kontakte Teknisk Support
• For betjeninger med højt nummer for igangsætninger med belastning, anbefales det at anvende varmesonder (indsat i motoren)
• Smør kontaktoverfladerne for at undgå sammenbrændinger eller oxyderinger
• Undlad at installere enheden i andre monteringspositioner end dem, der er angivet, da andre monteringspositioner kræver andre 
placeringer af dæksler for påfyldning, tømning og olieniveau, foruden en anden mængde af smøremiddel, hvis angivet/til stede.
• Den elektriske motor skal være i en præcisionsklasse for at sikre en korrekt kobling med flangerne i indgangen til variatoren.

  • Kontrollér typeskiltet for at alle de angivne data er i overensstemmelse med anvendelsen: gruppe, kategori, 
zone, maksimal overfladetemperatur.

  • Kontrollér, at dataene for ATEX-godkendelse, der er angivet på motoren og på gearet/variatoren 
stemmer overens.

  • Kontrollér, at de dele, der er forbundet til gearet/variatoren i indgang og i udgang er ATEX-godkendte.
  • Ved omgivelsestemperatur < -20°C eller > +40°C skal du kontakte Teknisk Support.

- For enheder med hulaksel, der er med udstyret med krympeskive, skal det medfølgende beskyttelsesdæksel monteres.
- Monteringen af de forskellige dele (remskiver, tandhjul, led, osv.) på akslerne skal ske ved at bruge de tilhørende gevindhuller eller andre 
systemet, som under alle omstændigheder sikrer en korrekt drift uden at risikere beskadigelser af lejerne eller enhedernes udvendige dele (fig. 1).

Eksempel på en korrekt installation af en del på gearets/variatorens langsomme aksel.
N.B. Undgå at bruge forkert værktøj.
Korrekte (A) og forkerte eksempler (B) for installation af remskiver på gearets/variatorens langsomme aksel.



11

DRIFTS OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Montering af motor på flanger PAM B5/B14:
Når enheden er leveret uden motor, er det nødvendigt at overholde følgende anbefalinger for at sikre en korrekt montering af den elektriske 
motor. Kontrollér, at tolerancerne på akslen og på motorflangen mindst svarer til kvalitetsklassen "normal". Rengør akslen, centreringen og 
flangens overflade omhyggeligt for snavs og rester af lak. Montér halvleddet/muffen (se billede) på den elektriske motors aksel uden at spænde 
for kraftigt. Kontrollér i modsat fald korrekt position og tolerance for motorens notgang. Brug under alle omstændigheder passende systemer, 
der sikrer en korrekt montering uden at risikerer at beskadige motorlejerne. Montér derefter motoren med halvled så træktænderne for 
halvleddet i motorsiden passer med dem for det elastiske element på det faste halvled i gearets side. Det er ikke muligt at tilpasse notgangen. 
Kontrollér, at udgangsakslen på variatoren/gearet har den korrekte rotationsretning, før montering af enheden på maskinen.

Montering med krympeskive:
Gearene serie B og S, til blokering af hulakslen på den drevne aksel, kan være med krympeskive. For at installere gearet skal de to skruer 
på krympeskiven skrues af, i rækkefølge og gradvist. Rengør forsigtigt tilkoblingsområdet mellem gearets aksel og den drevne aksel. 
Kontrollér, at diameteren for krympeskiveakslen er i overensstemmelse (h7). Montér gearet og spænd skruerne i krympeskiven, gradvist 
og i rækkefølge, med en momentnøgle. Anvend de fastspændingsmomenter, der er angivet i tabellen:

Montering af fladgear med reaktionsarm:
Gearene serie B, S, NMRV, NMRV-P, SW kan være udstyret med antivibrerende reaktionsarm. Kontrollér efter montering om der 
mangler aksiale forbelastninger af den antivibrerende klods. Kontrollér at der ikke er unormale vibrationer i startfasen på enheden 
og på støttestrukturen.

Forstærkede tætninger:
Gearene serie H/B/S kan være udstyret med forstærkede tætninger. Den forstærkede tætning kan være realiseret i forhold til 
størrelsen eller via to tætningsringe eller via en standardtætningsring + VRM-ring. Tandhjulsgear fra størrelse 060 til størrelse 140 
(med undtagelse af enkeltstadie) i placeringen V1/V5 har allerede 2 tætningsringe som standard. 

Montering/afmontering af gear til hulaksel med notgang:
Gearene serie B og S kan være udstyret med et valgfrit monterings-/afmonteringssæt fra Motovario til den drevne aksel.

      Leveringen omfatter:
1.       1. Fastspændingsskrue
2.       2. Låsering
3.       3. Fast møtrik
4.       4. Trykskive

     Montering
      Montér låseringen (2), indsæt den faste møtrik (3), stram 

fastspændingsskruen (1) fra monteringssættet fra Motovario på 
enden af akslen til den styrede maskine.

     Afmontering
      Indsæt trykskiven (4) og den faste møtrik (3), fra afmonteringssættet 

fra Motovario, mellem akslen til den styrede maskine og låseringen 
(2). Indsæt låseringen (2), stram fastspændingsskruen (1). Det er nu 
muligt at trække gearet ud af akslen.

MT 12.9 (Nm)
S050-S060-S080-S100

BA40-BA50-BA70B060-
B080-B100

15

B123 - S125 40
B143 50
B153 70
B163 70

Maskintap

1 2 3 4

1 2 3

1234

Kontrollér, at smøremiddelniveauet er korrekt ved hjælp af indikatoren, hvis til stede, 
så det svarer til den ønskede position.
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ROTATION MOD URET ROTATION MED URET

ROTATION MOD URET ROTATION MED URET

Tilbageløbsspærre:

Gearet kan være udstyret med en tilbageløbsspærre på den hurtige aksel. Tilbageløbsspærren gør at akslerne kun kan rotere i én 
retning, afhængigt af størrelsen er den til rådighed i PAM-flangen (kun for gear serie H/B/S/SH) eller i motoren, uden ekstra spærringer. 
Det er nødvendigt, når du bestiller, at angive rotationsretning med eller mod uret, indgangssiden. På PAM-flangen er der et skilt, der 
angiver den frie rotationsretning for enheden. Kontrollér, at den frie rotationsretning svarer til den bestilte.

ROTATION FOR RINGMøTRIK ROTATION FOR RINGMøTRIK ROTATION FOR RINGMøTRIK ROTATION FOR RINGMøTRIK ROTATION FOR RINGMøTRIK

Momentbegrænser:
Gearet serie NMRV, NMRV-P, SW kan være udstyret med momentbegrænser. Anordningen beskytter selve gearet og de mekaniske dele, der 
er forbundet til det, mod uventede eller utilsigtede overbelastninger. Den er også nyttig, hvis man, med standset maskine, skal dreje den 
langsomme aksel. Det gøres ved at løsne justeringsringmøtrikken (husk at afmærke ringmøtrikkens position for at genoprette driftskalibreringen 
eller genudføre kalibreringen). Den frarådes ved anvendelse med løftemekanisme, da den influerer negativt på sikkerhedsformålene. Der er 
ingen ændringer i fastgøringsmåden for gearet. Enheden kalibreres til ca. 80% af det nominelle moment i listen. Ved installation på maskinen skal 
man, om nødvendigt, kalibrere momentbegrænseren via ringmøtrikken på grundlag af de faktiske krav for anvendelsen. For kalibreringen skal 
man kontrollere momentværdien og tilstanden med anlæggets konstruktør. Hvis det er nødvendigt for at sikre et passende sikkerhedsniveau for 
anlægget, skal der foretages forsøgsmæssige funktionskontroller.
Grafen viser kurven for momentet i forhold til justering af ringmøtrikken. Kurven har en minimumsværdi og en maksimumsværdi, som 
sammenfatter feltet for moment for alle forhold og de to rotationsretninger. Andre faktorer, ud over forholdet, der kan påvirke kalibreringsværdien 
er: temperatur, tilkøring, tilstedeværelse af vibrationer, osv.



13

DRIFTS OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Montering af motor på flanger PAM serie NMRV-P:
Når enheden er leveret uden motor, er det nødvendigt at overholde følgende anbefalinger for at sikre en korrekt montering af den 
elektriske motor. Kontrollér, at tolerancerne på akslen og på motorflangen mindst svarer til kvalitetsklassen "normal".

Rengør akslen, centreringen og flangens overflade omhyggeligt for snavs og rester af lak. Udfør en forebyggende kontrol af 
monteringen af bøsningen (se billede) på den elektriske motors aksel uden at spænde for kraftigt. Kontrollér i modsat fald korrekt 
position og tolerance for motorens notgang. Montér derefter bøsningen på gearet så tænderne på bøsningen passer med dem 
på skruen. Tilslut efterfølgende motoren med gearet. Brug passende systemer, der sikrer en korrekt montering uden at risikere at 
beskadige motorlejerne. Det er ikke muligt at tilpasse motorens notgang. 

Montering af elektrisk motor PC serie NMRV
Følg disse instruktioner for korrekt montering af drev på motorens aksel:
a) Rengør akslen på den elektriske motor grundigt.
b) Fjerne motorens notgang fra lejet.
c) Montér bøsningen (1) på motorens aksel, ifølge retningen, der er vist på tegningen, ved hjælp af en flydende pakning (7).For at 
gøre monteringen lettere kan du opvarme bøsningen til ca. 70/80°C.
d) Montér den nye medfølgende notgang (3) i stedet for den, der er fjernet tidligere.
e) Montér drevet (4) på samme måde, som beskrevet i punktet (c).
f ) Montér skiven (5) og spænd med skruen (6).
g) Fjern lukkeproppen i gummi, der er monteret på tætningsringens leje, og vær forsigtig, da enheden med forspændt moment 
allerede er fyldt med smøremiddel.
h) Montér tætningsringen (2) og derefter motorenheden, og vær forsigtig med indsættelsen, for ikke at beskadige tætningsringens kant.

N.B. For en korrekt funktion, uden vibrationer og støj, anbefales det at bruge Motovario-motorer.

1

2

3

4

7

5

6
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6. START

Før du starter maskinen, der inkorporerer gearet, skal du sikre:• at den samme maskine, er i overensstemmelse med maskindirektiv 2006/42/EC 
samt alle andre sikkerhedsbestemmelser;
• korrekt monteringsposition, der svarer til positionen på skiltet;
• de elektriske strømforsyningsanlæg, ifølge normen EN60204-1 og EN50014;
• at spændingen svarer til den foreskrevne;
• olieniveauet og at der er nogen smøremiddellækager;
• at der ikke er nogen vibrationer og/eller unormal støj.

Før du starter maskinen, der inkorporerer gearet/variatoren, skal du sørge for at:
•kontrollere, at olieniveauet er korrekt ved hjælp af indikatoren, hvis til stede.
I enheder uden indikator garanteres det korrekte olieniveau af Motovario Group
• i tilfælde af placeringer med lodret motoraksel, skal der i løbet af den første driftstime kontrolleres 
for eventuel unormal støj eller for høj opvarmning: Stands i så fald straks motoren
• efter 3 timers drift med fuld belastning, skal overfladetemperaturen måles:
Det varmeste punkt må ikke overstige værdien, der er angivet på skiltet, på 10°C.
Hvis værdien på skiltet overstiges, skal motoren straks standses
• når motoren er standset, skal du vente 30' inden du fortsætter til afmonteringen.

Brug af apparatet:
Kontrollér, at anlægget er i overensstemmelse med alle gældende standarder for sikkerhed og sundhed for personer på arbejdspladsen.

Brug ikke gearet/variatoren:
• i miljøer med røg eller slibestøv og/eller ætsende støv
• i direkte kontakt med fødevarer i løs vægt.

Farligt område
Den farlige del af gearet/variatoren er akslens fremspring og eventuelle personer kan blive udsat 
for mekaniske risici ved direkte kontakt (skæring, slæbning, knusning). Der skal altid være en 
sikkerhedsskærm, når gearet/variatoren arbejder i tilgængelige områder.

For gearene serie B, S, NMRV, SW fås, på anmodning, enheder med beskyttelseshætter.

Idriftsættelsen skal ske gradvis, og man bør undgå øjeblikkelig anvendelse af den maksimale belastning fra maskinen, for at kontrollere 
og rette eventuelle uregelmæssigheder, der måtte være til stede på grund af forkert anvendelse.
For variatorer/variatorgear skal ændringen af omdrejninger, via den passende kommando, ubetinget ske med enheden i bevægelse.

 Overfladetemperatur
   • Temperaturdataene på skiltet angiver de maksimale tilladte værdier for variatoren/gearet i forhold til 

omgivelsestemperaturen fra –20 °C til +40 °C.
  Kontakt Teknisk Support for drift med andre omgivelsestemperaturer.

 Aflæsning af overfladetemperatur
   • Under idriftsættelsen skal overfladetemperaturen for enheden aflæses, under de betingelser, der er angivet 

for anvendelsen.
   • Overfladetemperaturen skal aflæses i nærheden af den hurtige aksel (for gear og variatorer) eller i 

forbindelsesområdet mellem motor og gear/variator (for gearmotorer/variatorgear) eller under alle 
omstændigheder i punkter, der er mindre gunstige for luftstrømmen.

   • Den målte overfladetemperatur (Ts) plus forskellen mellem den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur 
(Tam) og den målte omgivelsestemperatur (Ta) skal være mindst 10 °C lavere end den maksimalt tilladte 
overfladetemperatur:

  Ts+(Tam-Ta) < Tc - 10 °C
  Hvis temperaturen ikke er passende, skal du standse enheden og kontakte Teknisk Support.
    Ts= aflæst overfladetemperatur på enheden (°C)
    Ta= aflæst omgivelsestemperatur (°C)
    Tam= maksimalt tilladt værdi for omgivelsestemperatur =40 °C
    Tc= maksimalt tilladt overfladetemperatur, som angivet på skiltet (°C).
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7. VEDLIGEHOLDELSE

  Vedligeholdelse skal udføres af kompetent vedligeholdelsesmedarbejder i overensstemmelse med de 
gældende bestemmelser for sikkerhed på arbejdspladsen og miljøspørgsmål.

 Bortskaf ikke forurenende væsker, udskiftede dele og vedligeholdelsesaffald i miljøet. 
 Foretag aldrig pludselige reparationer!

  Inden der foretages indgreb på gearet/variatoren skal strømmen slås fra, for at sikre mod utilsigtet 
genaktivering, og under alle omstændigheder mod at gearets/variatorens dele kan bevæge sig.

  Informer driftspersonalet og dem, der arbejder i nærheden, og afmærk på passende vis de omkringliggende 
områder og afspær for adgang. Gennemfør alle miljøsikkerhedsforanstaltninger (støv, gas...).

De indvendige deles høje finishgrad sikrer en korrekt drift med et minimum af vedligeholdelse.

Generelt gælder følgende normer:  regelmæssig kontrol af udvendigt rengøring af enhederne, især i de områder, der er mest udsat for 
afkøling;

   regelmæssig kontrol for smøremiddellækager, især omkring tætningsringene.

Enheder, der er smurt for livstid, uden noget dæksel til olien, kræver ikke nogen særlig vedligeholdelse, undtagen det som er anført i foregående 
punkt. For de andre enheder er vedligeholdelsen meget begrænset, da det begrænser sig til et eventuelt olieskift, der skal foretages efter ca 
10.000 timers drift. Olieskiftet afhænger naturligvis af miljøtypen og driftstypen.
Foruden det, der er angivet ovenfor vedrørende normale vedligeholdelsesnormer, skal du sørge for rengøring af hullet på udluftningsproppen og, 
via niveauindikatorerne, regelmæssigt kontrollere at der er den korrekte mængde smøremiddel. Hvis det er nødvendigt at påfylde smøremiddel, 
skal du bruge det samme mærke, eller under alle omstændigheder et der er kompatibelt med det, der er i gearet/variatoren. Brug olier og fedter, 
der anbefales af Motovario Group. Følg anvisningerne ovenfor i tilfælde af olieskift. Tøv ikke med at udskifte en komponent, der ikke er i stand til at 
yde tilstrækkelig garanti for pålidelig funktion. Udskift kun slidte dele med originale reservedele. Brug af uoriginale reservedele kan kompromittere 
en korrekt funktion af gearet/variatoren, foruden at ugyldiggøre garantien. For bestilling af komponenter, følges anvisningerne, der er angivet i 
afsnittet om reservedele til gear/variator. Oprethold gearet/variatoren i god stand ved at kontrollere regelmæssigt for støj, vibrationer, absorption 
og spænding, slid af overflader pga. friktion, lækager af smøremiddel, pakninger, boltsamlinger, der ikke er slidte, deformerede eller korroderede 
ved at sikre genoprettelse af disse. Hold gearet/variatoren ren for snavs og eventuelle bearbejdningsrester (brug ikke opløsningsmidler eller 
andre produkter er ikke kompatible med konstruktionsmaterialerne, og brug ikke vandstråler med højt tryk direkte på gearet/variatoren).

Ved at følge disse normer sikres gearets/variatorens funktion og det foreskrevne sikkerhedsniveau.

  • Det skal sikres, at der ikke er støvaflejringer med en tykkelse på over 5 mm på gearet/variatoren.
  • Kontrollér regelmæssigt, at der er den korrekte mængde olie via niveauindikatoren, hvis til stede.
  • Kontrollér efter hver 1000 timer om olietætningerne og pakningerne er tætte. Udskift eventuelt 

olietætningerne.
  • Udskift efter 10.000 timer (5.000 for variatoren) olien. Denne grænse kan naturligvis ændres afhængigt af 

driftstypen. Denne handling er ikke nødvendig for enheder, der er smurt for livet.
  • Kontrollér regelmæssigt, at hullet på udluftningsproppen, hvis til stede, er fri for støv.
  • På enhederne med lukkedæksel (H/B/S) må dette dæksel under ingen omstændigheder fjernes.
  For variatoren må betjeningsdækslet under ingen omstændigheder fjernes. I tilfælde af vedligeholdelse 

er det, efter motoren er standset, når enheden har nået omgivelsestemperaturen, muligt at foretage 
afmonteringen, og sørge for at der ikke kommer fremmedlegemer ind.
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8. PROBLEMER UNDER DRIFTEN

Hvis der under igangsættelsen eller de første driftstimer opstår problemer af forskellig art, skal du kontakte eftersalgsservice hos 
Motovario Group. I tabellen er angivet en række problemer med en beskrivelse af mulige løsninger.
Det, der er beskrevet nedenfor, er imidlertid kun vejledende og er kun angivet til orientering. Det skal påpeges, at enhver manipulering 
af enheden uden tilladelse fra Motovario Group ophæver garantien og gør det ofte umuligt at fastslå årsagerne til en defekt eller 
funktionsfejl.

PROBLEM ÅRSAG LØSNING (1) LØSNING (2)

Motoren starter ikke.
Problemer med strømforsyningen.
Defekt motor.Forkert størrelse af 

motor.
Kontrollér strømforsyningen. Udskiftning af den elektriske motor. 

Kontrol af anvendelsen.

Absorptionen af   den elektriske motor 
er højere end værdierne på skiltet. Forkert størrelse af motor. Kontrol af anvendelsen. Udskiftning af elektriske motor og 

eventuelt også af gearet/variatoren.

Den målte temperatur på motorhuset 
er høj.

Defekt motor.
Forkert størrelse af motor. Kontrol af anvendelsen. Udskiftning af elektriske motor og 

eventuelt også af gearet/variatoren.

Den målte temperatur på gearets/
variatorens hus er høj.

Forkert størrelse af gear/variator. 
Monteringsposition ikke i 

overensstemmelse.
Kontrol af anvendelsen.

Genoprettelse af de korrekte 
arbejdsbetingelser:

Monteringsposition og/eller 
smøremiddelniveau.

Omdrejningerne for gearets/
variatorens udgangsaksel svarer ikke 

til de foreskrevne.

Forholdet for gearet/variatoren svarer 
ikke til det foreskrevne. Kontrol af forholdet for gear/variator.

Udskiftning af gear/variator og/eller 
den elektriske motor.

Motor med anden polaritet end den 
foreskrevne. Kontrol at motorens polaritet.

Olielækage fra tætningsringen.

Defekt tætningsring. Udskiftning af ringen

Udskift komponenten, send enheden 
til Motovario Group.

Tætningsringen er blevet beskadiget 
under transporten. Hvis akslens leje er beskadiget, skal 

det genoprettes (hvis muligt).
Akslens leje er beskadiget.

Olielækage fra fladerne. Flad pakning eller O-ring er 
beskadiget. Udskift pakningen eller O-ringen. Send enheden til Motovario Group.

Gearets/variatorens udgangsaksel 
drejer i den modsatte retning.

Forkert tilslutning af den elektriske 
motor.

Byt om på to faser for den elektriske 
motors strømforsyning.

Regelmæssigt tilbagevendende støj 
fra delenes bevægelser. Buler på tandhjulene.

Ikke noget problem i praksis, hvis 
støjen ikke har nogen betydning for 

anvendelsen.

Send enheden til Motovario Group, 
hvis støjen har betydning for 

anvendelsen.

Uregelmæssig og ikke-
tilbagevendende støj fra delenes 

bevægelser.
Snavs inde i gearet/variatoren.

Ikke noget problem i praksis, hvis 
støjen ikke har nogen betydning for 

anvendelsen.

Send enheden til Motovario Group, 
hvis støjen har betydning for 

anvendelsen.

Støj (piben) fra delenes bevægelser.

Lejerne er dårligt justeret.

Kontrol af korrekt mængde 
smøremiddel. Send enheden til Motovario Group.Tandhjul går forkert i indgreb.

For lidt smøremiddel.

Vibrationer på den elektriske
motor.

Geometriske fejl på 
sammenkoblingen af motor/gear/

variator.

Kontrol af de geometriske tolerancer 
for den elektriske motors flange.

Udskiftning af den elektriske motor.
Kontrol af tolerance og geometri for 

motorakslens notgang.
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9. SMØRING

Kontrollér olieniveauet inden igangsættelse af gearet/variatoren. Denne handling skal udføres med gearet/variatoren placeret i den på forhånd 
fastlagte monteringsposition. Genopret om nødvendigt niveauet.

 Hvis du finder en lækage, skal du kontrollere årsagen til den, før du genopretter smøremiddelniveauet. 
 Bortskaf ikke smøremidler i miljøet. Anvend alle nødvendige foranstaltninger for miljøsikkerhed.

Hvis omgivelsestemperaturen ikke er angivet i tabellen, bedes du kontakte vores Tekniske service. Med temperaturer under -30°C eller 
over 60°C skal der anvendes tætningsringe med særlige egenskaber. For funktionsområder med temperaturer under 0°C skal følgende 
tages i betragtning:
• Motorerne skal være egnede til drift med den angivne omgivelsestemperatur.
• Den elektriske motors effekt skal være egnet til at overstige de højeste anmodede startmomenter.
• Ved gear/variator med hus i støbejern skal man passe på stødbelastninger, da støbejern kan have skrøbelighedsproblemer ved 
temperaturer på under -15°C.
• I startfasen er det gunstigt at lade den fungere i et par minutter uden belastning, for at lade olien fordele sig og nå en optimal 
temperatur og dermed en optimal viskositet.
Olieskiftet skal foretages efter ca. 10.000 timer (5.000 for variatoren). Denne periode afhænger af driftstypen og af miljøet, som 
variatoren/gearet arbejder i. For de enheder, der er leveret uden dæksler til olien, er smøringen permanent, og kræver derfor ingen 
vedligeholdelse. Til udskiftning af olien, skal der anvendes beholdere af passende størrelse under aftapningsdækslet.

H A30 ÷ A60
H 030 ÷ 140
B 060 ÷ 160
S 050 ÷ 125
SH020 ÷ 140
R040 ÷ 125

B A40 ÷ A70 NMRV 110 ÷ 150
SW110 ÷ 150

NMRV 025 ÷ 105
NMRV-P 063 ÷ 110

PC 063 ÷ 090
HW 030 ÷ 040
SW 030 ÷ 105

TX002 ÷ 010
S003 ÷ 100

Mineralsk olie Mineralsk olie Mineralsk olie Syntetisk olie Mineralsk olie

*T°C
ISO VG...

(-5) ÷ (+40)
ISO VG 220

(-15) ÷ (+25)
ISO VG 150

(-5) ÷ (+40)
ISO VG 340

(-5) ÷ (+40)
ISO VG 460

(-15) ÷ (+25)
ISO VG 220

(-25) ÷ (+50)
ISO VG 320

(-10) ÷ (+40)
ISO VG32 

ENI BLASIA 220 BLASIA 150 ROTRA MP BLASIA 460 BLASIA 220 TELIUM VSF320 BLASIA 32

SHELL OMALA OIL 220 OMALA OIL 150 SPIRAX ST OMALA OIL 460 OMALA OIL 220 TIVELA OIL S320 A.T.F. DEXRON

ESSO SPARTAN EP220 SPARTAN EP150 - SPARTAN EP460 SPARTAN EP220 S220 A.T.F. DEXRON

MOBIL MOBILGEAR 630 MOBILGEAR 629 - MOBILGEAR 634 MOBILGEAR 630 GLYGOYLE 30 A.T.F. 220

CASTROL ALPHA MAX 220 ALPHA MAX 150 - ALPHA MAX 460 ALPHA MAX 220 ALPHASYN PG320 DEXRON II

BP ENERGOL 
GR-XP220

ENERGOL 
GR-XP150 - ENERGOL 

GR-XP460
ENERGOL 
GR-XP220 ENERGOL SG-XP320 AUTRAN DX

Alle enhederne leveres med ENI-olie, medmindre andet er anmodet.
*T°C Driftsmiljø

SPECIELLE OLIER ISO VG... Syntetisk olie Mineralsk olie

Olier til lave omgivelsestemperaturer

ENI ISO VG46 ROTRA ATF

KLUBER ISO VG68 SYNTH GH 6-80

MOBIL ISO VG32 SCH 624

Olier til lave omgivelsestemperaturer - 
Fødevaresektoren KLUBER ISO VG32 SUMMIT HYSYN FG32

Olier til høje driftstemperaturer

KLUBER ISO VG460 SYNTH GH 6-460

KLUBER ISO VG680 SYNTH GH 6-680

ENI ISO VG150 BLASIA 150 S

ENI ISO VG220 BLASIA 220 S

KLUBER ISO VG1000 SYNTH EG4-1000

SHELL ISO VG680 OMALA OIL 680

Olier til høje driftstemperaturer - 
Fødevaresektoren KLUBER ISO VG1500 4UH1-1500

Fødevaresektoren KLUBER ISO VG320 4UH1-320N

Specifikationer for smøremidler anbefalet af Motovario Group.

Konsultér den tekniske assistance vedrørende anvendelse af særlige smøremidler
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Var S 003 005 010 020 030/050 100
B3 - B5 - B6 - B8 0,17 0,24 0,41 0,69 1,38 2,29

V1 - V5 0,24 0,38 0,78 1,23 2,46 4,10
V3 - V6 0,26 0,38 0,41 0,69 2,46 3,68

TX 002 005 010
B5 - B6 - B7 0,11 0,15 0,38
B5 - V1 - V5 0,29 0,46 0,86

V3 - V6 0,29 0,46 0,86

H - CH H A41 CH A41 A51 A61 A32 A42 A52 A62 A33 A43 A53 A63
B3 - B5

0,23 0,13 0,25 0,62 0,68 0,7
1,2 1,9

1,1 1,16
1,9 2,4B8

B6 - B7
V5 - V1

1,6 2,1 2,5 3,1
V6 - V3

H - CH 041 051 061 081 101 121 041M 051M 061M 081M 101M 121M
B3 - B5 0,5 0,7 0,7 1,45 3,5 4,7 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 3,9

B8 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 3,9 0,5 0,7 0,7 1,45 3,5 4,7
B6 - B7 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1
V5 - V1 0,5 0,7 0,9 1,5 3,5 4,7 0,5 0,7 0,9 1,5 3,5 4,7
V6 - V3 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1

H - CH 032/ ..3 042/ ..3 052/ ..3 062/ ..3 082/ ..3 102/ ..3 122/ ..3 142/ ..3
B3 - B5 0,8 1,2 1,4 2,4 4,5 8,1 12,5 22,5

B8 0,85 1,2 1,4 3,1 5 8,9 12,5 20
B6 - B7 1 1,2 1,8 3 4,6 8,4 12,1 22,5
V5 - V1 1,3 1,75 2,15 3,9 7,6 12,7 20,5 30,5
V6 - V3 1,2 1,7 2,1 4,4 7,5 14,2 21 38

B A42 A52 A53 A72 A73
B3

0,33 0,42 0,63 1 1,21
B8

B6 - B7
V5
V6

CB A42 A52 A53 A72 A73
B3

0,33 0,42 0,55 1 1,13
B8

B6 - B7
V5
V6

B - CB 063 083 103 123 143 153 163
B3 1,2 2,5 3,7 5,7 11,1 19 33
B8 1,5 2,8 4,2 7,9 13 17,5 42,8
B6

1,5 2,8 3,9 7,3 11,8 19
34

B7 30
V5 2,1 3,7 7 9,9 18,5 32,5 54,5
V6 1,3 2,6 4,5 6,7 10,8 16,5 37,3

S - CS 052-053 062-063 082-083 102-103 122-123
B3 2,05 2,4 6 9 14,7
B8 1,8 2,3 4 6 11,8
B6 2,4 2,9 5,7 8 16
B7 2,1 2,6 4,5 6,8 11,3
V5 2,8 3,5 6,8 10,3 19
V6 2,4 2,9 6,4 9,9 18

- Mængde af olie i liter
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SW 030 040 050 063 075 090 105 110 130 150
B3

0,04 0,08 0,15 0,3 0,55 1 1,6

3 4,5 7
B8 2,2 3,3 5,1

B6 - B7 2,5 3,5 5,4
V5 3 4,5 7
V6 2,2 3,3 5,1

RM 40/1 50/1 63/1 80/1 100/1 125/1
B3 0,18 0,3 0,55 1,1 1,6 3,7

B6 - B7 0,2 0,3 0,68 1,1 2,7 3,7
B8 0,18 0,35 0,68 1,67 3,6 5,4
V5 0,16 0,3 0,6 1,2 1,45 2,8
V6 0,21 0,3 0,68 1,75 3,6 4,9

RT - RF/1 40/1 50/1 63/1 80/1 100/1 125/1
B3 - B5 0,18 0,35 0,68 1,67 3,6 5,4
B6 - B7 0,2 0,3 0,68 1,1 2,7 3,7

B8 0,18 0,3 0,55 1,1 1,6 3,7
V1 - V5 0,16 0,3 0,6 1,2 1,45 2,8
V3 - V6 0,21 0,3 0,68 1,75 3,6 4,9

RT - RF/2 40/2 50/2 63/2 80/2 100/2 125/2
B3 0,42 0,8 1,5 3,6 6,8 13

B6 - B7 0,42 0,8 1,5 3,2 6,8 11
B8 0,42 0,8 1,4 3,6 6,2 13
V5 0,42 0,86 1,6 3,45 7 12
V6 0,63 1,1 2,2 4,2 10,6 17

RT - RF/3 40/3 50/3 63/3 80/3 100/3 125/3
B5 0,42 0,8 1,5 3,6 6,8 13

B6 - B7 0,42 0,8 1,5 3,2 6,8 11
B8 0,42 0,8 1,4 3,6 6,2 13
V5 0,63 1,1 2,2 4,7 9,2 16,2
V6 0,7 1,25 2,4 4,9 11,4 18

NMRV-P/HW
HW030 HW040

063 075 090 110
B3 0,06 0,09 0,11 0,12

PC 063 071 080 090
B3 - B8

0,05 0,07 0,15 0,16B6 - B7
V5 - V6

NMRV-P 063 075 090 110
B3

0,33 0,55 1 1,6
B8

B6 - B7
V5
V6

NMRV 025 030 040 050 063 075 090 105 110 130 150
B3

0,02 0,04 0,08 0,15 0,3 0,55 1 1,6

3 4,5 7
B8 2,2 3,3 5,1

B6 - B7 2,5 3,5 5,4
V5 3 4,5 7
V6 2,2 3,3 5,1

- Mængde af olie i liter
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SRT - SRF/1 003-40/1 005-50/1 010-63/1 020-80/1 030/050-100/1 100-125/1
B3 - B5 0,18 0,35 0,6 1,3 2,7 4,2

B6D - B6S 0,18 0,32 0,6 1,1 2,7 3,7
B8 0,16 0,32 0,55 1,1 1,8 2,8

V1 - V5 0,18 0,35 0,65 1,2 1,45 2,8
V3 - V6 0,2 0,32 0,65 1,5 3,4 4,5

SRM/1 003-40/1 005-50/1 010-63/1 020-80/1 030/050-100/1 100-125/1
B3 0,16 0,32 0,55 1,1 1,8 2,8

B6D - B6S 0,18 0,32 0,6 1,1 2,7 3,7
B8 0,18 0,35 0,6 1,3 2,7 4,2
V5 0,18 0,35 0,65 1,2 1,45 2,8
V6 0,2 0,32 0,65 1,5 3,4 4,5

SRT-SRF/2-3 003-40/2-3 005-50/2-3 010-63/2-3 020-80/2-3 030/050-100/2-3 100-125/2-3
B3 - B5 0,42 0,8 1,6 3,8 6,8 14

B6D - B6S 0,42 0,8 1,2 3,2 6,2 12
B8 0,42 0,8 1,4 3,6 6,2 13

V1 - V5 0,6 1 2,2 4,7 9,2 16,2
V3 - V6 0,5 1,1 2,2 4,7 9,2 17

SH - CSH 041 051 061 081 101 121
B3 - B5 0,5 0,7 0,7 1,45 3,5 4,7

B8 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 3,9
B6 - B7 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1
V5 - V1 0,5 0,7 0,9 1,5 3,5 4,7
V6 - V3 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 4,1

SH - CSH 022/..3 032/..3 042/..3 052/..3 062/..3 082/..3 092/..3 102/..3 122/..3 142/..3
B3 - B5 0,8 0,8 1,2 1,4 2,4 4,5 4 8,1 12,5 22,5

B8 0,85 0,85 1,2 1,4 3,1 5 5 8,9 12,5 20
B6 - B7 1 1 1,2 1,8 3 4,6 4,6 8,4 12,1 22,5
V5 - V1 1,3 1,3 1,75 2,15 3,9 7,6 7 12,7 20,5 30,5
V6 - V3 1,2 1,2 1,7 2,1 4,4 7,5 7,5 14,2 21 38

  Oliemængderne i tabellen er kun vejledende, og for korrekt påfyldning skal der henvises 
til niveauproppen eller målepinden, hvis til stede. Eventuelle niveauafvigelser kan skyldes 
konstruktionstolerancer, men også af placeringen af variatoren/gearet eller af monteringsfladen hos 
kunden. Det er derfor hensigtsmæssigt, at kundens kontrollerer og, om nødvendigt, genopretter 
niveauet for variator/gear, der er installeret.

  - Alle enhederne leveres med smøremiddel. Det anbefales, efter installationen, at udskifte den 
lukkede prop, der blev anvendt til transporten, med den medfølgende udluftningsprop.

  - For proppernes positioner henvises til monteringspositionerne.

- Mængde af olie i liter
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10. AFBRYDELSE AF GEAR/VARIATOR

Det er en opgave, der kun må udføres af kompetente operatører og i overensstemmelse med gældende standarder for sikkerhed på 
arbejdspladsen. 
Bortskaf ikke ikke-biologisk nedbrydeligt materiale, olier, ikke-jernholdige komponenter (PVC, gummi, harpiks, osv.) i miljøet. Bortskaf det i 
overensstemmelse med de gældende standarder for miljøbeskyttelse.

  Genbrug ikke de komponenter, der kan forekomme intakte efter kontrollerne, og de må kun udskiftes af 
kompetent personale. 

11. PLACERING

MONTERINGSPOSITIONER STANDARD HA - H – SH /1, ATEX 3G/3D HA – H /1

MONTERINGSPOSITIONER ATEX 2G/2D———H /1

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

Propper, der kun er til stede på størrelserne
H081/101/121 og SH081/101/121

B3 B6 B3 B6 B5 V1

V3B8 B7B8 B7

V5 V6V5 V6

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.

Udluftningsprop
Niveauprop

Udluftningspropper med ventil, der kun findes 
på størrelserne H081/101/121. Lukkepropper 
på alle de andre huller, der er til stede.

B3 B6 B3 B6 B5 V1

V3B8 B7B8 B7

V5 V6V5 V6

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.
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MONTERINGSPOSITIONER STANDARD HA - H – SH /2-3, ATEX 3G/3D HA – H /2-3

Propper, der kun er til stede på størrelserne H060/080/100/125/140 og SH060/080/100/125/140

MONTERINGSPOSITIONER ATEX 2G/2D———H /2-3

Udluftningspropper med ventil, der kun findes på størrelserne H060/080/100/125/140
Lukkepropper på alle de andre huller, der er til stede.

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

B3 (B5) V6 (V3) V5 (V1)

B8 B6 B7

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.

Udluftningsprop
Niveauprop

B3 (B5) V6 (V3) V5 (V1)

B8 B6 B7

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.



23

DRIFTS OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

MONTERINGSPOSITIONER ATEX 2G/2D———B

Udluftningspropper med ventil, der kun findes på størrelserne B080/100/125/140/150/160
Lukkepropper på alle de andre huller, der er til stede.

MONTERINGSPOSITIONER STANDARD, ATEX 3G/3D———BA - B

Propper, der kun er til stede på størrelserne B080/100/125/140/150/160

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

B3 B6 V5 V6

B8 B7

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.

Udluftningsprop
Niveauprop

B3 B6 (NO B060) V5 V6

B8 B7 (NO B060)

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.
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MONTERINGSPOSITIONER STANDARD, ATEX 3G/3D———S

Propper, der kun er til stede på størrelserne S080/100/125

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

B3 B8 V5

B6 B7 V6

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.

MONTERINGSPOSITIONER ATEX 2G/2D———S

Udluftningspropper med ventil, der kun findes på størrelserne S080/100/125
Lukkepropper på alle de andre huller, der er til stede.

Udluftningsprop
Niveauprop

(050-060)

B3 B8 V5

B6 B7 V6

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.
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MONTERINGSPOSITIONER STANDARD NMRV - NMRV-P - SW, ATEX 3G/3D NMRV - NMRV-P

Propper, der kun er til stede på størrelserne NMRV110/130/150 og SW110/130/150

Position V5 og V6 der ikke er fastsat for størrelserne NMRV030/040/050.
Udluftningspropper med ventil, der kun findes på størrelserne 
NMRV110/130/150.Lukkepropper på alle de andre huller, der er til stede.

MONTERINGSPOSITIONER ATEX 2G/2D———NMRV

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

B3 B8 B6

V5 V6 B7

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.

B3 B8 B6

V5 V6 B7

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.

Udluftningsprop
Niveauprop
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MONTERINGSPOSITIONER ATEX 2G/2D———NMRV-P

MONTERINGSPOSITIONER ATEX 2G/2D———NMRV-P/HW

Lukkepropper på alle de andre huller, der er til stede.

Lukkepropper på alle de andre huller, der er til stede.

Niveauprop

B3 (NMRV-PO63 : 075)

B6 B7

B3 (NMRV-PO90 : 110) B8 V5

V6

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.

Niveauprop

B3 NMRV-PO63 : 075/HW030

B6 B7

B3 NMRV-PO90 : 110/HW040 B8 V5

V6

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.
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MONTERINGSPOSITIONER STANDARD, ATEX 3G/3D———SF

MONTERINGSPOSITIONER STANDARD———TXF

Udluftningspropper med ventil
Lukkepropper på alle de andre huller, der er til stede.

MONTERINGSPOSITIONER ATEX 2G/2D———SF

B5 B8 V1

B6 B7 V3

Udluftningsprop
Niveauprop

Montér enheden i den foreskrevne 
monteringsposition. Ellers kontakt vores 
Teknisk Service.

B5 V1 V3

(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010) (NO 003) (NO 003-005-010)(NO 003-005-010)

(NO 003)(NO 003-005-010)
(NO 003-005-010)(NO 003)

(NO 003-005-010) (NO 003-005-010) Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

Montér enheden i den foreskrevne 
monteringsposition. Ellers kontakt vores 
Teknisk Service.

B5 V1 V3

Udluftningsprop
Niveauprop

Montér enheden i den foreskrevne 
monteringsposition. Ellers kontakt vores 
Teknisk Service.
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MONTERINGSPOSITIONER STANDARD, ATEX 3G/3D———ST

MONTERINGSPOSITIONER ATEX 2G/2D———ST

B3

(NO 003-005-010)

(NO 003)
(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010)
(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010) (NO 003)

(NO 003-005-010)

B8

B6S B6D

V5 V6

(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010) (NO 003)

(NO 003-005-010)
(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010)

(NO 003)
(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010)

(NO 003)

(NO 003-005-010)

(NO 003-005-010)
(NO 003-005-010)

(NO 003)

(NO 003-005-010)

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

Montér enheden i den foreskrevne 
monteringsposition. Ellers kontakt vores 
Teknisk Service.

B3 B8

B6S B6D

V5 V6

Udluftningsprop
Niveauprop

Udluftningspropper med ventil
Lukkepropper på alle de andre huller, der er til stede.

Montér enheden i den foreskrevne 
monteringsposition. Ellers kontakt vores 
Teknisk Service.
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MONTERINGSPOSITIONER STANDARD---------------VH/A - VHF/A

Niveauprop
Lukkeprop

B3 V5

B8

V6 B5 V1

B6 B7

V3

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.

MONTERINGSPOSITIONER STANDARD, ATEX 3G/3D———VH/1-VHF/1-VHM

Propper på tilslutningsdækslerne, der kun er til stede på størrelserne
VH020/081-VH030/081-VH030/101-VH030/121-VH050/101-VH050/121-
VH100/101-VH100/121. For den respektive placering af propperne til variatoren, 
se den respektive side for placering. For den respektive placering af propperne til 
gearet, se den respektive side for placering.

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

B3 B6 B3 B6 B5 B5R

B8 B7 B8 B7 V1 V3

V5 V6 V5 V6

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.

MONTERINGSPOSITIONER ATEX 2G/2D———VH/1-VHF/1-VHM

Udluftningspropper med ventil. Propper på tilslutningsdækslerne, der kun er til 
stede på størrelserne VH020/081-VH030/081-VH030/101-VH030/121-VH050/101-
VH050/121-VH100/101-VH100/121. For den respektive placering af propperne til 
variatoren, se den respektive side for placering. For den respektive placering af 
propperne til gearet, se den respektive side for placering.

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

B3 B6 B3 B6 B5 B5R

B8 B7 B8 B7 V1 V3

V5 V6 V5 V6

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.
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MONTERINGSPOSITIONER STANDARD, ATEX 3G/3D———VH/2-3 – VHF/2-3

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

Udluftningspropper med ventil. Propper på tilslutningsdækslerne, der kun er til stede på 
størrelserne VH010/060-VH010/080-VH020/060-VH020/080-VH030/060-VH030/080-
VH030/100-VH030/125-VH050/100-VH050/125-VH100/100- VH100/125. For den 
respektive placering af propperne til variatoren, se den respektive side for placering.For 
den respektive placering af propperne til gearet, se den respektive side for placering.

B3 B6 B5

B8 B7 V1

V5 V6

V3

(NO VHO10/060)
(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060) (NO VHO10/060)

(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060) (NO VHO10/060)

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition. 
Ellers kontakt vores Teknisk Service.

MONTERINGSPOSITIONER ATEX 2G/2D———VH/2-3 – VHF/2-3

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

Udluftningspropper med ventil. Propper på tilslutningsdækslerne, der kun er til stede på 
størrelserne VH010/060-VH010/080-VH020/060-VH020/080-VH030/060-VH030/080-
VH030/100-VH030/125-VH050/100-VH050/125-VH100/100- VH100/125
For den respektive placering af propperne til variatoren, se den respektive side for 
placering. For den respektive placering af propperne til gearet, se den respektive side 
for placering.

B3 B6 B5

B8 B7 V1

V5 V6

V3

(NO VHO10/060)
(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060) (NO VHO10/060)

(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060)

(NO VHO10/060) (NO VHO10/060)

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition. 
Ellers kontakt vores Teknisk Service.
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MONTERINGSPOSITIONER STANDARD, ATEX 2G/2D/3G/3D ———RM-RT/1-RF/1

RM
B3 B6 B7 B8 V5 V6

041
1
2
3

051
1
2
3

061
1
2
3

081
1
2
3

101
1
2
3

121
1
2
3

RT
B3 B6 B7 B8 V5 V6

041
1
2
3

051
1
2
3

061
1
2
3

081
1
2
3

101
1
2
3

121
1
2
3

RF
B5 B5R V1 V3

041

1
2
3
4
5
6

051

1
2
3
4
5
6

061

1
2
3
4
5
6

081

1
2
3
4
5
6

101

1
2
3
4
5
6

121

1
2
3
4
5
6

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

B3

B3

B5

V5

V5

B7

B7

V1

B6

B6

B5R

V6

V6

B8

M

F

T

B8

V3

Montér enheden i den foreskrevne 
monteringsposition. Ellers kontakt vores 
Teknisk Service.
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MONTERINGSPOSITIONER STANDARD———RT/2-3 - RF/2-3

RT 2/3 RF 2/3
B3 B6 B7 B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

040

1
2
3
4

050

1
2
3
4

060

1
2
3
4

080

1
2
3
4

100

1
2
3
4

125

1
2
3
4

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

B3

B8

B5

B5-R

B6

V5

V1

B7

V6

V3

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.
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MONTERINGSPOSITIONER STANDARD, ATEX 2G/2D/3G/3D———SRM-SRT/1-SRF /1

ATEX 2G/2D
Udluftningspropper med ventil

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.

B3

B8
M-T

B6-D

V5

B6-S

V6
SP

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.

F

B5

B5-R

V1 V3

SP
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MONTERINGSPOSITIONER STANDARD, ATEX 2G/2D/3G/3D -------- SRM-SRT/1-SRF/1

SRF - 1
B5 B5R V1 V3

003/041

1
2
3
4
5
6
7
8
9

005/051

1
2
3
4
5
6
7
8
9

010/061

1
2
3
4
5
6
7
8
9

020/081

1
2
3
4
5
6
7
8
9

030-050/101

1
2
3
4
5
6
7
8
9

100/121

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SRM-SRT - 1
B3 B6-D B6-S B8 V5 V6

003/041

1
2
3
4
5
6
7
8

005/051

1
2
3
4
5
6
7
8

010/061

1
2
3
4
5
6
7
8

020/081

1
2
3
4
5
6
7
8

030-050/101

1
2
3
4
5
6
7
8

100/121

1
2
3
4
5
6
7
8
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MONTERINGSPOSITIONER STANDARD———SRT/2-3 – SRF/2-3

Montér enheden i den foreskrevne monteringsposition.
Ellers kontakt vores Teknisk Service.

B3

B8

B5

B5-R

B6-D

V5

V1B6-S

V6 V3SP

SP
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MONTERINGSPOSITIONER STANDARD———SRT/2-3 - SRF/2-3

SRT - 2/3 SRF - 2/3
B3 B6-D B6-S B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

003/042-043
003/052-053003/063

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

B3 B6-D B6-S B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

005/042
005/052-053005/062-
063010/052010/062-

063

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

B3 B6-D B6-S B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

005/083
010/082-083010/103

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Udluftningsprop
Niveauprop
Lukkeprop

SRT - 2/3 SRF - 2/3

B3 B6-D B6-S B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

020/062

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

B3 B6-D B6-S B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

020/082-083
020/102-103030-

050/082030-
050/102-

103100/102-103

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

B3 B6-D B6-S B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

020/123
030-050/122-

123100/122-123

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

B3 B6-D B6-S B8 V5 V6 B5 B5R V1 V3

010/123

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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12. INKORPORERINGSERKLÆRING FOR DELMASKINE
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