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Οι οδηγίες που επισημαίνονται με αυτά τα σύμβολα και κίτρινο χρώμα ισχύουν αποκλειστικά για 
εξοπλισμό που συμμορφώνεται με την οδηγία “ATEX” 2014/34/ΕΕ. 
Οι διαδικασίες που φέρουν αυτά τα σύμβολα πρέπει να εκτελούνται από επαγγελματικά εξειδικευ-
μένους χειριστές με ειδική κατάρτιση στις προφυλάξεις ασφαλείας που απαιτούνται για την εκτέλε-
ση εργασιών σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. 
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφά-
λεια και το περιβάλλον. 

ΣΥΜΒΟΛΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Το παρόν σύμβολο επισημαίνει καταστάσεις κινδύνου που, αν αγνοηθούν, ενδέχεται να 
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός του χειριστή 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Το σύμβολο αυτό επισημαίνει την ανάγκη λήψης ειδικών προφυλάξεων ώστε να αποφευ-
χθεί τραυματισμός και βλάβη, καθώς και υλικές ζημιές. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Το παρόν σύμβολο επισημαίνει σημαντικές τεχνικές πληροφορίες. 

1.0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 

Το παρόν Εγχειρίδιο κατασκευαστή παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή μεταφορά, χειρι-
σμό, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, αποσυναρμολόγηση και απόρριψη του μειωτήρα. 
Όλες οι πληροφορίες για τους χρήστες και τους σχεδιαστές παρέχονται στον Κατάλογο 
πωλήσεων. Πέραν της τήρησης των καθιερωμένων τεχνικών πρακτικών, πρέπει να διαβά-
ζονται προσεκτικά και να εφαρμόζονται πιστά οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν 
εγχειρίδιο. 
Η μη τήρηση των πληροφοριών του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους 
για την προσωπική ασφάλεια και υγεία, καθώς και υλικές ζημιές. 
Οι πληροφορίες αυτές, που παρέχονται στη γλώσσα του Κατασκευαστή (Ιταλικά), διατίθενται και 
σε άλλες γλώσσες, για να ανταποκρίνονται στις νομικές και εμπορικές απαιτήσεις. 
Η τεκμηρίωση πρέπει να φυλάσσεται από αρμόδιο άτομο σε κατάλληλο μέρος, έτσι ώστε να είναι 
πάντοτε διαθέσιμη σε καλή κατάσταση για να μπορείτε να την συμβουλεύεστε. 
Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς, οφείλετε να ζητήσετε τεκμηρίωση αντικατάστασης απευθείας 
από τον Κατασκευαστή, αναφέροντας τον κωδικό του παρόντος εγχειριδίου. 
Το παρόν εγχειρίδιο αντικατοπτρίζει την τεχνική πρόοδο τη στιγμή της εμπορικής διάθεσης του 
μειωτήρα. 
Ο Κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να συμπληρώνει και να βελτιώνει το εγχει-
ρίδιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η παρούσα έκδοση θεωρείται ανεπαρκής. 
Τα σημαντικότερα χωρία του εγχειριδίου και τα οι σημαντικές προδιαγραφές επισημαίνονται με 
σύμβολα, η σημασία των οποίων επεξηγείται παρακάτω 
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1.2 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Οι πληροφορίες ταυτοποίησης του προϊόντος αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του. Οι κινητή-
ρες με μειωτήρα διαθέτουν δύο πινακίδες τύπου: μία στο μειωτήρα, με τα δεδομένα του μειωτήρα, 
και μία στον κινητήρα (ηλεκτρικό ή υδραυλικό), με τα δεδομένα του κινητήρα. 
Το σχέδιο που ακολουθεί απεικονίζει τη διάταξη των δεδομένων. 
Ο κωδικός ταυτοποίησης του μειωτήρα επεξηγείται στον Κατάλογο πωλήσεων. Αν ο μειωτήρας 
παρέχεται με ηλεκτροκινητήρα (κινητήρας με μειωτήρα), όλες οι πληροφορίες του κινητήρα αναφέ-
ρονται στο εγχειρίδιο του κινητήρα.  

Δεδομένα πινακίδας τύπου 

Ευαναγνωσιμότητα της πινακίδας τύπου 

Η πινακίδα τύπου και οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτήν πρέπει να είναι ευανάγνωστες 
και, ως εκ τούτου, πρέπει να την καθαρίζετε ενίοτε.  

Αναφέρετε τα δεδομένα της πινακίδας τύπου σε κάθε επικοινωνία με τον κατασκευαστή, 
για παράδειγμα, όταν ζητάτε ανταλλακτικά, πληροφορίες και βοήθειας. 

Κατασκευαστής

Ταυτοποίηση προϊόντος

Κωδικός προϊόντος

Σχέση υποπολλαπλασιασμού

Αριθμός σειράς

Ημερομηνία κατασκευής

Κωδικός προϊόντος 
πελάτη
Ειδικά σύμβολα 
σήμανσης Atex
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1.3 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Κάποιοι από τους όρους που εμφανίζονται συχνά, οι οποίοι εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, 
περιγράφονται πιο κάτω, για να οριστεί μονοσήμαντα η σημασία τους. 

Περιοδική συντήρηση 
Είναι το σετ των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της απόδο-
σης του μειωτήρα. Οι διαδικασίες αυτές προγραμματίζονται συνήθως από τον Κατασκευαστή, που 
καθορίζει τις συναφείς εξειδικεύσεις και εργασίες. 

Έκτακτη συντήρηση 
Είναι το σετ των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της από-
δοσης του μειωτήρα. Οι διαδικασίες αυτές δεν προγραμματίζονται από τον Κατασκευαστή, και 
πρέπει να εκτελούνται από πεπειραμένο τεχνικό συντήρησης. 

Πεπειραμένος τεχνικός συντήρησης 
Είναι ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός, με εξειδίκευση, επιδεξιότητες και κατάρτιση σε μηχανικά και 
ηλεκτρικά θέματα, που απαιτούνται για την εκτέλεση επισκευών και εργασιών έκτακτης συντήρη-
σης στο μειωτήρα. 

Γενική επισκευή 
Η γενική επισκευή συνίσταται στην αντικατάσταση των εδράνων και άλλων μηχανικών εξαρτη-
μάτων που έχουν φθαρεί σε τέτοιο βαθμό, που διακυβεύεται η λειτουργία του μειωτήρα. Η γενική 
επισκευή περιλαμβάνει, επίσης, τον έλεγχο της κατάστασης όλων των εξαρτημάτων του μειωτήρα 
(σφήνες, στεγανοποιητικά, τσιμούχες, εξαεριστικά κτλ.). Αν οποιοδήποτε από αυτά τα εξαρτήματα 
υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί και να εντοπιστεί η αιτία της ζημιάς. 

1.4 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Για οποιαδήποτε ανάγκη τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με το δίκτυο πωλήσεων του Κα-
τασκευαστή, αναφέροντας τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της μονάδας, τις 
ώρες λειτουργίας του κατά προσέγγιση και τον τύπο της βλάβης. 

1.5 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

Ο Κατασκευαστής αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση: 
• χρήσης του μειωτήρα κατά παράβαση της τοπικής νομοθεσίας για την ασφάλεια στην εργασία 
• εσφαλμένης εγκατάστασης, παράβλεψης ή εσφαλμένης εφαρμογής των οδηγιών που παρέχο-
νται στο παρόν εγχειρίδιο 
• εσφαλμένης ή ελαττωματικής ηλεκτρικής/υδραυλικής τροφοδοσίας (κινητήρες με μειωτήρα) 
• τροποποιήσεων ή παρεμβάσεων 
• εκτέλεσης εργασιών στη μονάδα από μη εξειδικευμένα ή αναρμόδια άτομα. 

Η ασφάλεια του μειωτήρα εξαρτάται, επίσης, από την πιστή τήρηση των οδηγιών που υπάρχουν 
στο παρόν εγχειρίδιο και συγκεκριμένα: 
• χρησιμοποιείτε πάντοτε τη μονάδα εντός των ορίων λειτουργίας της 
• τηρείτε επιμελώς το χρονοδιάγραμμα της περιοδικής συντήρησης 
• αναθέτετε μόνο σε εκπαιδευμένα άτομα την επιθεώρηση και το σέρβις της μονάδας 
• χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά 
 

• οι διαμορφώσεις που αναφέρονται στον κατάλογο του μειωτήρα είναι οι μόνες επιτρεπόμενες 
διαμορφώσεις 
• μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα με άλλον τρόπο 
• οι οδηγίες που παρέχονται στον παρόν εγχειρίδιο δεν υποκαθιστούν, αλλά συμπληρώνουν τις 
διατάξεις της θεσπισμένης νομοθεσίας περί ασφάλειας. 



5 / 52

1.6 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Οι μειωτήρες παρέχονται από την BONFIGLIOLI RIDUTTORI υπό τις εξής συνθήκες: 
• Διαμορφωμένοι για εγκατάσταση στη θέση που καθορίζεται στην παραγγελία αγοράς. 
• Χωρίς λιπαντικό και με τα εσωτερικά εξαρτήματα προστατευμένα με στρώση λαδιού, το οποίο 
είναι συμβατό με το συνιστώμενο λιπαντικό. 
• Με όλες τις επιφάνειες και τα μέρη συναρμογής επιστρωμένα με αντισκωριακά προϊόντα. 
• Με άβαφες επιφάνειες συναρμογής, με την εξωτερική επιφάνεια της μονάδας επιστρωμένη με 
ένα στρώμα γκρι αντισκωριακού ασταριού με βάση το νερό (RAL 7042/C441). Η εφαρμογή της 
τελικής στρώσης της βαφής αποτελεί ευθύνη του Πελάτη. 
• Ελεγμένοι σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές. 
• Κατάλληλα συσκευασμένοι για τον τελικό προορισμό. 

2.0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 

Ο μειωτήρας, που παίρνει κίνηση από ηλεκτρικό ή υδραυλικό κινητήρα, έχει σχεδιαστεί και κατα-
σκευαστεί με σκοπό να ενσωματώνεται σε ένα ενιαίο συγκρότημα εξαρτημάτων ή μηχανισμών ως 
τμήμα μιας ειδικής εφαρμογής. 
Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής, ο μειωτήρας μπορεί να παρασχεθεί με διάφορες εκδό-
σεις και διαμορφώσεις κινητήρα. Μπορεί να ικανοποιήσει ειδικές απαιτήσεις του μηχανολογικού 
κλάδου, του γεωργικού κλάδου, της χημικής βιομηχανίας, βιομηχανίας τροφίμων κτλ. 
Η BONFIGLIOLI RIDUTTORI προμηθεύει ευρύ φάσμα παρελκομένων και πρόσθετων εξαρτημά-
των για να καθιστά τα προϊόντα της όσο το δυνατόν πιο πολυχρηστικά. Για περαιτέρω τεχνικές 
πληροφορίες και περιγραφές ανατρέξτε στον κατάλληλο Κατάλογο πωλήσεων. 
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση των προϊόντων που συνιστώνται για την εγκατάσταση 
και τη συντήρηση των μειωτήρων BONFIGLIOLI RIDUTTORI με κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα 
με τις οδηγίες. 
 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 
2014/34/ΕΕ 

• επιλέγετε τη μονάδα με υψηλότερο συντελεστή ασφάλειας λειτουργίας 
• χρησιμοποιείτε μόνο συνθετικά λιπαντικά (λάδι και γράσο) 
• χρησιμοποιείτε φθοροελαστομερή στεγανοποιητικά. 
• εξαεριστικά με βαλβίδα προστασίας από διείσδυση με ελατήριο 
• τάπες λαδιού με αλουμινένια ροδέλα 
• τσιμούχες λαδιού με παγίδα σκόνης 
• χωρίς μεταλλικά κινούμενα εξαρτήματα εκτός του μειωτήρα 
• χωρίς πλαστικά μέρη ικανά να συσσωρεύσουν ηλεκτροστατικό φορτίο ή, αν υπάρχουν, με κατάλ-
ληλη θωράκιση 
• για εγκαταστάσεις στις ζώνες 21 και 22, ο Χρήστης οφείλει να ορίσει και να εφαρμόζει ένα 
πρόγραμμα τακτικού καθαρισμού όλων των επιφανειών και εσοχών, έτσι ώστε να αποτρέπεται η 
συσσώρευση σκόνης σε βάθος άνω των 5 mm. 
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2.2 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Όλοι οι μειωτήρες ή οι κινητήρες με μειωτήρα (όταν παρέχονται με κινητήρα) έχουν τη σχεδίαση 
διατάξεων τεχνολογίας αιχμής, οι οποίες συμμορφώνονται με τις διατάξεις των ισχυουσών βασι-
κών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας. 
Όλοι οι κινητήρες με μειωτήρα συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας Χαμηλής Τάσης 
2006/95/ΕΚ και της οδηγίας Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/ΕΚ. 

 
Επιπλέον, αν έχουν προβλεφθεί για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, οι μειωτήρες σχεδι-
άζονται και κατασκευάζονται με τρόπο που να συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας του Παραρτήματος II της οδηγίας ATEX 2014/34/ΕΕ και με την ακόλου-
θη ταξινόμηση: 

• Ομάδα εξοπλισμού: II. 
• Κατηγορία: Αέριο 2G - Σκόνη 2D. 
• Ζώνη: Αέριο 1 - Σκόνη 21. 
• Κλάση θερμοκρασίας: T4 για 2G και 135°C για 2D. 

2.3 ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Η τροποποίηση της έκδοσης ή της θέσης εγκατάστασης του κινητήρα επιτρέπεται μόνο κατόπιν 
προηγούμενης έγκρισης από την Τεχνική Υπηρεσία της BONFIGLIOLI RIDUTTORI. 
Αν δεν προηγηθεί σχετική έγκριση, παύει να ισχύει και ακυρώνεται η πιστοποίηση ATEX. 

Περιβαλλοντικές συνθήκες 

• Μη χρησιμοποιείτε το μειωτήρα σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα ή σε χώρο όπου προβλέπεται η χρήση 
αντιεκρηκτικού εξοπλισμού, αν δεν προορίζεται ρητά για το συγκεκριμένο σκοπό. 
 

 
Οι προδιαγραφές της πινακίδας τύπου που αφορούν στη μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία 
αναφέρονται στις μετρήσεις που λαμβάνονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος και εγκατά-
στασης. 
Ακόμα και οι ελάχιστες αποκλίσεις από τις ανωτέρω συνθήκες (π.χ. μικρότερο ερμάριο τοποθέτη-
σης) ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη θερμότητα που αναπτύσσει η μονάδα. 

• Φωτισμός 
Αν το σέρβις της μονάδας πρόκειται να γίνει σε χώρο με χαμηλό φωτισμό, χρησιμοποιήστε πρό-
σθετους λαμπτήρες, έτσι ώστε να εκτελέσετε τις εργασίες σε συνθήκες που συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις ασφαλείας της θεσπισμένης νομοθεσίας. 
 

ta

tau min -30°C -10°C

tau Max +50°C +40°C

tas min -40°C -10°C

tas Max +50°C +50°C

ts

ts min -25°C -10°C

tsc min -10°C -5°C

ts Max +100°C +100°C (@)

to

to Max +95°C +95°C (@)

Περιγραφή / Κατάσταση

Μέγιστη θερμοκρασία λαδιού κατά τη διάρκεια της συνεχούς λειτουργίας

Θερμοκρασία λαδιού

Τιμή (*)

ορυκτέλαιο συνθετικό 
λάδι

Επιφανειακή θερμοκρασία

Ελάχιστη επιφανειακή θερμοκρασία μειωτήρα κατά την έναρξη 
λειτουργίας με μερικό φορτίο (#)

Ελάχιστη επιφανειακή θερμοκρασία μειωτήρα κατά την έναρξη 
λειτουργίας με πλήρες φορτίο

Μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία κελύφους κατά τη διάρκεια της 
συνεχούς λειτουργίας (μετριέται δίπλα στην είσοδο του μειωτήρα) 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση

Σύμβολο

(*) = Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή ιξώδους διαφόρων λαδιών και για τη 
χρήση υδραυλικών κυκλωμάτων, ανατρέξτε στον πίνακα “Επιλογή βέλτιστου ιξώδους λαδιού” του καταλόγου 
που είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο www.bonfi glioli.com.

(@) = Η συνεχής λειτουργία δεν ενδείκνυται, αν το εύρος τιμών της επιφανειακής θερμοκρασίας και της 
θερμοκρασίας λαδιού είναι από 80°C έως 95 °C.

(#) = Για την έναρξη λειτουργίας με πλήρες φορτίο, συνιστάται αύξηση του ρυθμού και μεγαλύτερη απορρόφηση 
για τον κινητήρα. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Bonfi glioli, αν είναι απαραίτητο.
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2.4 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ta

tau min -30°C -10°C

tau Max +50°C +40°C

tas min -40°C -10°C

tas Max +50°C +50°C

ts

ts min -25°C -10°C

tsc min -10°C -5°C

ts Max +100°C +100°C (@)

to

to Max +95°C +95°C (@)

Περιγραφή / Κατάσταση

Μέγιστη θερμοκρασία λαδιού κατά τη διάρκεια της συνεχούς λειτουργίας

Θερμοκρασία λαδιού

Τιμή (*)

ορυκτέλαιο συνθετικό 
λάδι

Επιφανειακή θερμοκρασία

Ελάχιστη επιφανειακή θερμοκρασία μειωτήρα κατά την έναρξη 
λειτουργίας με μερικό φορτίο (#)

Ελάχιστη επιφανειακή θερμοκρασία μειωτήρα κατά την έναρξη 
λειτουργίας με πλήρες φορτίο

Μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία κελύφους κατά τη διάρκεια της 
συνεχούς λειτουργίας (μετριέται δίπλα στην είσοδο του μειωτήρα) 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση

Σύμβολο

(*) = Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή ιξώδους διαφόρων λαδιών και για τη 
χρήση υδραυλικών κυκλωμάτων, ανατρέξτε στον πίνακα “Επιλογή βέλτιστου ιξώδους λαδιού” του καταλόγου 
που είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο www.bonfi glioli.com.

(@) = Η συνεχής λειτουργία δεν ενδείκνυται, αν το εύρος τιμών της επιφανειακής θερμοκρασίας και της 
θερμοκρασίας λαδιού είναι από 80°C έως 95 °C.

(#) = Για την έναρξη λειτουργίας με πλήρες φορτίο, συνιστάται αύξηση του ρυθμού και μεγαλύτερη απορρόφηση 
για τον κινητήρα. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Bonfi glioli, αν είναι απαραίτητο.
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3.0 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

3.1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στο παρόν εγχειρίδιο καθώς και αυτές που ανα-
γράφονται πάνω στο μειωτήρα, ειδικά αυτές που αφορούν στην ασφάλεια. 
• Τα άτομα που είναι επιφορτισμένα με την εκτέλεση εργασιών στο μειωτήρα οποιαδήποτε στιγμή 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για το συγκεκριμένο σκοπό και 
να έχουν αποκτήσει ειδικές ικανότητες και εμπειρία, καθώς και να διαθέτουν τα κατάλληλα εργα-
λεία και μέσα ατομικής προστασίας (σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 626/94). Η μη ικανοποί-
ηση αυτών των απαιτήσεων συνιστά κίνδυνο για την προσωπική ασφάλεια και υγεία. 
• Ο μειωτήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στις εφαρμογές που επιτρέπει ο Κατασκευαστής. 
Η εσφαλμένη χρήση του ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους για την προσωπική ασφάλεια και 
υγεία, όπως και υλικές ζημιές. 

 
 
Οι εφαρμογές που επιτρέπει ο Κατασκευαστής είναι οι βιομηχανικές εφαρμογές για τις οποίες 
έχουν σχεδιαστεί οι μειωτήρες. 
 

• Διατηρείτε το μειωτήρα στη μέγιστη απόδοσή του τηρώντας το χρονοδιάγραμμα τακτικής συντή-
ρησης. Η σωστή συντήρηση διασφαλίζει τη διατήρηση των μέγιστων επιδόσεων, την παρατεταμέ-
νη διάρκεια ζωής και τη διαρκή συμμόρφωση της μονάδας με τους κανόνες ασφαλείας. 
• Κατά την εκτέλεση εργασιών στη μονάδα σε χώρους με δύσκολη πρόσβαση ή επικίνδυνους χώ-
ρους, εξασφαλίστε τη λήψη κατάλληλων προφυλάξεων ασφαλείας για το χειριστή και παρευρισκό-
μενα άτομα σύμφωνα με τη θεσπισμένη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. 
• Όλες οι εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από 
πεπειραμένο τεχνικό συντήρησης, ο οποίος είναι πλήρως εξοικειωμένος με τους συναφείς κινδύ-
νους. Είναι επομένως σημαντικό να εφαρμόζονται οι διαδικασίες χειρισμού που αντιμετωπίζουν 
και προλαμβάνουν πιθανούς κινδύνους για το σύνολο του μηχανήματος. Ο πεπειραμένος τεχνικός 
συντήρησης οφείλει να εργάζεται πάντοτε με προσοχή, τηρώντας τις ισχύουσες προδιαγραφές 
ασφάλειας. 
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, χρησιμοποιείτε μόνο την ενδυμασία και τον εξοπλισμό ασφα-
λείας που επισημαίνονται στις Οδηγίες χρήστη που παρέχει ο Κατασκευαστής ή που προβλέπο-
νται από τη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία. 
• Αντικαθιστάτε τα φθαρμένα εξαρτήματα με γνήσια ανταλλακτικά. Χρησιμοποιείτε τα λιπαντικά 
(λάδι και γράσο) που συνιστά ο Κατασκευαστής. 
• Μην απορρίπτετε ρυπογόνα υλικά στο περιβάλλον. Απορρίπτετε τέτοιου είδους υλικά όπως προ-
βλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
• Μετά την αλλαγή λιπαντικών, καθαρίζετε τις επιφάνειες του μειωτήρα και τις επιφάνειες πρόσβα-
σης γύρω από το χώρο εργασίας. 

 
Αν το σέρβις του μειωτήρα πρόκειται να γίνει σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα, ο χειριστής οφείλει πρώτα 
να διακόψει την τροφοδοσία στο μειωτήρα και να βεβαιωθεί ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, καθώς 
και να λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις από ακούσια επανενεργοποίησή του ή ακούσια 
κίνηση των εξαρτημάτων του χωρίς προειδοποίηση. 
Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται όλες οι πρόσθετες προφυλάξεις περιβαλλοντικής ασφάλειας 
(π.χ. απομάκρυνση αερίου ή σκόνης που έχει απομείνει κτλ.) 
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4.0 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

4.1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η τυπική συσκευασία, εφόσον παρέχεται και εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, δεν παρέχει 
προστασία από βροχόπτωση και προορίζεται για αποστολή οδικώς, όχι δια θαλάσσης, και για 
αποθήκευση σε καλυμμένους χώρους χωρίς υγρασία. Ο εξοπλισμός μπορεί να αποθηκευτεί υπό 
κατάλληλες συνθήκες για περίοδο δύο ετών, καλυμμένος και σε θερμοκρασία εντός των ορίων 
που προβλέπονται από το κεφάλαιο «ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ» και υπό σχετική 
υγρασία που δεν υπερβαίνει το 80%. Για ενδεχόμενη αποθήκευση υπό άλλες συνθήκες απαιτείται 
ειδική συσκευασία. 

Οι πλέον συνήθεις τύποι συσκευασίας εικονίζονται παρακάτω. 
- Συσκευασία πάνω σε παλέτα με θερμοσυστελλόμενη μεμβράνη για αποστολή οδικώς. 
- Συσκευασία μέσα σε ξύλινο κιβώτιο για αποστολή διά θαλάσσης ή αέρος. 

Όταν παραλάβετε το μειωτήρα, βεβαιωθείτε ο παραδιδόμενος εξοπλισμός συμφωνεί με 
αυτόν της παραγγελίας αγοράς, και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά ή δεν έχει κανένα ελάττωμα. 
Αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα στο μεταπωλητή της BONFIGLIOLI RIDUTTORI. 
Απορρίπτετε τα υλικά της συσκευασίας όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

4.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Χειρίζεστε τις συσκευασίες σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή και τις οδηγίες που ανα-
γράφονται στις ίδιες τις συσκευασίες. Επειδή το βάρος και το σχήμα των συσκευασιών ενδέχεται 
να καθιστούν αδύνατο το χειροκίνητο χειρισμό τους, πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός 
προς αποφυγή ενδεχόμενης ζημιάς και τραυματισμού.  Τα άτομα που είναι επιφορτισμένα με το 
συγκεκριμένο σκοπό πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί και να διαθέτουν πείρα στην εκτέλεση των εν 
λόγω εργασιών, έτσι ώστε να αποφεύγουν κινδύνους που διατρέχουν τα ίδια και άλλα παρευρι-
σκόμενα άτομα. 

Το άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο με το χειρισμό του προϊόντος οφείλει να λάβει όλες 
τις απαραίτητες προφυλάξεις, ώστε να εξασφαλίσει την προσωπική του ασφάλεια και την 
ασφάλεια όλων των άλλων εμπλεκομένων. 
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4.2.1 Μετακίνηση των συσκευασιών 

• Προετοιμάστε κατάλληλο, οριοθετημένο χώρο με επίπεδο έδαφος ή επιφάνεια για την εκφόρτωση 
των συσκευασιών. 
• Προετοιμάστε τον εξοπλισμό που απαιτείται για το χειρισμό της συσκευασίας. Ο εξοπλισμός ανύ-
ψωσης και διακίνησης φορτίου (π.χ. γερανός ή ανυψωτικό όχημα) πρέπει να είναι κατάλληλο για το 
βάρος και το μέγεθος του φορτίου, λαμβανομένων υπόψη των σημείων πρόσδεσης φορτίου και του 
κέντρου βάρους. Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στην ίδια τη συσκευασία, αν χρειάζεται. Προσ-
δένετε τις βαριές συσκευασίες με αλυσίδες, ιμάντες και ατσάλινα σύρματα, αφότου βεβαιωθείτε ότι 
είναι κατάλληλα για το βάρος του φορτίου, που επισημαίνεται πάντοτε. 
• Διατηρείτε το φορτίο οριζόντιο κατά το χειρισμό του, για να αποφύγετε τυχόν ανατροπή και αστάθεια. 

4.2.2 Μετακίνηση του εξοπλισμού 

Όλες οι παρακάτω εργασίες πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και προσεκτικά, χωρίς από-
τομες κινήσεις. 

Κατά την ανύψωση, χρησιμοποιείτε παρελκόμενα, όπως κοχλιοδακτυλίους, ναυτικά κλει-
διά, πυροσβεστικούς γάντζους, ιμάντες, σκοινιά και άγκιστρα κτλ., που είναι πιστοποιημέ-
να και κατάλληλα για το συγκεκριμένο φορτίο. 
Το βάρος του προς ανύψωση προϊόντος αναφέρεται στον Κατάλογο πωλήσεων. 
 

Στις σελίδες που ακολουθούν εικονίζονται αναλυτικά οι διάφορες μέθοδοι πρόσδεσης ανάλογα με τη 
σειρά, το μέγεθος και τη διαμόρφωση των προϊόντων που περιγράφονται στο παρόν Εγχειρίδιο. 
Για κάθε ένα από αυτά επισημαίνεται ο πλέον κατάλληλος τρόπος ασφαλούς ανύψωσης και χειρισμού. 
 

Τύπος 
ανύψωσης Χειροκίνητα Με μηχανικό εξοπλισμό

Σύμβολο M A B
Βάρος κατά
 προσέγγιση ≤ 15 Kg > 15 Kg

Οδηγία — Συνιστώμενη μέθοδος τοποθέτησης Συνιστώμενη μέθοδος χειρισμού και 
τοποθέτησης

Προειδοποίηση — Το φορτίο μπορεί να μην είναι 
σταθερό Το φορτίο μπορεί να ταλαντεύεται

Λύση —

Μετακινήστε το δακτύλιο ανύψωσης 
για να ευθυγραμμιστεί με το κέντρο 
βάρους του φορτίου, όπως φαίνεται 
στα παρακάτω σχήματα

Ασφαλίστε τα σκοινιά κάτω από το 
δακτύλιο με ένα σφιγκτήρα καλωδίου 
ή παρόμοιο εξάρτημα, για να μην 
μετακινηθούν, και ανυψώστε το 
φορτίο

Τηρείτε όλες τις προφυλάξεις που 
αφορούν στο χειρισμό φορτίων

Σταθεροποιήστε το κινούμενο φορτίο 
με το χέρι

Τηρείτε όλες τις προφυλάξεις που 
αφορούν στο χειρισμό φορτίων

Το ανυψούμενο φορτίο δεν πρέπει να ταλαντεύεται πάνω από 15° προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 
Αν η ταλάντευσή του υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, σταματήστε και επαναλάβετε τη διαδικασία ανύ-
ψωσης ακολουθώντας τις οδηγίες. 
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317 L ... 325 L , 317M L , 318M L

300 L ... 316 L , 310M L ... 316M L

Ιμάντας με δακτύλιο Ναυτικό κλειδί (χρήση με 
ιμάντα)

Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση κατά 
τη διάρκεια του χειρισμού: 15°

Σκοινί και γάντζοι Πυροσβεστικός γάντζος 
(χρήση με σκοινί)

Ανοικτός ιμάντας με 
κρίκους

Κοχλιοδακτύλιος (υπάρχει ήδη στους 
μειωτήρες 317-325 , 317M , 318M)

Εντοπίστε τα σημεία πρόσδεσης για την ανύψωση του μειωτήρα. Ανατρέξτε στα παρακάτω 
σχήματα. 

Οριζόντιες θέσεις
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300 R ... 316 R , 310M R ... 316M R

317 R ... 321 R , 317M R , 318M R

Ιμάντας με δακτύλιο Ναυτικό κλειδί (χρήση με 
ιμάντα)

Μέγιστη επιτρεπόμενη 
κλίση κατά τη διάρκεια 
του χειρισμού: 15°Σκοινί και γάντζοι Πυροσβεστικός γάντζος 

(χρήση με σκοινί)
Ανοικτός ιμάντας με 
κρίκους

Κοχλιοδακτύλιος (υπάρχει ήδη στους 
μειωτήρες 317-321 , 317M , 318M)
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300 R ... 316 R , 310M R ... 316M R

317 R ... 321 R , 317M R , 318M R

Ιμάντας με δακτύλιο Ναυτικό κλειδί (χρήση με 
ιμάντα)

Μέγιστη επιτρεπόμενη 
κλίση κατά τη διάρκεια 
του χειρισμού: 15°

Σκοινί και γάντζοι Πυροσβεστικός γάντζος 
(χρήση με σκοινί)

Ανοικτός ιμάντας με 
κρίκους

Κοχλιοδακτύλιος (υπάρχει ήδη στους 
μειωτήρες 317-321 , 317M , 318M)
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3V 00 ... 3V 16 , 3V 10M ... 3V 16M

3V 17 ... 3V 21 , 3V 17M , 3V 18M

Ιμάντας με δακτύλιο Ναυτικό κλειδί (χρήση με 
ιμάντα)

Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση κατά 
τη διάρκεια του χειρισμού: 15°

Σκοινί και γάντζοι Πυροσβεστικός γάντζος 
(χρήση με σκοινί)

Ανοικτός ιμάντας με 
κρίκους

Κοχλιοδακτύλιος (υπάρχει ήδη στους 
μειωτήρες 317-321 , 317M 318M)
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3A 00 ... 3A 07

Ιμάντας με δακτύλιο Ναυτικό κλειδί (χρήση με 
ιμάντα)

Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση κατά 
τη διάρκεια του χειρισμού: 15°

Σκοινί και γάντζοι Πυροσβεστικός γάντζος 
(χρήση με σκοινί)

Ανοικτός ιμάντας με 
κρίκους Κοχλιοδακτύλιος
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300 L ... 325 L , 310M L ... 318M L

3A 00 ... 3A 07

300 R ... 321 R , 310M R ... 318M R

3V 00 ... 3V 21 , 3V 10M ... 3V 18M

Ιμάντας με δακτύλιο Ναυτικό κλειδί (χρήση με 
ιμάντα)

Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση κατά 
τη διάρκεια του χειρισμού: 15°

Σκοινί και γάντζοι Πυροσβεστικός γάντζος 
(χρήση με σκοινί)

Ανοικτός ιμάντας με 
κρίκους

Κοχλιοδακτύλιος (υπάρχει ήδη στους 
μειωτήρες 317-325 , 317M , 318M)

Κατακόρυφες θέσεις
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• Προετοιμάστε το μειωτήρα για ανύψωση με ιμάντες πρόσδεσης, γάντζους, ναυτικά κλειδιά κτλ., 
στερεώνοντάς τα στα σημεία πρόσδεσης που διαθέτει. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μια παλέτα 
για να μετακινήσετε το φορτίο. Αν χρησιμοποιείτε γερανό, ανυψώστε πρώτα κατακόρυφα το μειω-
τήρα βγάζοντάς τον από τη συσκευασία του. 
• Αν χρησιμοποιείτε ανυψωτικό όχημα ή παλετοφόρο, αφαιρέστε τη συσκευασία και τοποθετήστε 
τα πιρούνια του οχήματος στις υποδεικνυόμενες θέσεις. 
• Ανυψώστε αρχικά το φορτίο πολύ αργά, για να βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερό. 
• Μεταφέρετε το μειωτήρα στο χώρο εκφόρτωσης και κατεβάστε τον αργά στη σωστή θέση, προ-
σέχοντας να μην γείρει απότομα κατά τη μεταφορά. 

Αν ο μειωτήρας είναι ήδη εξοπλισμένος με ηλεκτροκινητήρα, μη χρησιμοποιήσετε για την 
ανύψωσή του τους κοχλιοδακτυλίους που υπάρχουν στο κέλυφος του κινητήρα, εκτός αν 
ορίζεται ρητά.  

4.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Κατά την αποθήκευση του μειωτήρα θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συστάσεις. 
1. Μην αποθηκεύετε τη μονάδα σε χώρους με υπερβολική υγρασία ή εκτεθειμένη στις καιρικές 
συνθήκες (μην την αποθηκεύετε σε εξωτερικό χώρο). 
2. Μην αποθέτετε το μειωτήρα απευθείας πάνω στο έδαφος. 
3. Αποθέτετε το μειωτήρα πάνω σε σταθερή βάση αποκλείοντας το ενδεχόμενο να μετακινηθεί 
κατά λάθος. 
4. Αποθηκεύετε το συσκευασμένο μειωτήρα (αν επιτρέπεται) σύμφωνα με τις οδηγίες που ανα-
γράφονται στην ίδια τη συσκευασία. 

Αν ο μειωτήρας πρέπει να αποθηκευτεί πάνω από 6 μήνες, πρέπει να λάβετε τις ακόλουθες πρό-
σθετες προφυλάξεις: 
5. Καλύψτε όλες τις κατεργασμένες εξωτερικές επιφάνειες με αντισκωριακό προϊόν, όπως το Shell 
Ensis, ή άλλο προϊόν με παρόμοιες ιδιότητες και πεδίο εφαρμογών. 
6. Πληρώστε τη μονάδα με λιπαντικό λάδι, και βεβαιωθείτε ότι το εξαεριστικό βρίσκεται στην ψηλότερη 
θέση. Πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, πρέπει να αποστραγγίξετε το λάδι που χρησιμοποιήθηκε 
για την αποθήκευση και να το αντικαταστήσετε με τη σωστή ποσότητα συνιστώμενου λιπαντικού. 

 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ που πρέπει να λαμβάνονται κατά την επαναφορά του μειωτήρα σε λειτουργία 
ύστερα από αποθήκευση. 

Οι άξονες εξόδου και οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά με σκοπό την 
απομάκρυνση κάθε αντισκωριακού προϊόντος, ρύπων και λοιπών ακαθαρσιών (χρησιμοποιήστε 
συνηθισμένο διαλύτη του εμπορίου). 
Εκτελέστε αυτήν την εργασία εκτός του χώρου που ενέχει κίνδυνο έκρηξης. 

Ο διαλύτης δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τους δακτυλίους στεγανότητας, γιατί μπορεί να τους 
καταστρέψει και να παρουσιάσουν διαρροή 

Αν το λάδι ή το προστατευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης 
δεν είναι συμβατό με το συνθετικό λάδι που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 
μηχανήματος, πρέπει να καθαρίσετε σχολαστικά το εσωτερικό της μονάδας πριν την γεμίσετε με 
το λάδι λειτουργίας. 

Η διάρκεια ζωής του γράσου εδράνων μειώνεται αν ο μειωτήρας αποθηκευτεί πάνω από 1 χρόνο. 
Το γράσο εδράνων πρέπει να είναι συνθετικό. 
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5.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

5.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 

Το σύνολο της διαδικασίας εγκατάστασης πρέπει να προγραμματίζεται κατά τη γενική σχε-
δίαση του μηχανήματος. Το άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο με την εκτέλεση της εργασί-
ας οφείλει, αν είναι απαραίτητο, να ορίσει ένα πλάνο ασφαλείας με σκοπό την προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας όλων των άμεσα εμπλεκομένων και να εφαρμόσει το σύνολο 
της ισχύουσας νομοθεσίας. 

1. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα υπολείμματα της συσκευασίας και των προστατευτικών προϊό-
ντων από το μειωτήρα. 
Προσέξτε ιδιαιτέρως τις επιφάνειες συναρμογής. 
2. Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα της πινακίδας τύπου συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στην 
παραγγελία αγοράς. 
3. Βεβαιωθείτε ότι η κατασκευή πάνω στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί ο μειωτήρας είναι 
επαρκώς στιβαρή και άκαμπτη, έτσι ώστε να αντέχει στο βάρος του και τις καταπονήσεις κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας. 
4. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο μειωτήρας είναι απενεργο-
ποιημένο και ότι δεν μπορεί να επανενεργοποιηθεί κατά λάθος. 
5. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες συναρμογής είναι επίπεδες. 
6. Βεβαιωθείτε για την άριστη ευθυγράμμιση άξονα/άξονα ή άξονα/οπής του συνδέσμου. 
7. Τοποθετήστε κατάλληλα προστατευτικά για προστασία από τα εξωτερικά κινούμενα εξαρτήματα 
του μειωτήρα. 
8. Αν το περιβάλλον λειτουργίας είναι διαβρωτικό για το μειωτήρα ή για οποιοδήποτε από τα 
εξαρτήματά του, λάβετε τις ειδικές προφυλάξεις που απαιτούνται για διαβρωτικά περιβάλλοντα. Σε 
αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με το Τμήμα πωλήσεων της BONFIGLIOLI RIDUTTORI. 
9. Συνιστούμε την εφαρμογή προστατευτικής πάστας σε όλες τις επιφάνειες συναρμογής μειω-
τήρα/κινητήρα και σε όλα τα εξαρτήματα (Klüberpaste 46 MR 401 ή άλλο προϊόν με παρόμοιες 
ιδιότητες και πεδίο εφαρμογών) για λόγους διασφάλισης της βέλτιστης δυνατής σύνδεσης και 
προστασίας από διάβρωση λόγω εκτριβής. 
10. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων εξωτερικού χώρου με ηλεκτροκινητήρα, προστατεύετε τον 
ηλεκτροκινητήρα από το άμεσο ηλιακό φως και τις καιρικές συνθήκες χρησιμοποιώντας προστα-
τευτικά ή κάποιο περίβλημα. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το συγκρότημα αερίζεται σωστά. 

5.1.1 Έκδοση με φλάντζα 

Κατεργαστείτε την κόντρα φλάντζας συνδέσμου στο μηχάνημα στο οποίο πρόκειται να εγκαταστα-
θεί ο μειωτήρας. 
Οι φλάντζες πρέπει να είναι επίπεδες και κατεργασμένες με εργαλειομηχανές. Συνδέστε τον άξονα 
εξόδου στο ετεροκινούμενο εξάρτημα με τον τρόπο που επισημαίνεται στα παρακάτω σχέδια.  

Ø d h6 Ø D G7 Ø d h6 Ø D P7
Ø d k6 Ø D F7 Ø d k6 Ø D M7
Ø d m6 Ø D F7 Ø d m6 Ø D K7
Ø d r6 Ø D E7 Ø d r6 Ø D H7

Χαλαρός σύνδεσμος Σύνδεσμος με
παρεμβολή

Συμπαγής 
άξονας

Κοίλος 
άξονας

Συμπαγής 
άξονας

Κοίλος 
άξονας

Συνιστώμενες ανοχές
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Για την κατεργασία του πείρου κεντραρίσματος του ετεροκινούμενου μηχανήματος ανατρέξτε στα 
παρακάτω σχήματα: 

Μειωτήρες 300...307 - έκδοση κινητήρα με αρσενικό άξονα εξόδου 

300...307

0.07 B
B

0.15B

0.1 / 100 B

3.2
3.2

3.
2

b = d

0.1 / 100 B

B

0.15B

3.2

3.
2

0.20 B

0.05 B

309...315 , 310M...315M

316...321 , 316M...318M

R 60% Rn

R 60% Rn

316 ... 321 , 316M ... 318M
UNI 6364 Ø25 x 2b

309 , 310 , 310M
UNI 6873 Ø12 x 2b ; Ø16 x 2b

Κοπίλια που 
προμηθεύει ο 
πελάτης

Μειωτήρες 309...321 , 310M...318M - έκδοση κινητήρα με αρσενικό άξονα εξόδου 

Οι μειωτήρες αυτοί διαθέτουν δύο πείρους κεντραρίσματος. Κατά την κατεργασία των φλαντζών 
συνδέσμου, ένας πείρος κεντραρίσματος μπορεί να επαρκεί, αν ο άξονας εξόδου δεν υποβάλλεται 
σε ακτινικά φορτία ή αν τα φορτία είναι μικρότερα του 60% του επιτρεπόμενου φορτίου. 
Στην περίπτωση μεγαλύτερων φορτίων πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο πείροι κεντραρίσματος 
στο μειωτήρα. Αν όμως ο μειωτήρας πρέπει να μεταδίδει υψηλή ροπή ή υποβάλλεται σε μεγάλα 
κρουστικά φορτία και αντιστροφές της φοράς περιστροφής, πρέπει να ανοίξετε τρύπες στην κό-
ντρα φλάντζα για να μπουν οι πείροι κεντραρίσματος. 
Τη στιγμή της εγκατάστασης, μετακινήστε τους πείρους κεντραρίσματος που υπάρχουν στο μειω-
τήρα προς τα εμπρός, μέσα στην κόντρα φλάντζα, τόσο όσο είναι η διάμετρός τους. Ανατρέξτε στο 
παρακάτω σχέδιο: 
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Στερέωση με κοίλο πολύσφηνο άξονα 

Βεβαιωθείτε ότι ο μειωτήρας και ο ετεροκινούμενος άξονας είναι ευθυγραμμισμένοι, και ότι ο ετεροκι-
νούμενος άξονας δεν κάμπτεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ανατρέξτε στο παρακάτω σχέδιο: 

Μπουλόνια στερέωσης μειωτήρα με φλάντζα 

Για εφαρμογές σε χώρους που δεν επιτρέπουν τη συγκεκριμένη κατηγορία, επικοινωνήστε με την 
Τεχνική Υπηρεσία του Κατασκευαστή. 

300...325
310M...318M

300 301 303 304 305 306 307 309 310
310M

311
311M

313
313M

314
314M

315
315M

316
316M

317
317M

318
318M 319 321 323 325

M10 M10 M12 M12 M12 M14 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M30 M27 M30 M30 M42 M42
8 8 10 10 10 12 10 12 15 24 30 20 20 30 24 32 30 36 36 36

12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9

85 85 145 145 145 230 350 350 350 350 350 690 690 690 2350 1750 1750 1750 6750 6750

Μπουλόνι
Ποσότητα
Κλάση
Ροπή 
σύσφιξης (Nm)

• Αφαιρέστε από το μειωτήρα τους δύο μισούς δακτυλίους αξονικής στερέωσης (1) 
• Κατασκευάστε τον άξονα πελάτη (2) με τον τρόπο που επισημαίνεται στον τεχνικό κατάλογο 
(ανατρέξτε στον ιστότοπο www.bonfiglioli.com για την ενημερωμένη έκδοση) 
• Λιπάνετε επαρκώς τόσο τον άξονα όσο και το περίβλημά του και, στη συνέχεια, συνδέστε τον 
άξονα στο μειωτήρα 
• Εφαρμόστε τους δύο μισούς δακτυλίους αξονικής στερέωσης, τοποθετώντας τους στο αντίστοιχο 
περιμετρικό περίβλημα του άξονα 
• Τοποθετήστε τις βίδες στερέωσης (3), βιδώνοντάς τες σταδιακά και διαμετρικά, εφαρμόζοντας τη 
ροπή σύσφιξης που επισημαίνεται στην ενότητα «Διαστάσεις» του τεχνικού καταλόγου (ανατρέξτε 
στον ιστότοπο www.bonfiglioli.com για την ενημερωμένη έκδοση) 
• Για να αφαιρέσετε τον άξονα, ξεσφίξτε όλες τις βίδες. Προμηθευτείτε 4 πρόσθετες βίδες (όπως 
φαίνεται στον πίνακα, δεν παρέχονται με το μειωτήρα) και βιδώστε τες στις σπειροτομημένες οπές 
των δύο μισών δακτυλίων για να αντιδράσει ο μειωτήρας, μέχρι να απελευθερωθεί ο άξονας.

FDK

300 M4
301

M6303 / 304 / 305
306
307

M8309
310 / 310M

FZP

311 / 311M

M8
313 / 313M

314 / 315 / 314M / 315M
316 / 316M
317 / 317M
318 / 318M M10319

321 M12
323 M20325

Έκδοση Μέγεθος Μπουλόνια x4

300 301 303 304 305 306 307 309 310
310M

311
311M

313
313M

314
314M

315
315M

316
316M

317
317M

318
318M 319 321 323 325

M10 M10 M12 M12 M12 M14 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M30 M27 M30 M30 M42 M42
8 8 10 10 10 12 10 12 15 24 30 20 20 30 24 32 30 36 36 36

12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9

85 85 145 145 145 230 350 350 350 350 350 690 690 690 2350 1750 1750 1750 6750 6750

Μπουλόνι
Ποσότητα
Κλάση
Ροπή 
σύσφιξης (Nm)

Αξονική στερέωση άξονα πελάτη, εκδόσεις FDK (300-310 , 310M) και FZP (311-325 , 
311M-318M)
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5.1.3 Στήριξη με άξονα 

Στερεώστε το βραχίονα στρέψης με μπουλόνια κλάσης και ροπής όπως υποδεικνύεται στον παρα-
κάτω πίνακα: 

300...321
310M...318M

300 301 303 304 305 306 307 309 310
310M

311
311M

313
313M

314
314M

315
315M

316
316M

317
317M

318
318M 319 321

M16 M16 M16 M16 M16 M20 M24 M24 M24 M30 M30 M30 M30 M36 M30 M36 M48 M48
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 4 8

8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8

200 200 200 200 200 400 700 700 700 1400 1400 1400 1400 2500 1400 2500 6000 6000

Μπουλόνι
Ποσότητα
Κλάση
Ροπή 
σύσφιξης (Nm)

5.1.2 Στήριξη με πόδι 

Έκδοση κινητήρα με πόδι στήριξης 
Οι μειωτήρες αυτού του τύπου πρέπει να στερεώνονται πάνω σε επαρκώς άκαμπτη βάση η οποία 
έχει υποβληθεί σε κατεργασία με περιθώριο σφάλματος επιπεδότητας που δεν υπερβαίνει τα 0,2 
mm / 100 mm. Ανατρέξτε στο παρακάτω σχέδιο: 

Μπουλόνια στερέωσης μειωτήρα με πέλμα 

300...325
310M...318M

300 301 303 304 305 306 307 309 310
310M

311
311M

313
313M

314
314M

315
315M

316
316M

317
317M

318
318M 319 321 323 325

M10 M10 M12 M12 M12 M14 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M30 M27 M30 M30 M42 M42
8 8 10 10 10 12 10 12 15 24 30 20 20 30 24 32 30 36 36 36

12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9

85 85 145 145 145 230 350 350 350 350 350 690 690 690 2350 1750 1750 1750 6750 6750

Μπουλόνι
Ποσότητα
Κλάση
Ροπή 
σύσφιξης (Nm)
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300 301 303 304 305 306 307 309 310
310M

311
311M

313
313M

314
314M

315
315M

316
316M

317
317M

318
318M 319 321 323 325

M6 M6 M8 M8 M8 M10 M10 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M27 M30 M30

8 10 12 12 12 9 12 8 8 10 10 15 15 15 16 20 18 16 21 24

10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 12.9 12.9 12.9 10.9 10.9 10.9 10.9

12 12 30 30 30 58 58 250 250 250 250 490 490 570 570 570 840 1250 1640 1640

Μπουλόνι

Ποσότητα

Κλάση

Ροπή 
σύσφιξης (Nm)

300...313
310M...313M

314...325
314M...318M

(2)

Καθαρίστε και απολιπάνετε τόσο την εσωτερική επιφάνεια σύνδεσης του άξονα του μειωτήρα όσο και την 
εξωτερική επιφάνεια σύνδεσης του ετεροκινούμενου άξονα του μηχανήματος. Στερεώστε το συστελλόμε-
νο δίσκο στον άξονα του μειωτήρα αφότου λιπάνετε ελαφρώς ολόκληρη την εξωτερική του επιφάνεια. 
 
Διαδικασία στερέωσης συστελλόμενων δίσκων με μειωτήρες μεγέθους 300-313 , 310M-313M 
• Εφαρμόστε ένα πρώτο σετ 3 μπουλονιών στις γωνίες ενός ισόπλευρου τριγώνου (για παράδειγ-
μα, μπουλόνια στις θέσεις 1-5-9 του παρακάτω σχήματος). Τοποθετήστε το μειωτήρα στον ετερο-
κινούμενο άξονα. 
• Σφίξτε τα μπουλόνια (ακολουθώντας το τριγωνικό υπόδειγμα) κυκλικά, επαναλαμβάνοντας τη 
διαδικασία αρκετές φορές, μέχρι να σφίξετε όλα τα μπουλόνια με τη ροπή που καθορίζεται στον 
πίνακα 2, ανάλογα με τον τύπο του δίσκου/μειωτήρα. 
 
Διαδικασία στερέωσης συστελλόμενων δίσκων με μειωτήρες μεγέθους 314-325 , 314M-318M 
• Σφίξτε σταυρωτά 4 βίδες σε ίση απόσταση μεταξύ τους με ροπή ίση με το 50% της τιμής που 
υποδεικνύεται στον πίνακα 2. (παράδειγμα: βίδες 1-7-4-10) 
• Σφίξτε σταυρωτά 4 βίδες σε ίση απόσταση μεταξύ τους με ροπή ίση με το 100% της τιμής που 
υποδεικνύεται στον πίνακα 2. (παράδειγμα: βίδες 2-8-5-11) 
• Σφίξτε όλες τις βίδες συνεχόμενα μέχρι που να μην κινηθούν πλέον όταν εφαρμόζετε τη ροπή 
σύσφιξης που υποδεικνύεται στον πίνακα 2. 
• Ελέγξτε την πραγματική ευθυγράμμιση του εσωτερικού και του εξωτερικού δακτυλίου της σύνδεσης. 

Μη χρησιμοποιήσετε διθειούχο μολυβδαίνιο ή οποιοδήποτε άλλο γράσο που θα μπορούσε 
να μειώσει την τριβή των επιφανειών προσαρμογής και να επηρεάσει την απόδοση του 
συστελλόμενου δίσκου. 

Προχωρήστε στην εγκατάσταση ως ακολούθως:  

1. Φέρτε το μειωτήρα κοντά στο χώρο εγκατάστασης.  
2. Τοποθετήστε το μειωτήρα και στερεώστε τον στην κατασκευή, στα παρεχόμενα σημεία. Ο μειω-
τήρας θα πρέπει να στερεώνεται στην κατασκευή, σε όλα τα σημεία στερέωσης (οπές) της παρε-
χόμενης βάσης στήριξης (πέλματα ή φλάντζα).  
3. Σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης και βεβαιωθείτε ότι οι τάπες εξυπηρέτησης είναι βιδωμένες με 
τη ροπή που αναφέρεται στον πίνακα. 

Μπουλόνια στερέωσης συστελλόμενου δίσκου 
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300 301 303 304 305 306 307 309 310
310M

311
311M

313
313M

314
314M

315
315M

316
316M

317
317M

318
318M 319 321 323 325

M6 M6 M8 M8 M8 M10 M10 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M27 M30 M30

8 10 12 12 12 9 12 8 8 10 10 15 15 15 16 20 18 16 21 24

10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 12.9 12.9 12.9 10.9 10.9 10.9 10.9

12 12 30 30 30 58 58 250 250 250 250 490 490 570 570 570 840 1250 1640 1640

Μπουλόνι

Ποσότητα

Κλάση

Ροπή 
σύσφιξης (Nm)

 
 
Εντοπίστε την κλειστή τάπα λαδιού που χρησιμοποιήθηκε κατά την αποστολή και αντικαταστήστε 
την με το εξαεριστικό που υπάρχει στην αποστελλόμενη συσκευασία. 
 

5.1.4 Εγκατάσταση παρελκομένων σε συμπαγείς άξονες εισόδου και εξόδου 

Μη χρησιμοποιείτε σφυριά ή άλλα εργαλεία που ενδέχεται να προξενήσουν ζημιά στους 
άξονες ή στα έδρανα του μειωτήρα κατά τη στερέωση των εξωτερικών τμημάτων. Αντιθέ-
τως, προχωρήστε με τον τρόπο που εικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

Το μπουλόνι (1) και ο αποστάτης (2) δεν περιλαμβάνονται στην αποστολή. 

Για ελαχιστοποίηση των φορτίων στα έδρανα των αξόνων κατά την τοποθέτηση μηχανισμών μετάδοσης 
κίνησης με ασύμμετρες πλήμνες, χρησιμοποιήστε τη διαμόρφωση του παρακάτω σχήματος (A): 
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Άκρο άξονα: σπειρώματα 

Εγκατάσταση παρελκομένων σε πολύσφηνους άξονες 

Μη χρησιμοποιείτε σφυριά ή άλλα εργαλεία που ενδέχεται να προξενήσουν ζημιά στους 
άξονες ή στα έδρανα του μειωτήρα κατά τη στερέωση των εξωτερικών τμημάτων. Αντιθέ-
τως, προχωρήστε με τον τρόπο που εικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

316 , 316M 317 , 317M

319 321318 , 318M

HC-PC HC-PC

HC-PCHC-PCHC-PC

300...315
310M...315M

300 301 303 304 305 306 307 309 310
310M

311
311M

313
313M

314
314M

315
315M

316
316M

317
317M

318
318M 319 321

MC M12 M12 M20 M20 M20 M20 M20 — — — — — — — — — — —

HC M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M24 M24 M24 M24 4xM16 6xM16 4xM24 12xM20 12xM20

PC M12 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M24 M24 M24 M24 4xM16 6xM16 4xM24 12xM20 12xM20

VK — — M20 M20 M20 M24 M24 M24 M24 M24 M30 M30 M30 — — — — —

Στερέωση τροχαλιών 

Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα, πριν τα εγκαταστήσετε. Κατά την εγκατάσταση τροχαλιών μετάδοσης 
κίνησης με ιμάντα, οι άξονες πρέπει να είναι παράλληλοι με τις τροχαλίες τους ευθυγραμμισμένες. 
Μην τεντώνετε τον ιμάντα κίνησης υπέρ το δέον, γιατί μπορεί να υποστούν ζημιά τα έδρανα. 
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Χρησιμοποιείτε πάντοτε το ακραίο πλακίδιο αναστολής που παρέχεται με το μειωτήρα. 

MZ-HZ

5.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Εκτός από τις ανωτέρω προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εγκατάσταση ενός 
τυπικού ηλεκτροκινητήρα IEC 72-1, πρέπει να λαμβάνονται και οι ακόλουθες προφυλάξεις: 
• Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στη σύνδεση και μη χρησιμοποιείτε ακατάλληλα εργαλεία κατά 
τη διάρκεια της συναρμολόγησης. Προσέχετε να μην προξενήσετε ζημιές στις επίπεδες/κυλινδρι-
κές επιφάνειες της σύνδεσης. 
• Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στους περιστρεφόμενους μηχανισμούς σύνδεσης με μεγάλα 
ακτινικά ή αξονικά φορτία. 
• Για να διευκολυνθείτε κατά τη συναρμολόγηση, χρησιμοποιήστε πάστα συνθετικού λαδιού, όπως 
το Klüberpaste 46 MR 401 ή άλλο προϊόν με παρόμοιες ιδιότητες και πεδίο εφαρμογών.  

• Εφόσον όλοι οι ανωτέρω έλεγχοι διεξαχθούν με επιτυχία και τηρηθούν πιστά όλες οι 
υπόλοιπες οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν ηλεκτρο-
κινητήρα κατηγορίας ATEX ίσης ή μεγαλύτερης από αυτήν του μειωτήρα, δημιουργώντας 
έτσι έναν κινητήρα με μειωτήρα που συμμορφώνεται ο ίδιος με τις διατάξεις της οδηγίας 
2014/34/ΕΕ. 

Αν, αντιθέτως, η τοποθέτηση του κινητήρα στο μειωτήρα απαιτεί ενέργειες πέραν αυτών 
που προδιαγράφονται στο παρόν Εγχειρίδιο ή αν δεν ικανοποιείται μία ή περισσότερες 
προδιαγραφές του εγχειριδίου, ο Χρήστης φέρει ευθύνη για την ανάλυση των κινδύνων 
που αφορούν στο συγκεκριμένο συνδυασμό κινητήρα/μειωτήρα. Η ανάλυση κινδύνων 
είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτική, αν ο κινητήρας τροφοδοτείται με ρεύμα από ανα-
στροφέα (inverter). 

Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο, και κατόπιν αυτο-πιστοποίησης από το συναρμολογητή, το 
συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του μειωτήρα, θεωρείται ότι συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/34/ΕΕ. 
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5.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Σύνδεση του υδραυλικού κινητήρα 
Αφαιρέστε την προστατευτική τάπα. 
Οι βάσεις στήριξης του υδραυλικού κινητήρα διατίθενται σε δύο εκδόσεις: 

α) Έκδοση με τσιμούχα λαδιού O-ring ανάμεσα στη φλάντζα του κινητήρα και το μειωτήρα.  
Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε την τσιμούχα για να διασφαλιστεί η στεγανότητα μεταξύ κινη-
τήρα και μειωτήρα, προσέχοντας να εφαρμόσει σωστά στην έδρα της, χωρίς να την καταστρέψετε. 

β) Έκδοση με ήδη τοποθετημένο παρέμβυσμα στη σύνδεση. 
Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται επέμβαση για να διασφαλιστεί η στεγανότητα, δεδομένου 
ότι εξασφαλίζεται ήδη από τη σύνδεση του κινητήρα. Λιπάνετε ελαφρώς τον άξονα του κινητήρα 
με γράσο. Καθαρίστε, και στις δύο περιπτώσεις, τον πείρο κεντραρίσματος και τη σύνδεση όπου 
πρόκειται να τοποθετηθεί ο κινητήρας, τοποθετήστε τον κινητήρα και σφίξτε τα μπουλόνια στερέω-
σης της φλάντζας.  
Χρησιμοποιείτε πάντοτε μπουλόνια κλάσης 8.8 τουλάχιστον. 
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5.4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΡΕΝΟΥ 

Σε μειωτήρες που διαθέτουν φρένο και έχουν σχεδιαστεί για σύνδεση σε υδραυλικούς κινητήρες, συν-
δέστε το εξάρτημα ελέγχου φρένου στο υδραυλικό κύκλωμα κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης. 

Έναρξη λειτουργίας 
Η ελάχιστη πίεση απελευθέρωσης του φρένου (βλέπε πίνακα) πρέπει να είναι μικρότερη από 320 bar. 

Τεχνικά δεδομένα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η στατική ροπή Mbs είναι η μέγιστη ροπή που μπορεί να ασκήσει το φρένο. 
Η ροπή πέδησης μειώνεται κατά την εφαρμογή δυναμικών φορτίων. Οι πραγματικές τιμές Mbs 
μπορούν να είναι από -5% έως +15% των ονομαστικών τιμών που παρατίθενται στον πίνακα. 

4... 5... 6...

A B D F H K L B C E G K B C E G K L

Mbs
 [  Nm

          ±10%] 50 100 160 260 330 400 440 400 500 630 800 1000 850 1100 1500 2100 2600 3200

bar 10 20 30 20 25 30 33 20 27 20 25 32 14 19 25 19 24 28

bar 320

kg 10 18 35

Φρένο

Χαρακτηριστικά

Ροπή 
πέδησης

Ελάχ. πίεση 
εκτόνωσης

Μέγ. πίεση

Βάρος
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Εγκατάσταση του κινητήρα με μειωτήρα 

Αν κάποιος κινητήρας με μειωτήρα παρέχεται πλήρως συναρμολογημένος, λάβετε τις προφυ-
λάξεις και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω κατά την τοποθέτησή του στο 
μηχάνημα. 
Για την ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση ανατρέξτε στα παρακάτω δύο ενδεικτικά σχήματα. Είναι 
γενικά σχήματα μόνο, δεδομένου ότι κάθε ειδική εγκατάσταση έχει τις δικές της ειδικές απαιτήσεις, 
που πρέπει να αξιολογούνται από τον Κατασκευαστή κατά περίπτωση. 

Μετάδοση κίνησης με ηλεκτροκινητήρα. 

Μετάδοση κίνησης με πλανητικό υδραυλικό κινητήρα TRASMITAL MG 

Εκτός από τις οδηγίες που διέπουν την εγκατάσταση του μειωτήρα, θα πρέπει να τηρηθούν και οι 
παρακάτω οδηγίες κατά την εγκατάσταση ενός υδραυλικού κινητήρα. 

Κλειστό κύκλωμα Ανοικτό κύκλωμα

Βαλβίδα ελέγχου 
κλειστού κέντρου

Βαλβίδα ελέγχου 
ανοικτού κέντρου

RV = ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης βαθμονομημένη σε pRV < pmax.
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α) Σύνδεση στο υδραυλικό κύκλωμα 

Ο κινητήρας μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε ανοικτό όσο και σε κλειστό κύκλωμα. 
Στην περίπτωση εγκατάστασης σε ανοικτό κύκλωμα, η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ή η βαλβίδα 
ελέγχου μπορούν να είναι τύπου κλειστού ή ανοικτού κέντρου. 
Ο κλάδος του κυκλώματος που αντιστοιχεί στο στόμιο κατάθλιψης του υδραυλικού κινητήρα πρέ-
πει να είναι πάντοτε εξοπλισμένος με ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης βαθμονομημένη σε πίεση 
που δεν είναι μεγαλύτερη από την pmax του κινητήρα. Ανατρέξτε στα παρακάτω διαγράμματα 
υδραυλικών κυκλωμάτων. 

Αν αυτό δεν είναι δυνατό, επειδή το κύκλωμα πρέπει να ενεργοποιεί και άλλον εξοπλισμό σε υψη-
λότερη πίεση ή αν η βαλβίδα ελέγχου είναι τύπου κλειστού κέντρου και ο κινητήρας δίνει κίνηση 
σε εξαρτήματα με μεγάλη αδράνεια, οι βοηθητικές ανακουφιστικές βαλβίδες πίεσης πρέπει να 
εγκαθίστανται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον κινητήρα. 

Κλειστό κύκλωμα Ανοικτό κύκλωμα

Βαλβίδα ελέγχου 
κλειστού κέντρου

Βαλβίδα ελέγχου 
ανοικτού κέντρου

RV = ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης βαθμονομημένη σε pRV < pmax.

RV = ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης βαθμονομημένη σε pRV < pmax.
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β) Σύνδεση στομίου αποστράγγισης T 

Οι κινητήρες αυτοί έχουν οπή αποστράγγισης 1/8» G στο κέντρο του καλύμματος. Ο κινητήρας 
παρέχει με το στόμιο κλεισμένο με μεταλλική τάπα (βλέπε παρακάτω σχήμα). 
Δύο ανεπίστροφες βαλβίδες είναι ενσωματωμένες στο κέλυφος του κινητήρα, έτσι ώστε η εσω-
τερική πίεση να διατηρείται στο ίδιο επίπεδο με τη γραμμή χαμηλής πίεσης A η B, αν το στόμιο 
αποστράγγισης δεν είναι συνδεδεμένο στη δεξαμενή. 

1) Αν το στόμιο αποστράγγισης είναι συνδεδεμένο, η πίεση στο στεγανοποιητικό του άξονα ισού-
ται πάντοτε με την πίεση στη γραμμή αποστράγγισης. 
2) Αν το στόμιο αποστράγγισης είναι κλειστό, η πίεση στο στεγανοποιητικό του άξονα δεν υπερ-
βαίνει ποτέ την πίεση στη γραμμή επιστροφής. 

Οι μέγιστες τιμές πίεσης στη γραμμή αποστράγγισης (περίπτωση 1) ή στη γραμμή επιστροφής 
(περίπτωση 2) παρέχονται στην παρακάτω εικόνα (για συνθήκες συνεχούς και διακοπτόμενης 
λειτουργίας). 

Ενσωματωμένες ανεπίστρο-
φες βαλβίδες

Το στόμιο αποστράγγισης πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένο όταν πολλοί κινητήρες 
λειτουργούν σε σειρά. 
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Ενσωματωμένες ανεπίστρο-
φες βαλβίδες

γ) Έλεγχος φρένου 

Σε κινητήρες με μειωτήρα που διαθέτουν φρένα, υπάρχουν διαθέσιμες δύο εκδόσεις κινητήρα, 
δηλ. οι εκδόσεις B02P ή P010. 
Στην έκδοση B02P, ο κινητήρας διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου άμεσου φρένου. 
Στην έκδοση P010, απαιτείται βοηθητική διακλάδωση για τον έλεγχο του φρένου. 
Ανατρέξτε στο παρακάτω σχήμα. 

δ) Υδραυλικό λάδι 

Χρησιμοποιείτε υδραυλικό ορυκτέλαιο με ιξώδες ISO VG 46 (46 Cst με t = 40°C). 

ε) Φιλτράρισμα λαδιού 

Για να λειτουργεί αξιόπιστα ο κινητήρας και για να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, είναι σημαντικό το 
υδραυλικό κύκλωμα να διαθέτει φίλτρο που να φιλτράρει σωστά το λάδι σύμφωνα με τον παρακά-
τω βαθμό: 

βαθμός 9 κατά NAS 1638 
βαθμός 6 κατά SAE  
βαθμός 18/15 κατά ISO DIS 4406 

Ανοικτό κύκλωμα Κλειστό κύκλωμα

Βαλβίδα ελέγχου ανοικτού 
κέντρου

Έκδοση 
κινητήρα

Βαλβίδα ελέγχου κλειστού 
κέντρου

Έκδοση 
κινητήρα

Έκδοση 
κινητήρα
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Μετάδοση κίνησης με υδραυλικό κινητήρα 

Όλοι οι κινητήρες πρέπει να είναι γεμάτοι υδραυλικό υγρό πριν τεθούν σε λειτουργία και κατά τη 
διάρκεια της εγκατάστασης. Τοποθετείτε πάντοτε την οπή αποστράγγισης στην ψηλότερη θέση για 
να είναι δυνατή η πλήρωση με υγρό. 
Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες είναι δρομολογημένοι με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποτρέ-
πεται η εκκένωση του κελύφους του κινητήρα και ο σχηματισμός φυσαλίδων αέρα, γεγονός που 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αναρρόφηση της αντλίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 

A - B =  Γραμμές τροφοδοσίας

T =  Αποστράγγιση

       Κατάλληλο για τρόφιμα.

Συνιστώμενη χρήση.

     Επιτρεπόμενη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα ή την καταλληλότητα των 
λιπαντικών. Τα χαρακτηριστικά πρέπει να ελέγχονται απευθείας με τον κατασκευαστή του επιλεγμένου 
λιπαντικού (ή ρωτήστε την Τεχνική Υπηρεσία της Bonfi glioli για την πιστοποίηση του λαδιού)

Συνθετικό λάδι πολυαλκυλενογλυκόλης (PAG) (ομάδα V κατά API)

Συνθετικό λάδι πολυαλφαολεφίνης (PAO) (ομάδα IV κατά API)

Ορυκτέλαιο με πρόσθετα EP
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Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

5.5 ΛΙΠΑΝΣΗ 

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας του, ο μειωτήρας πρέπει να πληρώνεται με λιπαντικό μέχρι 
τη στάθμη που συμφωνεί με την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασής του.
Το λιπαντικό και το σχετικό του ιξώδες θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τον παρακάτω πίνακα, 
ανάλογα με τον τύπο λειτουργίας και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.  Αν ο μειωτήρας παρέχεται 
γεμάτος λιπαντικό, αντικαταστήστε την κλειστή τάπα αποστολής με το εξαεριστικό που περιλαμβά-
νεται στην αποστελλόμενη συσκευασία, πριν τον εγκαταστήσετε. 
 

Ta -10 °C / + 30 °C + 10 °C / + 30 °C - 20 °C / + 30 °C 0 °C / + 60 °C

ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 150 ISO VG 220/320

Shell
Omala S4 WE 150 Omala S4 WE 320

Omala S2 G 150 Omala S2 G 220 Omala S4 GX 150 Omala S4 GX 220

Mobil
Mobilgear XMP 150 Mobilgear XMP 220 Mobil SHC 629 Mobil SHC 630

Mobilgear 600 XP 150 Mobilgear 600 XP 220 Mobil SHC XMP 150 Mobil SHC XMP 220

Kluber Kluberoil GEM1-150 Kluberoil GEM1-220 Klubersynt EG 4 150 Klubersynt EG 4 220

AGIP Blasia 150 Blasia 220 Blasia SX 150 Blasia SX 220

Aral Degol BG 150 Degol BG 220 Degol PAS 150 Degol PAS 220

BP Energol GR XP 150 Energol GR XP220 Eversyn EXP 150 Eversyn EXP 220

Castrol Alpha SP 150 Alpha SP 220 Alphasyn EP 150 Alphasyn EP 220

Cepsa Engranajes HP 150 Engranajes HP 220 Engranajes HPX 150 Engranajes HPX 220

Chevron N.L. Gear Compounds EP 150 N.L. Gear Compounds EP 220 Tegra Synthetic gear EP 150 Tegra Synthetic gear EP 220

Fuchs Renolin CKC 150 Renolin CKC 220 Renolin unisyn CKC 150 Renolin unisyn CKC 220

Molycote L-0115 L-0122 L-2115 L-2122

Q8 Goya 150 Goya 220 El Greco 150 El Greco 220

Repsol Super Tauro 220 Super Tauro Sintetico 150 Super Tauro Sintetico 220

Total Carter EP 150 Carter EP 220 Carter SH 150 Carter SH 220

M14 1.5 15 - 20 1/8" 28 10 - 15
M16 1.5 15 - 20 1/4" 19 10 - 15
M18 1.5 15 - 20 3/8" 19 15 - 20
M20 1.5 20 - 30 1/2" 14 20 - 30
M22 1.5 20 - 30 3/4" 14 20 - 30
M24 1.5 20 - 30 1" 11 30 - 40
M30 2 30 - 40
M42 3 40 - 50

Σπείρωμα 
τάπας Βήμα Ροπή σύσφιξης 

[Nm]
Σπείρωμα 

τάπας Βήμα Ροπή σύσφιξης 
[Nm]

Oli  di diverse basi non sono da mescolare tra loro

olio  a base PAG (Poliglycole) per applicazioni con temperature di impiego superiori al range indicato

olio a base PAO (polialfaolefi ne) per  applicazioni gravose per la potenza media impegnata e/o per 
le temperature di impiego nell’ambito del range indicato

olio a base minerale addittivato EP

(A 1)

(A 2)

       Κατάλληλο για τρόφιμα.

Συνιστώμενη χρήση.

     Επιτρεπόμενη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα ή την καταλληλότητα των 
λιπαντικών. Τα χαρακτηριστικά πρέπει να ελέγχονται απευθείας με τον κατασκευαστή του επιλεγμένου 
λιπαντικού (ή ρωτήστε την Τεχνική Υπηρεσία της Bonfi glioli για την πιστοποίηση του λαδιού)

Συνθετικό λάδι πολυαλκυλενογλυκόλης (PAG) (ομάδα V κατά API)

Συνθετικό λάδι πολυαλφαολεφίνης (PAO) (ομάδα IV κατά API)

Ορυκτέλαιο με πρόσθετα EP
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Ta -20°C / +30°C +10°C / +45°C

SAE 80W/90 SAE 85W/140

Shell Spirax HD Spirax HD

Mobil Mobilube HD Mobilube HD

AGIP Rotra MP Rotra MP

Aral Getriebeol HYP Getriebeol HYP

BP Hypogear EP Hypogear EP

Castrol Hypoy Hypoy

Cepsa Transmisiones EP Transmisiones EP

Chevron RPM Universal Gear Lubricants RPM Universal Gear Lubricants

Fuchs Titan Super Gear Titan Super Gear

Total Transmission TM Transmission RS

Πρότυπο SAE.. Ποιότητα API GL5 
(A 3)

Κινητά μηχανήματα

Λίπανση φρένου 

Τα υδραυλικά πολύδισκα φρένα λιπαίνονται με το λάδι που λιπαίνεται και ο μειωτήρας. 

Σε μειωτήρες που συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/34/ΕΕ επιτρέπεται η 
χρήση μόνο συνθετικών λιπαντικών. Για τη μάρκα και τον τύπο ανατρέξτε στον ανωτέρω 
πίνακα.
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6.0 ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 

Ο μειωτήρας ελέγχεται στο εργοστάσιο από τον Κατασκευαστή. Πριν τον θέσετε σε λειτουργία, 
βεβαιωθείτε ότι: 
• το ημιτελές μηχάνημα δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρις ότου το τελικό μηχάνημα στο 
οποίο πρόκειται να ενσωματωθεί δηλωθεί ως σύμφωνο με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
2006/42/ΕΚ, ανάλογα με την περίπτωση 
• η θέση του μειωτήρα στην εγκατάσταση συμφωνεί με αυτήν που προβλέπεται και επισημαίνεται 
στην πινακίδα τύπου 
• η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι κατάλληλη και λειτουργική, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
EN 60204-1, και διαθέτει γείωση σύμφωνα με το EN 50014 
• η ηλεκτρική τροφοδοσία του κινητήρα συμφωνεί με την προβλεπόμενη τιμή και είναι εντός των 
ορίων +/-5% της ονομαστικής τιμής 
• το υδραυλικό σύστημα είναι κατάλληλο και λειτουργικό, και το λάδι στο κύκλωμα λίπανσης του 
υδραυλικού κινητήρα συμμορφώνεται με το ISO VG 46. Πρέπει να φιλτράρεται με μέγιστο βαθμό 
10 µm και το επίπεδο ρύπανσης να είναι μικρότερο από ή ίσο με την κλάση 9, σύμφωνα με το 
NAS 1638 ή 18/15 σύμφωνα με το ISO/DIS 4406 
• δεν υπάρχουν ίχνη διαρροών λιπαντικού από τις τάπες ή τις τσιμούχες 
• το εξαεριστικό δεν είναι καλυμμένο με βρομιά ή μπογιά 
• η μονάδα δεν κάνει θόρυβο ούτε παρουσιάζει υπερβολικούς κραδασμούς κατά τη λειτουργία. 

Πριν από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι: 
• η μονάδα δεν έχει συναρμολογηθεί σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα (λάδι, οξύ, αέριο, αναθυμιάσεις, 
ακτινοβολία) και ότι δεν συσσωρευτεί σε αυτήν σκόνη σε βάθος άνω των 5 mm 
• κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο μειωτήρας αερίζεται επαρκώς και δεν είναι εκτεθειμένος στην 
ακτινοβολία εξωτερικών πηγών θερμότητας 
• η θερμοκρασία του αέρα ψύξης δεν υπερβαίνει τις τιμές που υποδεικνύονται στο κεφάλαιο «ΕΠΙ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ». 
• η πρόσβαση στις τάπες ελέγχου στάθμης και πλήρωσης λαδιού και στα εξαεριστικά είναι εύκολη 
• όλα τα παρελκόμενα που είναι τοποθετημένα στο μειωτήρα διαθέτουν πιστοποίηση ATEX 
• οι μειωτήρες με κοίλους άξονες, με ή χωρίς συστελλόμενο δίσκο, έχουν τοποθετηθεί σωστά με 
τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο 
• ο μειωτήρας έχει καθαριστεί σχολαστικά μετά την εγκατάσταση 
• όλα τα προστατευτικά είναι εγκατεστημένα, προς αποφυγή τυχόν ακούσιας επαφής των χειρι-
στών με τα περιστρεφόμενα μέρη της μονάδας, και τα στεγανοποιητικά διασφαλίζουν στεγανότητα

7.0 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πριν θέσει σε λειτουργία το μειωτήρα, ο Χρήστης οφείλει να διασφαλίσει ότι η εγκατάσταση στην 
οποία εγκαθίσταται ο μειωτήρας συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες οδηγίες, ειδικά με εκείνες 
που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. 

Ο μειωτήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε χώρους και περιβάλλοντα: 
• με εξαιρετικά διαβρωτικές/λειαντικές αναθυμιάσεις, καπνό ή σκόνη. 
• σε άμεση επαφή με χύμα προϊόντα τροφίμων. 

Ζώνες κινδύνου και εκτεθειμένα άτομα: 
Η ζώνη κινδύνου του μειωτήρα είναι η προεξοχή του άξονα, που συνιστά κίνδυνο για εκτεθειμένα 
άτομα λόγω άμεσης επαφής με αυτόν (σύνθλιψη, διάτμηση, παγίδευση). Συγκεκριμένα, όταν ο 
μειωτήρας βρίσκεται στην αυτόματη λειτουργία σε προσβάσιμο χώρο, ο άξονας πρέπει να καλύ-
πτεται με προστατευτικό. 
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8.0 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Οι εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης πρέπει να εκτελούνται από πεπειραμένους 
τεχνικούς συντήρησης που έχουν εκπαιδευτεί στην τήρηση της νομοθεσίας που ισχύει για 
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και στα ειδικά περιβαλλοντικά προβλήματα που 
σχετίζονται με την εγκατάσταση. 

Πριν εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στη μονάδα, ο χειριστής οφείλει πρώτα να διακόψει 
την τροφοδοσία στο μειωτήρα και να βεβαιωθεί ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, καθώς και 
να λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις από ακούσια επανενεργοποίησή του ή ακού-
σια κίνηση των εξαρτημάτων του χωρίς προειδοποίηση (λόγω αναρτημένων φορτίων ή 
παρόμοιων εξωτερικών παραγόντων). 
Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται όλες οι πρόσθετες προφυλάξεις περιβαλλοντικής ασφά-
λειας (π.χ. απομάκρυνση αερίου ή σκόνης που έχει απομείνει κτλ.) 

• Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, ενεργοποιήστε όλες τις παρεχόμενες διατά-
ξεις ασφαλείας και, αν είναι απαραίτητο, ενημερώστε τα άτομα που εργάζονται κοντά. Επισημάνε-
τε το χώρο γύρω από τη μονάδα και αποτρέψτε την πρόσβαση σε οποιονδήποτε εξοπλισμό που, 
σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί, μπορεί να γίνει η αιτία δημιουργίας απροσδόκητου κινδύνου 
για την υγεία και την ασφάλεια. 
• Αντικαθιστάτε τα φθαρμένα εξαρτήματα με γνήσια ανταλλακτικά. 
• Χρησιμοποιείτε τα λιπαντικά (λάδι και γράσο) που συνιστά ο Κατασκευαστής. 
• Κατά την εκτέλεση εργασιών στο μειωτήρα, αντικαθιστάτε πάντοτε όλες τις τσιμούχες και όλα τα 
στεγανοποιητικά με αντίστοιχα γνήσια, καινούργια εξαρτήματα. 
• Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε κάποιο έδρανο, καλό είναι να αντικαταστήστε και το άλλο έδρα-
νο που στηρίζει τον ίδιο άξονα. 
• Σας συνιστούμε να αλλάζετε το λιπαντικό λάδι ύστερα από κάθε εργασία συντήρησης. 
Σκοπός των ανωτέρω οδηγιών είναι να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του 
μειωτήρα. Ο Κατασκευαστής αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση τραυματισμών και ζη-
μιάς σε εξαρτήματα εξαιτίας της χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών και της εκτέλεσης έκτακτων εργασι-
ών που μεταβάλλουν τις απαιτήσεις ασφαλείας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη άδεια του Κατασκευαστή. 
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών για το μειωτήρα, ανατρέξτε στον ειδικό κατάλογο ανταλλακτικών. 

Μην απορρίπτετε ρυπογόνα υγρά, φθαρμένα εξαρτήματα και απόβλητα συντήρησης στο 
περιβάλλον. 
Απορρίπτετε τέτοιου είδους υλικά όπως προδιαγράφεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

• Τηρείτε το χρονοδιάγραμμα περιοδικής επιθεώρησης και συντήρησης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
η σωστή λειτουργία και η αποτελεσματικότητα της μονάδας ως προς την προστασία από εκρήξεις. 
• Εφαρμόζετε πάντοτε καινούργιο προϊόν Loctite 510 ή άλλο προϊόν με παρόμοιες ιδιότητες και 
πεδίο εφαρμογών σε όλα τα αποσυναρμολογημένα σπειρώματα.  
• Πριν από το σέρβις ή την επισκευή εσωτερικών εξαρτημάτων, αφήστε το μειωτήρα να κρυώσει τελεί-
ως πριν ανοίξετε το κέλυφος, για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα από εξαρτήματα που καίνε ακόμα. 
• Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης, τοποθετήστε και αποκαταστήστε τη λειτουργία 
όλων των διατάξεων και εξοπλισμού ασφαλείας. 
• Καθαρίζετε σχολαστικά το μειωτήρα μετά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής. 
• Όταν ολοκληρωθεί η συντήρηση, σφίξτε το εξαεριστικό και τις τάπες πλήρωσης και στάθμης με 
τις προβλεπόμενες ροπές σύσφιξης (πίνακας A1). 
• Μετά την ολοκλήρωση κάθε εργασίας συντήρησης, επανατοποθετήστε και σφραγίστε όλα τα 
στεγανοποιητικά όπως προβλέπεται. 
• Ανεξάρτητα από τον τύπο του μειωτήρα, όποτε αντικαθίσταται κάποιος δακτύλιος στεγανότητας, 
τα χείλη του θα πρέπει να λιπαίνονται με λεπτό στρώμα γράσου (τζελ φθοράνθρακα 880 ITP ή 
άλλο προϊόν με παρόμοιες ιδιότητες και πεδίο εφαρμογών) πριν από τη συναρμολόγηση. 
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά για τις επισκευές.

EP(*) PAO PAG

to < 65 8000 25000 25000

65 < to < 80 4000 15000 15000

80 < to < 95 2000 (@) (#) 12500 12500

Μέση θερμοκρασία 
λειτουργίας λαδιού

[C°]

Χρονικό διάστημα αντικατάστασης [h]

ορυκτέλαιο συνθετικό λάδι

(*) =   Αντικατάσταση εντός 1 έτους

(@) = Δεν συνιστάται συνεχής λειτουργία στο παρακάτω εύρος τιμών θερμοκρασίας λαδιού: 
80°C έως 95 °C

(#) =  Συνιστώμενος έλεγχος κάθε 6 μήνες
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Ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία στην οποία φτάνει το λιπαντικό, θα πρέπει να αντικαθίσταται 
σύμφωνα με τα χρονικά διαστήματα που υποδεικνύονται στον παρακάτω πίνακα.

8.1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Διατηρείτε το μειωτήρα στη μέγιστη απόδοσή του τηρώντας το χρονοδιάγραμμα περιοδι-
κής συντήρησης. 
Η σωστή συντήρηση διασφαλίζει τη διατήρηση των μέγιστων επιδόσεων, την παρατεταμέ-
νη διάρκεια ζωής και τη διαρκή συμμόρφωση της μονάδας με τους κανόνες ασφαλείας. 

Συχνότητα Εξάρτημα Τύπος ελέγχου Ενέργεια

κατά την
εκκίνηση Κέλυφος μειωτήρα

Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική 
θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τις 
μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές

Σταματήστε το μηχάνημα και 
επικοινωνήστε με την Τεχνική 
Υπηρεσία της Bonfi glioli 
Riduttori 

μετά 200 ώρες

Λιπαντικό αρχικής 
αποστολής Αλλαγή Αντικαταστήστε με νέο 

λιπαντικό

Εξωτερικοί σφιγκτήρες Έλεγχος ροπής εμπλοκής Σφίξτε με την προβλεπόμενη 
ροπή

1000 h Εξωτερικά στεγανοποιητικά 
και τσιμούχες

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού 
Ελέγξτε οπτικά για διαρροές

Διορθώστε ή αντικαταστήστε 
τα εξαρτήματα, ανάλογα με 
τις απαιτήσεις

2500 h Λιπαντικό (*) Αλλαγή Αντικαταστήστε με νέο 
λιπαντικό

5000 h Στεγανοποιητικά και 
τσιμούχες μειωτήρα

Επιθεωρήστε οπτικά τα 
εξωτερικά στεγανοποιητικά 
για φθορά/γήρανση

Αντικαταστήστε σε 
περίπτωση φθοράς/
γήρανσης

(*) γενική περίπτωση που δεν αποδίδεται στον ακόλουθο πίνακα (Α5).

(A 4)

(A 5)

EP(*) PAO PAG

to < 65 8000 25000 25000

65 < to < 80 4000 15000 15000

80 < to < 95 2000 (@) (#) 12500 12500

Μέση θερμοκρασία 
λειτουργίας λαδιού

[C°]

Χρονικό διάστημα αντικατάστασης [h]

ορυκτέλαιο συνθετικό λάδι

(*) =   Αντικατάσταση εντός 1 έτους

(@) = Δεν συνιστάται συνεχής λειτουργία στο παρακάτω εύρος τιμών θερμοκρασίας λαδιού: 
80°C έως 95 °C

(#) =  Συνιστώμενος έλεγχος κάθε 6 μήνες
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8.2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΑΔΙΟΥ 

1. Βάλτε κατάλληλο δοχείο κάτω από την τάπα αποστράγγισης. 
2. Αφαιρέστε τις τάπες πλήρωσης και αποστράγγισης και αφήστε το λάδι να αποστραγγιστεί. 

Το λάδι αποστραγγίζεται καλύτερα όταν είναι ζεστό. 

3. Περιμένετε μερικά λεπτά για να αποστραγγιστεί όλο το λάδι και μετά βιδώστε ξανά την τάπα 
αποστράγγισης αφότου αντικαταστήσετε πρώτα το στεγανοποιητικό της.  
4. Πληρώστε με φρέσκο λάδι, μέχρι να φτάσει στην ένδειξη στάθμης. Μην αναμιγνύετε λάδια 
διαφορετικής μάρκας ή διαφορετικών προδιαγραφών, και βεβαιωθείτε ότι το λάδι παρουσι-
άζει υψηλή αντίσταση στον αφρισμό και ότι είναι ποιότητας EP. 
5. Σφίξτε την τάπα πλήρωσης αφότου αντικαταστήσετε το στεγανοποιητικό της. 

Ο μειωτήρας μπορεί να παρέχεται με ή χωρίς λιπαντικό, ανάλογα με την απαίτηση του 
Χρήστη. Η απαιτούμενη ποσότητα καθορίζεται στον Κατάλογο πωλήσεων. Ωστόσο, η εν 
λόγω προδιαγραφή είναι κατά προσέγγιση, και πρέπει πάντοτε να βλέπετε το σημάδι στην 
τάπα στάθμης, η θέση της οποίας εξαρτάται από τη θέση που καθορίζεται στην παραγγελία 
αγοράς. 

Οι μειωτήρες που έχουν λιπανθεί εφ’ όρου ζωής και δεν εκτίθενται σε εξωτερική ρύπανση 
δεν χρειάζονται κανονικά περιοδικές αλλαγές λαδιού. Αν δεν είναι διαθέσιμος ο ίδιος τύπος 
λαδιού με αυτόν που χρησιμοποιείται ήδη, αδειάστε τελείως το κέλυφος του μειωτήρα και πλύνετε 
σχολαστικά το εσωτερικό του με ελαφρύ διαλύτη, πριν τον γεμίσετε ξανά με νέο λιπαντικό. 

Αν διαπιστωθεί διαρροή, εντοπίστε την αιτία της βλάβης και επιδιορθώστε την πριν συ-
μπληρώσετε λιπαντικό και θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα. 

Τα λιπαντικά, οι διαλύτες και τα απορρυπαντικά είναι τοξικά/επιβλαβή για την υγεία: 
- ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμό σε περίπτωση άμεσης επαφής με το δέρμα 
- ενδέχεται να προκαλέσουν δηλητηρίαση σε περίπτωση εισπνοής 
- ενδέχεται να αποβούν θανατηφόρα σε περίπτωση κατάποσης 

 
Για εγκαταστάσεις στις ζώνες 21 και 22, ο Χρήστης οφείλει να ορίσει και να εφαρμόζει ένα 
πρόγραμμα τακτικού καθαρισμού όλων των επιφανειών και εσοχών, έτσι ώστε να αποτρέ-
πεται η συσσώρευση σκόνης σε βάθος άνω των 5 mm. 

Κάθε 1000 ώρες λειτουργίας ή μετά 6 μήνες: 
• Μετρήστε την επιφανειακή θερμοκρασία στη σύνδεση μεταξύ του μειωτήρα και του κινητήρα, και 
στα σημεία με την καλύτερη δυνατή θωράκιση προστασίας από τον ανεμιστήρα ψύξης του κινη-
τήρα. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που αναφέρονται στο κεφάλαιο 
«ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ», ούτε πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση της συγκε-
κριμένης τιμής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 

Κάθε 5000 ώρες λειτουργίας: 
• Αν ο μειωτήρας δεν έχει λιπανθεί εφ’ όρου ζωής, αλλάζετε το συνθετικό λάδι και το γράσο των 
εδράνων. 
• Αντικαθιστάτε όλους τους δακτυλίους στεγανότητας που είναι προσβάσιμοι από έξω, εκτός αν 
το έχετε κάνει ήδη λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν πριν από την προγραμματισμένη 
προθεσμία συντήρησης. 
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Φροντίστε να τα χειρίζεστε με προσοχή χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. 
Μην τα απορρίπτετε στο περιβάλλον, αλλά μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

8.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• Απομακρύνετε τη σκόνη από τα κελύφη μειωτήρα και κινητήρα. 
• Βεβαιωθείτε ότι ο θόρυβος που παράγεται υπό συνεχές φορτίο δεν μεταβάλλεται. Οι υπερβολικοί 
κραδασμοί ή ο υπερβολικός θόρυβος υποδηλώνει ενδεχομένως φθορά του συστήματος οδοντω-
τών τροχών ή βλάβη ενός εδράνου. 
• Αντιπαραβάλετε την απορρόφηση ισχύος και την τάση με τις ονομαστικές τιμές που αναγράφο-
νται στην πινακίδα τύπου του κινητήρα. 
• Ελέγξτε τη φθορά των επιφανειών τριβής και του τακακιού του φρένου στους κινητήρες με φρένο 
(αν υπάρχει) και ρυθμίστε το διάκενο, αν είναι απαραίτητο. 
• Ελέγξτε για διαρροές λιπαντικού από τις τσιμούχες/στεγανοποιητικά, τις τάπες και τα κελύφη. 
• Ελέγξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις για φθορά, παραμόρφωση και διάβρωση, και σφίξτε τες 
καλά, όχι όμως υπερβολικά. 

8.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Απομακρύνετε όλη τη σκόνη και τυχόν απόβλητα επεξεργασίας από το μειωτήρα. Μη χρησιμοποι-
είτε διαλύτες ή άλλα προϊόντα που δεν είναι συμβατά με το υλικό κατασκευής της μονάδας και μην 
στρέφετε τη δέσμη νερού υψηλής πίεσης προς το μειωτήρα.  
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9.0 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

• Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν μέρη και εξαρτήματα που δεν είναι σε θέση να διασφαλίσουν την 
ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία.  
• Μην προβαίνετε σε αυτοσχέδιες επισκευές. 
• Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών δεν ακυρώνει μόνο την εγγύηση, αλλά μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο και τη λειτουργία του μειωτήρα. 

9.1 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Αν, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο κινητός σύνδεσμος μεταξύ του κινητήρα και του μειωτή-
ρα δεν έχει οξειδωθεί σημαντικά, θα πρέπει να μπορέσετε να αφαιρέσετε τον κινητήρα χωρίς να 
ασκήσετε υπερβολική δύναμη. 
Αν, αντιθέτως, η αφαίρεση του κινητήρα αποβεί δύσκολη, μη χρησιμοποιήσετε κατσαβίδια ή μο-
χλούς για να ασκήσετε δύναμη, επειδή κάτι τέτοιο ενδέχεται να προξενήσει ζημιά στις φλάντζες και 
τις επιφάνειες συναρμογής, αλλά ενεργήστε με τον τρόπο που εικονίζεται παρακάτω. 

1. Τρυπήστε και σπειροτομήστε τον άξονα του κινητήρα (πλευρά ανεμιστήρα).
2. Βιδώστε το άκρο ενός κρουστικού εξολκέα στην οπή.
3. Χαλαρώστε τα μπουλόνια στερέωσης του κινητήρα στο μειωτήρα.
4. Αφαιρέστε τον κινητήρα μέσω της δύναμης αδράνειας του εξολκέα.

Διάτρηση και σπειροτόμηση 

Κρουστικός εξολκέας
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9.2 ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 

Η μονάδα πρέπει να αποσύρεται από χειριστές που έχουν εκπαιδευτεί στην τήρηση της νομοθεσί-
ας που ισχύει για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. 
Μην απορρίπτετε μη βιοδιασπώμενα προϊόντα, λιπαντικά και μη σιδηρούχα υλικά (καουτσούκ, 
PVC, ρητίνες κτλ.) στο περιβάλλον. Απορρίπτετε τέτοιου είδους υλικά όπως προβλέπεται από την 
θεσπισμένη περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Μην επαναχρησιμοποιείτε μέρη ή εξαρτήματα που δείχνουν να είναι σε καλή κατάσταση αφότου έχουν 
ελεγχθεί ή αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό και έχουν κριθεί ακατάλληλα για χρήση. 

10.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Σκοπός των πληροφοριών που ακολουθούν είναι να βοηθήσουν στον εντοπισμό και τη διόρθωση 
ελαττωμάτων και βλαβών. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα προβλήματα μπορεί να οφείλονται στην 
εγκατάσταση ή στο μηχάνημα στο οποίο είναι τοποθετημένος ο μειωτήρας και, επομένως, η αιτία 
και η αντιμετώπισή τους περιγράφεται στην τεχνική τεκμηρίωση του Κατασκευαστή για το συγκε-
κριμένο μηχάνημα/εγκατάσταση. 

ΒΛΑΒΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Θερμοκρασία εδράνων 
υπερβολικά υψηλή

Στάθμη λαδιού υπερβολικά χαμηλή Συμπληρώστε λάδι

Παλαιό λάδι Αλλάξτε το λάδι

Ελαττωματικά έδρανα Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο

Θερμοκρασία λειτουργίας 
υπερβολικά υψηλή

Στάθμη λαδιού υπερβολικά υψηλή Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού

Παλαιό λάδι Αλλάξτε το λάδι

Ρύποι μέσα στο λάδι Αλλάξτε το λάδι

Μη φυσιολογικός θόρυβος 
λειτουργίας

Κατεστραμμένα γρανάζια Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο

Αξονικός τζόγος εδράνων υπερβολικά 
μεγάλος

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο

Ελαττωματικά ή φθαρμένα έδρανα Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο

Εφαρμογή υπερβολικού φορτίου
Διορθώστε το φορτίο σύμφωνα με τις 
ονομαστικές τιμές που υπάρχουν στον 
Κατάλογο πωλήσεων

Ρύποι μέσα στο λάδι Αλλάξτε το λάδι

Μη φυσιολογικός θόρυβος 
στη βάση στερέωσης του 
μειωτήρα

Μπουλόνια στερέωσης χαλαρά Σφίξτε τα μπουλόνια με την 
προβλεπόμενη ροπή

Μπουλόνια στερέωσης φθαρμένα Αντικαταστήστε τα μπουλόνια

Διαρροές λαδιού

Στάθμη λαδιού υπερβολικά υψηλή Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού

Στεγανοποιητικά περιβλήματος/
συνδέσμου ακατάλληλα

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο

Τσιμούχες φθαρμένες Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο

Ο μειωτήρας δεν λειτουργεί 
ή λειτουργεί με δυσκολία

Ιξώδες λαδιού υπερβολικά υψηλό Αλλάξτε το λάδι (ανατρέξτε στον πίνακα 
συνιστώμενων λιπαντικών)

Στάθμη λαδιού υπερβολικά υψηλή Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού

Εφαρμογή υπερβολικού φορτίου Επανασχεδιάστε τη μετάδοση κίνησης 
για το πραγματικό απαιτούμενο φορτίο

Ο άξονας εξόδου δενγυρίζει 
όταν λειτουργεί ο κινητήρας Κατεστραμμένα γρανάζια Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 

συνεργείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ATEX

Οι μειωτήρες διαθέτουν κανονικά τάπα για τον έλεγχο της στάθμης λαδιού.
Για να ελέγξετε τη στάθμη λαδιού, εντοπίστε πρώτα την τάπα στάθμης.

- Οριζόντια θέση:
Αφαιρέστε την τάπα και βάλτε μέσα στην οπή μια ράβδο με το σωστό μέγεθος και με μορ-
φή που φαίνεται στο σχήμα.

- Κατακόρυφη θέση:
Χρησιμοποιήστε μια ράβδο για να βεβαιωθείτε ότι η στάθμη λαδιού βρίσκεται ανάμεσα στα 
σημάδια MIN και MAX. Στη συνέχεια, βιδώστε ξανά το πώμα.

Αν η στάθμη είναι κάτω από τη στάθμη υπερχείλισης πάνω από 3 mm, συμπληρώστε λάδι και 
ελέγξτε την αιτία πτώσης της στάθμης λαδιού.

Οι μειωτήρες που συμμορφώνονται με την οδηγία 2014/34/ΕΕ και έχουν σχεδιαστεί για τοποθέ-
τηση σε κατακόρυφη θέση είναι κανονικά εξοπλισμένοι με θάλαμο διαστολής λαδιού, που διαθέτει 
τάπες εξυπηρέτησης για την πλήρωση, τον έλεγχο της στάθμης λαδιού και την εκτόνωση της 
εσωτερικής υπερπίεσης.

ΣΗΜ.: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΡΑΒΔΟΣ ΕΧΕΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ 
ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΗΣ ΟΠΗΣ
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ΣΗΜ.: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΡΑΒΔΟΣ ΕΧΕΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ 
ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΜΕΝΗΣ ΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Σειρά 3_L

ΣΗΜ. Οι ποσότητες λαδιού είναι ενδεικτικές. Ελέγξτε την πραγματική στάθμη μετά την πλή-
ρωση από την κατάλληλη τάπα.

A T O

300

L1 0.6 1.0 0.9

L2 0.9 1.3 1.2

L3 1.2 1.6 1.5

L4 1.5 1.9 1.8

301

L1 0.8 1.2 1.1

L2 1.1 1.5 1.4

L3 1.4 1.8 1.7

L4 1.7 2.1 2.0

303

L1 1.3 2.3 2.0

L2 1.6 2.6 2.3

L3 1.9 2.9 2.6

L4 2.2 3.2 2.9

304

L1 1.4 2.4 2.2

L2 1.9 2.9 2.7

L3 2.2 3.2 3.0

L4 2.5 3.5 3.3

305

L1 1.6 2.6 2.4

L2 2.1 3.1 2.9

L3 2.4 3.4 3.2

L4 2.7 3.7 3.5

306

L1 2.5 3.5 3.2

L2 3.3 4.3 4.0

L3 3.6 4.6 4.3

L4 3.9 4.9 4.6

307

L1 3.5 5.0 4.5

L2 4.5 6.0 5.5

L3 5.0 6.5 6.0

L4 5.3 6.8 6.3

309

L1 4.0 5.5 5.0

L2 5.0 6.5 6.0

L3 5.5 7.0 6.5

L4 5.8 7.3 6.8

A T O

310
310M

L1 5.0 6.5 6.0

L2 6.3 7.8 7.3

L3 7.1 8.6 8.1

L4 7.4 8.9 8.4

311
311M

L1 7.0 12 10

L2 9.0 14 12

L3 10 15 13

L4 11 16 14

313
313M

L1 9.0 14 12

L2 12 17 15

L3 13 18 16

L4 13 18 16

314
314M

L2 17 25 21

L3 19 27 23

L4 20 28 24

315
315M

L2 19 27 23

L3 21 29 25

L4 22 30 26

316
316M

L2 22 30 26

L3 24 32 28

L4 25 33 29

317
317M

L2 26 41 36

L3 29 44 39

L4 30 45 40

318
318M

L3 40 55 50

L4 43 58 53

319
L3 50 70 60

L4 53 73 63

321
L3 56 76 66

L4 60 80 70

323
L3

L4

325
L3

L4

Θέση στερέωσης Θέση στερέωσης

Επικοινωνήστε με την Τεχνική 
Υπηρεσία της Bonfi glioli 

Riduttori 
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B0 U_ P_

300

R2 1.2 1.7 1.5

R3 1.5 2.0 1.8

R4 1.8 2.3 2.1

301

R2 1.6 2.1 1.9

R3 1.9 2.4 2.2

R4 2.2 2.7 2.5

303

R2 2.2 2.8 2.6

R3 2.5 3.1 2.9

R4 2.8 3.4 3.2

304

R2 2.3 2.9 2.7

R3 2.8 3.4 3.2

R4 3.1 3.7 3.5

305

R2 2.5 3.1 2.9

R3 3.0 3.6 3.4

R4 3.3 3.9 3.7

306

R2 4.0 5.0 4.8

R3 4.8 5.8 5.6

R4 5.1 6.1 5.9

307

R2 6.0 8.0 7.0

R3 7.0 9.0 8.0

R4 7.5 9.5 8.5

309

R2 6.5 8.5 7.5

R3 7.5 9.5 8.5

R4 8.0 10 9.0

B0 U_ P_

310
310M

R2 13 15 14

R3 11 13 12

R4 12 14 13

311
311M

R2 14 19 17

R3 16 21 19

R4 17 22 20

313
313M

R2 16 21 19

R3 19 24 22

R4 20 25 23

314
314M

R3 25 33 29

R4 28 36 32

315
315M

R3 27 35 31

R4 30 38 34

316
316M

R3 30 38 34

R4 33 41 37

317
317M

R3 38 52 48

R4 42 56 52

318
318M R4 48 63 58

319 R4 55 70 65

321 R4 60 75 70

Θέση στερέωσης Θέση στερέωσης

Σειρά 3_R 

ΣΗΜ. Οι ποσότητες λαδιού είναι ενδεικτικές. Ελέγξτε την πραγματική στάθμη μετά την πλή-
ρωση από την κατάλληλη τάπα. 

oil [l]

AA - EA - FD AF - EF - FE AE - EE - FF AD - ED - FA TA - TE - TF
TD - VA  - VE

VF - VD

OA - OE - OF
OD - QA - QE

QF- QD
input input input input input input

P(IEC) HS P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

3/V 00 L3 0.90
0.12 0.12

0.90
0.12

0.90
0.12

0.90
0.12

1.3
0.12

1.2
0.12

3/V 01 L3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.4

3/V 03 L3 1.6 0.25 0.25 1.6 0.31 1.6 0.31 1.6 0.38 2.6 0.31 2.3 0.25

3/V 04 L3 1.9 0.38 0.38 1.9 0.43 1.9 0.43 1.9 0.52 2.9 0.52 2.7 0.38

3/V 05 L3 2.1 0.38 0.38 2.1 0.43 2.1 0.43 2.1 0.52 3.1 0.52 2.9 0.38

3/V 06 L3 3.3
0.64 0.64

3.3
0.76

3.3
0.76

3.3
0.85

4.3
0.76

4.0
0.76

3/V 10 L4 , 10M L4 7.1 7.1 7.1 7.1 8.6 8.1

3/V 07 L3 4.5

2.4 2.8

4.5

2.6

4.5

2.6

4.5

1.7

6.0

1.9

5.5

1.93/V 11 L4 , 11M L4 10 10 10 10 15 13

3/V 13 L4 , 13M L4 13 13 13 13 18 16

3/V 09 L3 5.0

4.3 4.5

5.0

3.9

5.0

3.9

5.0

3.0

6.5

3.5

6.0

3.5

3/V 10 L3 , 10M L3 6.3 6.3 6.3 6.3 7.8 7.3

3/V 14 L4 , 14M L4 19 19 19 19 27 23

3/V 15 L4 , 15M L4 21 21 21 21 29 25

3/V 16 L4 , 16M L4 24 24 24 24 32 28

3/V 11 L3 , 11M L3 9.0

7.8 9.6

9.0

6.7

9.0

6.7

9.0

5.0

14

5.5

12

5.5
3/V 13 L3 , 13M L3 12 12 12 12 17 15

3/V 14 L3 , 14M L3 17 17 17 17 25 21

3/V 17 L4 , 17M L4 29 29 29 29 44 39

3/V 15 L3 , 15M L3 19

11 15

19

8.9

19

9.4

19

7.5

27

9.5

23

9.53/V 18 L4 , 18M L4 40 40 40 40 55 50

3/V 19 L4 50 50 50 50 70 60

3/V 16 L3 , 16M L3 22

23 28

22

16.8

22

17.5

22

10.7

30

17

26

173/V 17 L3 , 17M L3 26 26 26 26 41 36

3/V 21 L4 56 56 56 56 76 66

Λίπανση εφ’ όρου ζωής
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Σειρά 3/V 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε συνδυασμένους μειωτήρες, η λίπανση της πλανητικής βαθμίδας είναι ξεχωριστή 
από αυτές του ατέρμονα (3/V) ή του ελικοειδούς οδοντωτού τροχού (3/A). 

oil [l]

AA - EA - FD AF - EF - FE AE - EE - FF AD - ED - FA TA - TE - TF
TD - VA  - VE

VF - VD

OA - OE - OF
OD - QA - QE

QF- QD
input input input input input input

P(IEC) HS P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

P(IEC) 
HS

3/V 00 L3 0.90
0.12 0.12

0.90
0.12

0.90
0.12

0.90
0.12

1.3
0.12

1.2
0.12

3/V 01 L3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.4

3/V 03 L3 1.6 0.25 0.25 1.6 0.31 1.6 0.31 1.6 0.38 2.6 0.31 2.3 0.25

3/V 04 L3 1.9 0.38 0.38 1.9 0.43 1.9 0.43 1.9 0.52 2.9 0.52 2.7 0.38

3/V 05 L3 2.1 0.38 0.38 2.1 0.43 2.1 0.43 2.1 0.52 3.1 0.52 2.9 0.38

3/V 06 L3 3.3
0.64 0.64

3.3
0.76

3.3
0.76

3.3
0.85

4.3
0.76

4.0
0.76

3/V 10 L4 , 10M L4 7.1 7.1 7.1 7.1 8.6 8.1

3/V 07 L3 4.5

2.4 2.8

4.5

2.6

4.5

2.6

4.5

1.7

6.0

1.9

5.5

1.93/V 11 L4 , 11M L4 10 10 10 10 15 13

3/V 13 L4 , 13M L4 13 13 13 13 18 16

3/V 09 L3 5.0

4.3 4.5

5.0

3.9

5.0

3.9

5.0

3.0

6.5

3.5

6.0

3.5

3/V 10 L3 , 10M L3 6.3 6.3 6.3 6.3 7.8 7.3

3/V 14 L4 , 14M L4 19 19 19 19 27 23

3/V 15 L4 , 15M L4 21 21 21 21 29 25

3/V 16 L4 , 16M L4 24 24 24 24 32 28

3/V 11 L3 , 11M L3 9.0

7.8 9.6

9.0

6.7

9.0

6.7

9.0

5.0

14

5.5

12

5.5
3/V 13 L3 , 13M L3 12 12 12 12 17 15

3/V 14 L3 , 14M L3 17 17 17 17 25 21

3/V 17 L4 , 17M L4 29 29 29 29 44 39

3/V 15 L3 , 15M L3 19

11 15

19

8.9

19

9.4

19

7.5

27

9.5

23

9.53/V 18 L4 , 18M L4 40 40 40 40 55 50

3/V 19 L4 50 50 50 50 70 60

3/V 16 L3 , 16M L3 22

23 28

22

16.8

22

17.5

22

10.7

30

17

26

173/V 17 L3 , 17M L3 26 26 26 26 41 36

3/V 21 L4 56 56 56 56 76 66

Λίπανση εφ’ όρου ζωής
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Σειρά 3/A 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε συνδυασμένους μειωτήρες, η λίπανση της πλανητικής βαθμίδας είναι ξεχωριστή 
από αυτές του ατέρμονα (3/V) ή του ελικοειδούς οδοντωτού τροχού (3/A). 

Λίπανση εφ’ όρου ζωής

oil [l]

AA - EA - FD TA - TE - TF
TD- VA - VE

VF - VD

OA - OE - OF
OD - QA - QE

QF- QD

AD - ED - FA AF - EF - FE AE - EE - FF

3/A 00 L2 0.60 1.4 1.0 1.4 0.90 1.4 0.60 1.4 0.60 1.4 0.60 1.4

3/A 01 L2 0.80 2.3 1.2 2.3 1.1 2.3 0.80 2.3 0.80 2.3 0.80 2.3

3/A 03 L2 1.3 3.2 2.3 3.2 2.0 3.2 1.3 3.2 1.3 3.2 1.3 3.2

3/A 04 L2 1.4 3.8 2.4 3.9 2.2 3.9 1.4 4.5 1.4 5.0 1.4 4.2

3/A 05 L2 1.6 4.0 2.6 4.1 2.4 4.1 1.6 4.7 1.6 5.2 1.6 4.4

3/A 06 L2 2.5 4.9 3.5 8.1 3.2 4.7 2.5 8.4 2.5 11 2.5 9.2

3/A 07 L2 3.5 6.8 5.0 8.1 4.5 12 3.5 15 3.5 18 3.5 15
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300
-

307

300
-

307

300 - 325 , 310M - 318M A - E

300 - 321 , 310M - 318M B1 - B3 - I1 - I3

300 - 321 , 310M - 318M B2 - I2

300 - 321 , 310M - 318M B0 - I0

1A

1A

3A

3A

4

4

1B1B1B

4
4

3
3

3B3B3B

4
4

2

22
1

1
1

3

4

4

309
-

325
310M

-
318M

309
-

325
310M

-
318M

ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ
1 Τάπα πλήρωσης λαδιού

εξαεριστικού
2 Τάπα στάθμης λαδιού
3 Τάπα αποστράγγισης λαδιού
4 Θύρα φρένου

ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ 
ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ
1A Τάπα πλήρωσης λαδιού

εξαεριστικού
3A Τάπα αποστράγγισης λαδιού

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΟΡΘΗΣ 
ΓΩΝΙΑΣ
1B Τάπα πλήρωσης λαδιού

εξαεριστικού
3B Τάπα αποστράγγισης λαδιού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΜΑΤΩΝ 

Σειρά 3_M_L - 3_L - 3_R 
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P0 - P1 - P2 - P3 R0 - R1 - R2 - R3
300 - 321 , 310M - 318M

Q - O
300 - 325 , 310M - 318M

U0 - U1 - U2 - U3 W0 - W1 - W2 - W3
300 - 321 , 310M - 318M

T - V
300 - 325 , 310M - 318M

300 - 307 309 - 325 , 310M - 318M

300 - 307303 - 315
310M - 315M

309 - 325 , 310M - 318M

3

2 2

3 33

2

3
3

3

34
4

4

4

4
4

2

2
2

1
4

2
1

4

22
11

1 1

ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ
1 Τάπα πλήρωσης λαδιού

εξαεριστικού
2 Τάπα στάθμης λαδιού

2A Διαφανής σωλήνας στάθμης 
λαδιού

3 Τάπα αποστράγγισης 
λαδιού

4 Θύρα φρένου

5 Δεξαμενή λαδιού, για 
μειωτήρες σε βιομηχανικές 
εφαρμογές
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O - Q300 - 321 , 310M - 318M

300 - 321 , 310M - 318M T - V

300 - 321 , 310M - 318M A - E

300 - 307 309 - 321 , 310M - 318M

300 - 307 309 - 321 , 310M - 318M

ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

(πλανητικές βαθμίδες)
1 Τάπα πλήρωσης λαδιού

εξαεριστικού
2 Τάπα στάθμης λαδιού

3 Τάπα αποστράγγισης λαδιού

(μονάδα υποπολλαπλασιασμού 
ατέρμονα)
1V Τάπα πλήρωσης λαδιού

εξαεριστικού
2V Τάπα στάθμης λαδιού

3V Τάπα αποστράγγισης λαδιού

Σειρά 3/V M - 3/V 
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O - Q300 - 307

300 - 307 T - V

300 - 307 A - EΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

(πλανητικές βαθμίδες)
1 Τάπα πλήρωσης λαδιού

εξαεριστικού
2 Τάπα στάθμης λαδιού

3 Τάπα αποστράγγισης λαδιού

(μονάδα υποπολλαπλασιασμού 
ελικοειδούς οδοντωτού τροχού) 
1A Τάπα πλήρωσης λαδιού

εξαεριστικού
2A Τάπα στάθμης λαδιού

3A Τάπα αποστράγγισης λαδιού

Σειρά 3/A 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ (R) 

BR_IOM_300_ATX-INC_ELL_R04_1

Περιγραφή

3 Ενημερωμένα στοιχεία για την πινακίδα τύπου κιβωτίου ταχυτήτων.

... Προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα μειωτηρα σειράς 300M.

Διατηρούμε το δικαίωμα εφαρμογής τροποποιήσεων χωρίς προειδοποίηση. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος καταλόγου, ακόμα και εν μέρει, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση. 

28
/1

1/
20

19





Σειρά  300 - 300M

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

INCLUDED

HEADQUARTERS
Bonfi glioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna (Italy)
tel: +39 051 647 3111
fax: +39 051 647 3126
bonfi glioli@bonfi glioli.com
www.bonfi glioli.com

ΠΡΟΪΟΝΤΑ &
ΛΥΣΕΙΣ
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