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1        Uwagi ogólne

Niniejsza instrukcja obs ugi (IA) stanowi integraln  cz  bezstopniowej przek adni „plaromaster®”, zwanej w
dalszym tek cie przek adni .
Instrukcje obs ugi nale y przechowywa  stale w pobli u przek adni.
Dok adna znajomo  instrukcji obs ugi zapewnia bezpieczn  i bezawaryjn  eksploatacj  przek adni dzi ki
mo liwo ci unikania b dów eksploatacyjnych i zastosowa  niezgodnych z przeznaczeniem.
W interesie podmiotu eksploatuj cego przek adni  le y zatem, aby instrukcja obs ugi zosta a przeczytana,
zrozumiana i by a we wszystkich punktach stosowana przez osoby odpowiedzialne za jej transport, monta  i
obs ug  wzgl dnie stosowanie.
Odno nie silników, sprz gie , silników hamuj cych, przek adni redukcyjnych i przenosz cych oraz innego
wyposa enia dodatkowego, zamontowanego na przek adni, przestrzega  nale y oddzielnych instrukcji,
dostarczonych wraz z tymi urz dzeniami.

Odno nie zastosowanej fabrycznie na przek adni bezstopniowej planetroll® przek adni planetarnej
„planetdrive® nie ma oddzielnej instrukcji obs ugi, poniewa  zosta a ona dostosowana do przek adni
bezstopniowej z uwzgl dnieniem wyst puj cych obci  i jest bezobs ugowa.
Wymienione przek adnie planetarne w powi zaniu z przek adni  bezstopniow  „plaromaster®“ spe niaj
wszystkie warunki ATEX. Wskazania niniejszej instrukcji obs ugi stosowa  nale y w tym wzgl dzie, zgodnie
z ich znaczeniem, równie  w odniesieniu do przek adni planetarnej.

Opisana tutaj przek adnia wzgl dnie nap d zgodne s  z poziomem techniki obowi zuj cym w chwili druku
niniejszej instrukcji.

Maj c na wzgl dzie dobro rozwoju racjonalizacyjnego zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w niej zmian,
które przy zachowaniu istotnych cech urz dzenia uznane zostan  za celowe dla podniesienia jego wydajno ci i
bezpiecze stwa przek adni lub nap du.

Prawa autorskie do instrukcji obs ugi zachowuje planetroll GmbH & Co. KG, Munderkingen.
Instrukcja niniejsza nie mo e by  bez naszej zgody ani w ca ci, ani cz ciowo powielana, w sposób
nieuprawniony wykorzystywana w celach konkurencyjnych lub oddawana do dyspozycji osobom trzecim.

Zmiany lub uzupe nienia niniejszej instrukcji mog  by  dokonywane wy cznie przez nas, w przeciwnym
razie wygasa prawo do jakichkolwiek gwarancyjnych.

Nie bierzemy odpowiedzialno ci za szkody i zak ócenia eksploatacyjne, b ce nast pstwami nie
rzestrzegania instrukcji obs ugi
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1.1     Instrukcja bezpiecze stwa
Prosimy o bezwzgl dne stosowanie si  do nast puj cych oznacze  wskazuj cych na
zagadnienia bezpiecze stwa i wa ne informacje!

Niebezpiecze stwo!
Zagro enie dla ycia ludzkiego i obra

Niebezpiecze stwo!
Wa ne wskazówki w sprawie ochrony przed wybuchem

Niebezpiecze stwo!
Zagro enie ze strony energii elektrycznej

Uwaga!
Mo liwo  uszkodzenia urz dzenia /
zalecana szczególna ostro no

Wskazówka!
Przydatne informacje

1.2      Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Przek adnie bezstopniowe „plaromaster® “ przeznaczono do zastosowania w urz dzeniach
przemys owych. Spe niaj  one wymogi ochrony przed wybuchem zawarte w Wytycznej 94/9/EG (ATEX
95) dla kategorii podanej na tabliczce znamionowej. Danych technicznych na tabliczce znamionowej
nale y bezwzgl dnie przestrzega . Nie wolno eksploatowa  przek adni, ani nap du poza podanymi tam
granicami wydajno ci. Odmienne warunki eksploatacyjne wymagaj  nowych uzgodnie  umownych.
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2 Instrukcja bezpiecze stwa

adnym pracom zwi zanym z umieszczaniem, monta em, pod czaniem elektrycznym, uruchamianiem ,
serwisowaniem, utrzymaniem ruchu, czy te  naprawami nie mog  towarzyszy  warunki gro ce wybuchem.
Mieszanki lub wybuchowe st enia kurzu w po czeniu gor cymi, znajduj cymi si  pod napi ciem i
poruszaj cymi si  cz ciami maszyny elektrycznej mog  powodowa  ci kie lub miertelne obra enia. Wszelkie
prace przy przek adni mo e wykonywa  wy cznie wykwalifikowany personel. Podmiot eksploatuj cy urz dzenie
jest odpowiedzialny za to, aby osoby, którym powierzono monta , eksploatacj , konserwacj  i serwisowanie oraz
utrzymanie ruchu przeczyta y, zrozumia y i przestrzega y we wszystkich punktach instrukcj  obs ugi, co na celu

zapobieganie zagro eniom dla ycia i zdrowia u ytkowników i osób trzecich;
zapewnienie bezpiecze stwa eksploatacyjnego przek adni i zwi zanych z ni
komponentów.
wykluczenie przestojów i obci ania rodowiska naturalnego z powodu b dnego
pos ugiwania si  urz dzeniem.
Wszelkie prace przy przek adni wykonywa  wolno wy cznie, gdy jest ona
unieruchomiona. Nap d pozbawiony jest napi cia i zabezpieczony przed mimowolnym

czeniem. W miejscu uruchamiania nale y umie ci  tabliczk  z informacj , z której
wynika, e w danym momencie przy nap dzie wykonywane s  okre lone czynno ci.

Nale y przestrzega  informacji umieszczonych na nap dzie, np. na tabliczce
znamionowej. Nale y chroni  je przed brudem i farbami. Tabliczki brakuj ce nale y
uzupe nia .

Obudowa przek adni mo e si  nagrzewa . Dotkni cie go a d oni  wywo
niekontrolowane reakcje przestrachu lub prowadzi  do poparzenia.

Uwaga: Nie stosowa  do podnoszenia!
Przek adnia nie jest samohamowna.
Nie nadaje si  do wykonywania prac zwi zanych z podnoszeniem.

Wszelkie prace nale y wykonywa  z nale yt  staranno ci , skrupulatnie i maj c na
uwadze punkt widzenia „bezpiecze stwa“.

W trakcie transportu, monta u i demonta u, obs ugi oraz konserwacji i serwisowania
nale y przestrzega  odno nych przepisów w sprawie bezpiecze stwa pracy i ochrony
rodowiska.

Nale y natychmiast unieruchomi  silnik nap dowy, je li w trakcie eksploatacji
stwierdzone zostan  jakiekolwiek zmiany, jak np. podwy szona temperatura
eksploatacyjna, czy nie spotykane dot d odg osy przek adni.
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W razie monta u nap du do urz dze  lub instalacji, ich producent jest zobowi zany
przepisy, wskazówki i opisy zawarte w niniejszej instrukcji uwzgl dni  w swojej instrukcji
obs ugi.

W razie wymiany p ynu trakcyjnego, p yn zu yty nale y zebra  do odpowiedniego
naczynia. Rozlany p yn trakcyjny nale y natychmiast usun , stosuj c rodki wi ce
oleje. Zu yte p yny trakcyjne, podobnie, jak rodki wi ce oleje i cierki zastosowane do
czyszczenia nale y utylizowa  zgodnie z odpowiednimi warunkami odnosz cymi si  do
ochrony rodowiska.

3 Opis przek adni

Przekadnia „plaromaster®“ jest bezstopniow , regulowan  przekadni  kulkowo-rolkow .
ywotno ysk na wale nap dowym i wale odbioru mocy wynosi minimum 20.000

roboczogodzin. Pr dko  obrotowa odbioru mocy mo na regulowa , a  do
pr dko ci zerowej

4       Dane techniczne

4.1 Tabliczka znamionowa – dane wydajno ciowe
Tabliczka znamionowa przek adni zawiera najwa niejsze dane techniczne. Dane te, jak
równie  uzgodnienia umowne wyznaczaj  granice dla u ytkowania, jakie mo na
okre la  zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem.

1.
2.
3. 4. 5.
6. 7.
8. 9.
Uwaga: Bezwzgl dnie przestrzega  instrukcji
Attention: Manual must be strictly observed.

1. Wersja ATEX przekadni bezstopniowej
2. Oznaczenie typu planetroll
3. Numer produkcyjny
4. Miejsce monta u (patrz tak e schemat

napeniania pynem trakcyjnym)
5. Pr dko  obrotowa nap du [1/min]
6. Zakres pr dko ci obrotowych [1/min]
7. Maksymalny moment obrotowy w zakresie

pr dko ci obrotowych; moment obrotowy przy
maksymalnej pr dko ci obrotowej

8. Oznaczenie pynu trakcyjnego
9. Ilo  napeniania

4.2      Obudowa
Obudowa przekadni wykonana zostaa z aluminiowego odlewu piaskowego. Pokryw  obudowy
wykonano z aluminium wykonanego  procedurze odlewania ci ego.
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4.3     P yn trakcyjny
Uwaga: P yn trakcyjny nie jest zwyk ym przek adniowym olejem smarowym!
Przek adniowe elementy przeniesienia mocy pokrywane s  p ynem trakcyjnym zanurzeniowo przy
poziomej pozycji zamontowania. W przypadku pionowej pozycji zamontowania elementy te pokrywane

 zanurzeniowo oraz poprzez rozpylan  mgie . Zewn trzne yska wa u zosta y nasmarowane w
sposób bezobs ugowy na ca kowity czas ich eksploatacji.

4.4     Pier cienie uszczelniaj ce wa u
Promieniowe pier cienie uszczelniania wa u na wej ciach i wyj ciach zapobiegaj  wydostawaniu si  z
przek adni p ynu trakcyjnego i przedostawania si  do rodka zanieczyszcze . W zale no ci od
przewidywanych temperatur pier cienie wykonane s  materiaów odpornych na temperatur  o zakresie

zastosowania od –20°C do +200°C.

4.5     O – ringi
Pokrywa przek adni na ko nierzu uszczelniona jest o-ringiem z materiaów odpornych na temperatur  o
zakresie zastosowania od  –20°C do +200°C.

4.6     Przechowywanie
Wszystkie wa y yskowane s yskami tocznymi. Zaopatrzono je w smar na ca y okres ich u ytkowania.

4.7      Ch odzenie
Powierzchni  zewn trzn  przek adni przystosowano do odprowadzania ciep a konwekcyjnego i
wypromieniowywanego (ciep o podczerwone).
Wa na jest tu zatem dba  o czysto  powierzchni przek adni.

4.8      Lakierowanie
Przek adnia otrzyma a podstawow , odporna na temperatur  pow ok  lakiernicz . Dla
spe nienia indywidualnych ycze  Klientów do dyspozycj  stoj  najrozmaitsze
odcienie kolorystyczne palety RAL.
Przy wtórnym lakierowaniu przek adni pier cienie uszczelniaj ce wa ów oraz wa y nap dowe i wa y
odbioru mocy nie mog  mie  styczno ci z lakierami, farbami, czy rozpuszczalnikami. Powierzchnie
tworzyw sztucznych podlegaj ce tarciu uwarunkowanemu wzgl dami eksploatacyjnymi mog
na adowywa  si  elektrostatycznie. Warstwa lakiernicza, przy eksploatacji w strefie 21 i 22 (kurz) nie
mo e przekracza  200 mm.
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5 Magazynowanie przek adni
Odno nie przechowywanie nale y przestrzega  nast puj cych punktów:
- Przek adni  nale y zabezpieczy  przed upadni ciem.
- Nie powleczone powierzchnie kontaktowe i wa y nale y lekko naoliwi .
- Przechowywa  w pomieszczeniach suchych.
- Temperatura bez gwa townych waha  w zakresie –5°C do +50°C.
- Wzgl dna wilgotno  powietrza, poni ej 60 %.
- Unika  bezpo redniego nas onecznienia lub wiat a UV.
- W pobli u nie mog  si  znajdowa  materia y agresywne, lub koroduj ce.
- Unika  wstrz sów i drga .

6       Usytuowanie przek adni

6.1  Kontrola przek adni
Nale y dokona  oceny przek adni i wolno ja zamontowa  tylko wówczas, je li nie wykazuje ona adnych
uszkodze  spowodowanych magazynowaniem i transportem. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na
pier cienie uszczelniaj ce wa ów.

6.2 Przygotowanie do posadowienia
Nale y uwzgl dni  fakt, e komponenty i silniki nap dowe zamontowane na przek adni, musz  równie
zapewnia  zgodno  z ATEX-, je li przek adnia lub nap dy eksploatowane b  w otoczeniu szczególnie
chronionym przed wybuchami.
W zwi zku z tym, e b dny kierunek obrotów mo e powodowa  uszkodzenia, b  zagro enia, nale y
ustali  w ciwy kierunek obrotów wa u odbioru mocy poprzez rozruch próbny nap du w stanie nie
sprz onym i zabezpieczy  dla pó niejszej eksploatacji
W pobli u przek adni nie mog  znajdowa  si adne materia y agresywne lub ulegaj ce korozji , które
mog yby atakowa  metal, p yn trakcyjny, smar lub elastomery.
Odnosi si  to tak e do pó niejszej eksploatacji.

6.3 Usytuowanie przek adni
Posadowienie przek adni musi uwzgl dnia , e otaczaj ca atmosfera nie mo e by  wybuchowa.
Fundament lub element budowlany, na którym b dzie mocowana , powinien by  mo liwie odporny na
drgania, nie nara ony na skr cenia i równy. Stron  robocz  nale y starannie wyosiowa  i unika
napr  obudowy oraz oczy ci  zabrudzenia na powierzchniach mocowania.
atwo dost pne elementy wiruj ce nale y zas oni .

Aby unikn  nadmiernego nagrzewania si  przek adni, nale y przy posadowieniu zwróci  na nast puj ce
zasady:
1. Zapewni  nie zak ócony przep yw powietrza ze wszystkich stron przek adni.
2. Przewidzie  wystarczaj ce wolne przestrzenie naoko o przek adni.
3. Powietrze ch odz ce wentylatora silnika przek adni musi bez zak óce  dop ywa  do

przek adni.
1. Nie nale y instalowa  os on, czy obudów przek adni
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5. Nie nara  przek adni na rozgrzanie przez bezpo rednie nas onecznienie.
6. Nie doprowadza  do przek adni ciep ego powietrza odlotowego innych urz dze .
7. Fundament lub element budowlany, na którym zamocowana jest przek adnia nie mo e w

trakcie eksploatacji odprowadza  ciep a na przek adni .
8. Unika  roznoszenia kurzu w strefie pracy przek adni.

6.4      Monta
Monta u elementów nap dowych oraz odbioru mocy jak np. piast sprz owych na wale
nap dowym i wale odbioru mocy przek adni, nale y dokonywa  odpowiednim przyrz dem do ich
mocowania, aby nie dopu ci  do oddzia ywania na przek adnie jakichkolwiek, szkodliwych si
osiowych . Pod adnym pozorem nie jest dopuszczalne nabijanie piast przy pomocy m otka. na wale
nap dowym i wale odbioru mocy umieszczono nakie ki, przeznaczone do mocowania piast. Monta
piasty jest znacznie u atwiony, je li zostanie ona wcze niej powleczona smarem lub rozgrzana do
100°C.
Elementy nap dowe i odbioru mocy, jak np. nap dy pasowe musz  zosta  zaopatrzone w os ony
przed dotkni ciem.
Doprowadzenie si  poprzecznych nale y usytuowa  tak blisko przek adni, jak to tylko mo liwe.

6.5      Monta  silnika nap dowego
Do nap dzania przek adni wolno stosowa  tylko silniki zgodne z normami IEC, mieszcz ce si
kategorii wystarczaj cej dla sfery ATEX zgodnie z dany tabliczki znamionowej silnika.
Ponad to w przypadku przek adni kategorii ATEX 2D silnik musi charakteryzowa  si  klas  ochrony
przynajmniej IP6X.
Przy cza elektryczny musz  spe nia  wymogi obowi zuj cych przepisów i zosta  wykonane przez
wykwalifikowany do tego personel (Regulacje w sprawie personelu wykwalifikowanego wg DIN VDE
0105 lub IEC 364).
Pod czenie silnika: w przypadku silników zamontowanych fabrycznie schemat po cze
elektrycznych wraz z przepisami z zakresu bezpiecze stwa znajduje si  w skrzynce zaciskowej.
Podane tam wskazówki i zasady bezpiecze stwa musz  by  dok adnie przestrzegane!
Dalsze dane mo na znale  na tabliczce znamionowej silnika i ewentualnie inny zainstalowanych
komponentów.

Uwaga! Przed uruchomieniem przek adni nale y si  upewni , e
1. nap d nie dzia a przeciwnie do bloku;
2. ewentualne hamulce SA wentylowane;
3. wszelkie urz dzenia ochronne i zabezpieczaj ce zosta y poprawnie zainstalowane;

równie  na czas eksploatacji próbnej,
4. kierunek obrotów nap du jest poprawny.
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6.6 Dopuszczalne obci eniem wa u odbioru mocy

Punkt przy enia obci enia pokrywa
si  ze rodkiem wa u odbioru mocy.

Warto ci FR uwzgl dniaj  30 %
obci enia osiowego.

Je li doprowadzenie si y od rodkowej FR  nie le y

w rodku wa u odbioru mocy, to warto ci

dopuszczalnych si  ulegaj  zredukowaniu (x >

L2/2) lub podwy szeniu (x < L2/2 ).

Punkt przy enia obci enia
na wale odbioru mocy przek adni :

FA = dopuszczalna si a osiowa

FR = dopuszczalna si a od rodkowa

L2 = D ugo  wa u

x   = odst p

Dopuszczalne obci enie
wa u odbioru mocy FR

Normalny wzmocniony
Typ

N

Ci ar
ok. kg

MR 1
MR 3
MR 5
MR 7
MR 9
MR11

250
370
600
700
900
2100

300
500
800
1000
1300
3700

2,5
6

11
20
38

107
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7        Uruchomienie

7.1      Kontrola p ynu trakcyjnego przed uruchomieniem
Przed uruchomieniem nale y skontrolowa  stan p ynu trakcyjnego. W tym celu nale y od czy
zasilanie napi ciem silnika przek adni i zabezpieczy  przed mimowolnym w czeniem. Nale y przy
tym uwzgl dni  pozycj  zamontowania (patrz schemat ilo ci nape niania p ynu trakcyjnego). Stan
maksymalny to dolna kraw  otworu gwintowego ruby kontrolnej p ynu trakcyjnego.
Je li z otwartego otworu gwintowego ruby kontrolnej nie wycieka p yn trakcyjny, to nale y go tak

ugo dolewa , a  jego poziom nie osi gnie dolnej kraw dzi ruby kontrolnej.

Poziom p ynu trakcyjnego nale y kontrolowa  co kwarta  (co trzy miesi ce). Podstaw  jest
tu schemat wielko ci nape nienia p ynem trakcyjnym.

7.2      Kontrola p ynu trakcyjnego po uruchomieniu

Pierwszego dnia po uruchomieniu, a nast pnie 1x w tygodniu nale y dokonywa  kontroli wizualnej
ewentualnych wycieków.

Przy ewentualnym stwierdzeniu wycieków przek adni  nale y natychmiast unieruchomi  i
skontaktowa  si  z planetroll® .

Kontroluj c:
1. nale y od czy  zasilanie napi ciem silnika przekadni i zabezpieczy  przed niezamierzonym

czeniem;
2. poziom oleju nale y wykonywa  to  wy cznie na przek adni unieruchomionej i wystudzonej;
3. wykr ci  – odpowiednio do rodzaju konstrukcji – rub  kontroln  pynu trakcyjnego.
4. ruby lub uszczelnienie uszkodzone nale y wymieni .

7.3      Temperatura powierzchni przek adni

Przek adnia jest przystosowana do pracy ci ej z temperatur  powierzchni
wynosz 95°C.

Przek adnie planetroll® mo na na krótko obci  o wielokrotno ci znamionowego momentu
obrotowego.
W zale no ci od ilo ci odebranej mocy, pr dko ci obrotowej i pozycji monta owej
dopuszczalne na krótkie odcinki czasu temperatury powierzchni wnosz ce 115°C.
Dopuszczalna temperatura otoczenia przek adni wynosi :

-10°C do +40°C.

Przek adnia mo e by  montowana tylko w zamówionej pozycji monta owej.
W razie zmiany pozycji monta owej zmienia si  ilo  p ynu trakcyjnego.
Zmiana pozycji monta owej mo e zosta  dokonana tylko w porozumieniu z planetroll®.
W przypadku zmiany dokonanej bez uprzedniego uzgodnienia i zezwolenia ze strony planetroll®,
powoduje wyga ni cie dopuszczenia ATEX i prawa do jakichkolwiek roszcze  gwarancyjnych .
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W trakcie eksploatacji nale y kontrolowa  przek adni  pod k tem ewentualnej podwy szonej
temperatury jej powierzchni i zmian  d wi ków towarzysz cych jej pracy.

Przy stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawid owo ci nale y natychmiast unieruchomi  przek adni
wzgl dnie jej nap d i skontaktowa  si  z planetroll®.

Od czasu do czasu nale y kontrolowa  temperatur  powierzchni przek adni.

Nale y uwzgl dni  fakt, e nawet tylko nieznacznie zmienione warunki otoczenia i posadowienia,
np. ciasnota miejsca zamontowania, w porównaniu z warunkami ze zg oszonych danych (lista
kontrolna planetroll ATEX), mo e w sposób istotny wp ywa  na relacje temperaturowe.

7.4      Kontrola przek adni
Przy uruchomieniu próbnym i maksymalnym obci eniu przek adni  nale y skontrolowa  pod

tem:
- nienormalnych odg osów np. podobnych do mielenia, stukania lub szlifowania;
- nienormalnych wibracji, drga  i ruchów;
- powstawanie mgie ki lub dymu;

Po rozruchu próbnym przek adni nale y skontrolowa  równie  pod katem ewentualnych
wycieków.
W razie stwierdzenia jakichkolwiek niepokoj cych zjawisk w trakcie opisanych kontroli nale y
unieruchomi  nap d i poinformowa  o nich planetroll®.

7.5      Lista kontrolna uruchomienia
Przed uruchomieniem nale y skontrolowa  w obszarze zewn trznym:
1. Dostaw  skontrolowa  natychmiast po jej otrzymaniu pod katem ewentualnych szkód

transportowych, o których nale y bezzw ocznie poinformowa  przewo nika.
2. Poprawno  poni szych maksymalnie dopuszczalnych danych na tabliczce znamionowej

przek adni ze stanem faktycznym zewn trznego obszaru zastosowania w miejscu
eksploatacji:

- Grupa urz dze
- Kategoria zewn trzna
- Strefa zewn trzna
- Klasa temperaturowa
- Maksymalna temperatura powierzchni

3. Pewno , e monta owi przek adni nie towarzyszy atmosfera gro ca
wybuchem.

4. atw  dost pno  wszystkich rub spustowych i kontrolnych p ynu trakcyjnego.
5. Poprawno  danych na tabliczce znamionowej silnik w odniesieniu do faktycznych

warunków otoczenia w miejscu eksploatacji.
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8       Serwisowanie i utrzymanie ruchu

8.1 Dane serwisowe

8.2 Cz stotliwo  dokonywania przegl dów i serwisowania

Po uruchomieniu nale y co 5000 roboczogodzin dokonywa  wymianu p ynów trakcyjnych przek adni
bezstopniowych .
W przypadku przek adni bezstopniowych planetroll® wolno stosowa  wy cznie syntetyczne p yny
trakcyjne zgodnie z danymi podanymi na tabliczce znamionowej umieszczonej na samej przek adni.

Uwaga! ynów trakcyjnych nie wolno miesza  mineralnymi olejami smarnymi lub
innymi olejami syntetycznymi.
Juz tylko nieznaczna ilo  oleju smarnego domieszana do p ynu trakcyjnego
prowadzi do spadku wydajno ci mocy, nieodwracalnych uszkodze  elementów
przeniesienia mocy w przek adni , a przez to do awarii i przestoju ca ci
przek adni.

8.3      Prace przegl dowe i serwisowe
Z obudowy przek adni nale y regularnie usuwa  zbieraj  si  tam warstw  kurzu. .
Warstwa ta nie mo e przekracza  sw  grubo ci  5mm.
Kurzu tego nigdy nie wolno zdmuchiwa  (niebezpiecze stwo powstawania mieszanki powietrza i
kurzu) a jedynie ciera  z odrobin  wilgoci (bez rozpuszczalników).Czyszczenie nale y wykonywa  na
zimnej przek adni.
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9 Schemat nape niania p ynem trakcyjnym

Ilo  nape niania p ynem trakcyjnym zale na jest od pozycji zamontowania i oznaczona jest cyframi 1, 2, 3, 4 , 5 i 6.

Wielko ci nape niania p ynem trakcyjnym plaromaster®

Wielko Poz. monta owa Wielko ci nape niania [ml]  | yn trakcyjny

MRV 1, 2, 3, 4, 5, 6 ywotno  - nape nienie p ynem trakcyjnym (15 ml)

MR1 1, 2, 3, 4, 5, 6 70
MR3 1, 3, 5, 6 160

2 180
4 230

MR5 1, 3 300
2 370
4 500

5, 6 320
MR7 1, 3, 5, 6 500

2 750
4 820

MR9 1, 5, 6 850
2 1130
3 800
4 1300

MR11 1, 2 3200
3 1700
4 4400

5, 6 2500

Rodzaj p ynu
trakcyjnego

zgodnie
tabliczk  znamionow

na
ka dej przek adni

bezstopniowej

Obja nienia symboli

ruba wlewowa
ruba kontrolna
ruba spustowa


