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Ändamålsenlig användning 

Växellådor/växelmotorer är konstruerade för omvandling av varvtal och vridmoment. De är avsedda för 
industrianläggningar och får endast användas i enlighet med informationen i den tekniska dokumentationen från 
Premium Stephan och uppgifterna på typskylten. 

Anvisningar 
Denna bruksanvisning är en handledning för förvaring, uppställning, drift, smörjning och underhåll av växelmotorer och 
växellådor i M-serien från Premium Stephan. 

Drift Garanti 
Att den här bruksanvisningen beaktas är en förutsättning för störningsfri drift och för att uppfylla eventuella 
garantianspråk. Läs därför bruksanvisningen innan du börjar arbeta med drivenheten! 

Idrifttagning Underhåll Uppställning 
Personalen som arbetar med hantering, förvaring, uppställning, idrifttagning, kontroll och underhåll av drivenheten, 
måste vara kvalificerad för att arbeta med industriell, mekanisk och elektrisk utrustning. Gällande bestämmelser ska 
beaktas vid avfallshanteringen av drivenheten. 

Avfallshantering 
Växellådornas husdelar, kugghjul, axlar, lock och flänsar ska omhändertas som stålskrot. Gammal olja ska 
omhändertas enligt gällande miljöskyddsföreskrifter. 
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1 OM DENNA DOKUMENTATION 
1.1 MÅLGRUPP 

Denna dokumentation är avsedd för kvalificerad fackpersonal enligt IEC 364. 

2 ALLMÄNNA ANVISNINGAR 
2.1 ANVÄNDNING AV BRUKSANVISNINGEN 

Bruksanvisningen är en del av produkten och innehåller viktiga upplysningar om drift och service. Bruksanvisningen 
vänder sig till personer som utför monterings-, installations-, idrifttagnings- och servicearbeten på produkten. 
Bruksanvisningen måste alltid finna tillgänglig i läsligt skick. Se till att anläggnings- och driftansvariga samt personer 
som arbetar med produkten på eget ansvar har läst och förstått hela bruksanvisningen. Kontakta Premium Stephan om 
det finns oklarheter eller om du behöver mer information. 

2.2 SYMBOLER SOM ANVÄNDS OCH VAD DE BETYDER 

  OBSERVERA 

  STOPP 

  BRUKSANVISNING 

  FARA 

  ELEKTRISK FARA 

  SIDA 

  UNDERHÅLL 

2.3 GARANTIANSPRÅK 
Att bruksanvisningen följs är en förutsättning för störningsfri drift och för att uppfylla eventuella garantianspråk. Läs 
därför bruksanvisningen innan du börjar arbeta med produkten! 

2.4 ANSVARSFRISKRIVNING 
Att bruksanvisningen beaktas är en grundläggande förutsättning för säker drift av växellådorna och växelmotorerna för 
att kunna uppnå de produktegenskaper och prestanda som anges. Premium Stephan åtar sig inget ansvar för skador 
på personer, materiel eller förmögenhet som uppstår till följd av att bruksanvisningen inte beaktats. Produktansvaret 
bortfaller i dessa fall. 

3 SÄKERHETSANVISNINGAR 
3.1 ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING 

 

Drivsystemet får endast användas under följande förutsättningar. 
Undantag: Tillverkaren har uttryckligen konstruerat drivsystemet för andra ändamål och 
omgivningsförutsättningar. 

Drivsystemet 
• får endast användas för de beställda ändamålen som bekräftats i leveransdokumentationen 
• får endast användas med de användningsvillkor som föreskrivs i bruksanvisningen och endast inom sina angivna 

prestandagränser 
• är en komponent avsedd att användas i maskiner och anläggningar 
• uppfyller gällande standarder och föreskrifter 
• uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet 2006/95/EG 

3.2 ICKE ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING 
• Användning i explosionsskyddade områden. 
• Användning i aggressiv miljö (syror, gaser, ångor, damm, oljor) 
• Användning i vatten 
• Användning i strålning 
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3.3 ANVÄNDNINGSVILLKOR 
Driftmiljötemperatur: 0 °C till +40 °C 
Uppställningshöjd:   Upp till 1 000 m över havet 

3.3.1 Temperaturer 
Tillåtet temperaturområde bestäms av: 

• Smörjmedelsspecifikationerna tillsammans med den oljetemperatur som förväntas i drift. 
• Motorns värmeklass tillsammans med den motortemperatur som förväntas i drift  

(se motorns typskylt och/eller bruksanvisning). 
Drifttemperaturen bestäms av förlusteffekterna, omgivningstemperaturen och kylningsförutsättningarna! 

3.3.2 Omgivningsmedier 
• Växellådorna är skyddade mot damm och sprutande vatten. 
• Motorerna motsvarar sin kapslingsklass (se motorns typskylt och/eller bruksanvisning). 
• Omgivningsmedier, särskilt kemiskt aggressiva sådana, kan angripa axeltätningsringar och lacker (allmänt plaster). 

Abrasiva medier kan angripa axeltätningsringarna. 

3.4 ALLMÄNNA SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSANVISNINGAR 
Drivsystemet innehåller den senaste tekniken vid leveranstidpunkten och gäller principiellt som driftsäkert. 
Endast kvalificerad fackpersonal får utföra arbeten gällande transport, förvaring, uppställning/montering, anslutning, 
idrifttagning, underhåll och reparation.  
Den kvalificerade fackpersonalen måste vid samtliga arbeten beakta: 

• de kompletterande säkerhetsanvisningarna i de enskilda kapitlen i denna dokumentation 
• säkerhetsanvisningarna i bifogade bilagor och övrig dokumentation från leverantören 
• denna dokumentation, den utförliga bruksanvisningen och kopplingsscheman i uttagslådan 
• varnings- och säkerhetsskyltarna på drivsystemet 
• de specifika bestämmelser och krav som gäller för den aktuella anläggningen 
• nationella och regionala föreskrifter om säkerhet och olycksförebyggande åtgärder 

Drivsystemet innebär faror för personer, drivsystemet i sig och för annan materiel i omgivningen 
• ... om okvalificerad personal arbetar på och med drivsystemet 
• ... om drivsystemet används icke-ändamålsenligt 
• ... om drivsystemet installeras och används felaktigt 
• ... om följande anvisningar inte följs: 

– Drivsystemet får endast användas i felfritt skick. 
– Efterpåbyggnader, förändringar eller ombyggnader av drivsystemet är principiellt förbjudna. De kräver alltid 

att Premium Stephan kontaktas i förväg. 
– Under drift och en längre tid efter drift har drivsystemen strömförande delar, rörliga delar och eventuellt heta 

ytor. 
– Idrifttagningen (upptagning av ändamålsenlig drift) får inte ske förrän det fastställts att maskinen klarar EMC-

direktivet 2004/108/EG och att slutprodukten stämmer överens med maskindirektivet 2006/42/EG. 
– Beakta SS-EN 60204. 

Kontakta din representant från Premium Stephan om du har frågor eller problem. 

3.5 UPPSTÄLLNING 
Innan arbetet påbörjas 
Drivenheten får endast monteras om: 

• drivenheten är oskadad 
• ingen explosiv atmosfär, olja, syra, gas, ånga etc. finns närvarande vid monteringen 
• smörjmedelsviskositeten stämmer överens med omgivningstemperaturen på anläggningsplatsen 
• det är säkerställt att drivenheten är tillräckligt ventilerad och att det inte finns någon extern värmetillförsel 

3.5.1 Allmänna förutsättningar 
Drivenheterna ska ställas upp eller monteras vibrationsfritt eller ställas upp på en jämn, styv och solid ram eller sockel 
så att vibrationer undviks. 

 
Drivenheterna ska riktas in noggrant! Det ska i samband med detta undvikas att mekaniska 
spänningar uppstår i huset. 

Sätt växellådan på 3 fästpunkter när du ska rikta in den och passa in den andra punkten med brickor upp till mindre än 
0,2 mm. 
När växellådans har riktats in och när brickorna lagts på plats överallt, måste växellådan skruvas ihop ordentligt med 
sockeln.  Skruv klass 8.8 enligt DIN 267. Skruvstorlekar, se måttritningar. Åtdragningsmomenten måste stämma 
överens med vad tillverkaren anger. 
Felfri smörjning och avluftning kan bara säkerställas vid rätt monteringsposition. 
Om monteringspositionen ändras ska smörjmedelsmängden och avluftningsskruvens position korrigeras. 
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Kontrollera före idrifttagningen oljemängden på drivenhetens oljekontrolldel, som är beroende av 
monteringspositionen (oljeplugg, oljesynglas).  
Storlek 1 och 2 är permanentsmorda och har varken oljeplugg eller oljekontrolldel. 
Vid fara för elektrokemisk korrosion mellan växellåda och anläggning ska mellanlägg av plast användas. Jorda 
växellådshuset.  
Motorns kylluftutsugning får inte hindras. 

3.6 AVFALLSHANTERING 
Personalen som arbetar med hantering, förvaring, uppställning, idrifttagning, kontroll och underhåll av drivenheten, 
måste vara kvalificerad för att arbeta med industriell, mekanisk och elektrisk utrustning. 
Gällande bestämmelser ska beaktas vid avfallshanteringen av drivenheten. 
Växellådornas husdelar, kugghjul, axlar, lock och flänsar ska omhändertas som stålskrot. 
Gammal olja ska omhändertas enligt gällande miljöskyddsföreskrifter. 
 

4 LEVERANSOMFATTNING/TRANSPORT/FÖRVARING 
4.1 LEVERANSOMFATTNING 

• Drivsystemen är individuellt sammanställda enligt modulprincipen. Leveransomfattningen står angiven i tillhörande 
följesedlar. 

• Kontrollera direkt när leveransen tas emot om leveransen omfattar allt som står på följesedlarna. 
• Premium Stephan tar inte på sig något garantiansvar för brister som reklameras i efterhand. 
• Reklamera omedelbart uppenbara transportskador hos logistikföretaget som utfört leveransen. 
• Brister och ofullständigt innehåll ska omedelbart reklameras hos ansvarig representant.   

4.2 TRANSPORT 
• Använd om det behövs transportmedel lämpade för transporten med tillräckligt tilltagna mått. 
• Dra åt transportöglor ordentligt. 
• De är endast dimensionerade för drivenhetens vikt. 
• Lägg inte på ytterligare last. 
• Undvik stötar under transporten! 

4.3 FÖRVARING 
Drivsystemen kan utan extra åtgärder förvaras upp till 1 år i torr, dammfri och vibrationsfri miljö. 

4.3.1 Långtidsförvaring (längre än 12 månader) 
4.3.1.1 Längre växellådsstillestånd 

Om växellådor står stilla en längre tid efter installation och idrifttagning, innefattande påfyllning av rekommenderad 
oljemängd och oljetyp, försvinner den skyddande oljefilmen långsamt från de obehandlade ytorna. 
Detta kan leda till att rost bildas på växellådans inre delar. Risken för rostbildning beror i hög grad på 
omgivningsförutsättningarna (fuktig, marin, tropisk eller kemiskt aggressiv omgivning etc.). 
För att förhindra rostbildning och för att återskapa en skyddande oljefilm måste växellådan roteras några minuter en 
gång varannan vecka (beroende på omgivningsförutsättningarna).  
Ett särskilt avluftningsfilter (märkt med dekal) ska monteras för att förhindra att fukt tränger in i växellådan. 
Om det inte är möjligt att låta växellådan rotera regelbundet, trots förhöjd risk för rostbildning, måste följande 
skyddsåtgärder vidtas under ett längre växellådsstillestånd: 

• Ett oljelösligt koncentrat med rostskyddande additiv som verkar både i vätskeform och gasform ska tillföras oljan med 
en koncentration på ca 2 %. Oljeleverantörens tillverkaruppgifter om verkanstid, kompatibilitet och exakt koncentration 
ska följas. 

• Alla öppningar i växellådan (oljeplugg, avluftningsskruv etc.) ska förslutas hermetiskt. 
• Innan växellådan startas om ska den gamla oljan tömmas ur helt och spolas ur med spololja. Vid nypåfyllning ska 

uppgifterna på typskylten och i avsnittet 10.2.2 beaktas. 

4.3.1.2 Långtidskonservering och förvaring 
Vid långtidsförvaring på mer än 12 månader måste följande säkerställas (observera att dessa rekommendationer inte 
innebär någon förlängning av standardgarantitiden från Premium Stephan, som sträcker sig 12 månader efter 
leveransdatum): 

• Skak- och vibrationsfri omgivning. 
• Slutna och torra rum med en temperatur på mellan -20 och + 40 °C. 
• Förvaring i en atmosfär utan aggressiva gaser, ångor, damm eller salter. 
• Förvaringen ska helst ske i korrosionsskyddssäckar. 
• Om motorerna utsätts för daggbildning i rådande omgivningsförutsättningar, ska fuktskyddsåtgärder vidtas. Det krävs 

specialförpackningar med lufttätt svetsad folie, eller förpackning i plastfolie med fuktupptagande ämnen. 
• I uttagslådorna ska det läggas in packningar av ett fuktupptagande material. 
• Oskyddade metallytor som axeländar och flänsar ska dessutom förses med ett långtidsskydd mot korrosion. 
• Om möjligt ska den utgående axeln vridas 2 varv varannan vecka. 
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• Motorer med förstärkt lagring levereras i allmänhet med en transportsäkring. Transportsäkringen ska inte tas bort 
förrän monteringen och före den första inkopplingen. 

Följande måste säkerställas vid långtidskonservering. 
Om en långtidskonservering inte utförs av Premium Stephan, kan ett tvåårsskydd vid inomhusförvaring 
säkerställas om (observera att dessa rekommendationer inte innebär någon förlängning av standardgarantitiden från 
Premium Stephan, som sträcker sig 12 månader efter leveransdatum): 

• den olja som finns i växellådan töms ut och växellådan istället fylls helt med rostskyddande olja 
• alla öppningar på växellådan (oljeplugg, avluftningsventil etc.) är hermetiskt tillslutna 
• det finns en väl synlig dekal med texten "Inget smörjmedel för drift" på växellådan 

 
Växellådan får inte tas i drift när den innehåller konserveringsoljan. Den uttömda oljan ska 
förvaras eller omhändertas enligt gällande miljöskyddsföreskrifter. 

Dessutom ska följande förberedelser göras när växellådan ska användas efter långtidsförvaring: 
• Förbered växelmotorn för drift med hänsyn till de åtgärder som genomförts för långtidsförvaring och konservering. 
• Kontrollera lindningens isolationsmotstånd mot gods, allt efter motor. 

Riktvärden för isolationsmotstånd hos elmotorer 

Märkeffekt PN 
[kW] 

Isolationsmotstånd gällande:  
Märkspänning [k Ω / V] 

1 < PN  ≤  10 6,3 

10 < PN  ≤  100 4 

100 < PN   2,5 

Om minimivärdena underskrids ska lindningen torkas fackmässigt och därefter ska isolationsmotståndet 
mätas på nytt. 

• Om det eventuellt lagts i påsar med fuktupptagande ämnen ska dessa tas ut ur uttagslådan. 
• Kort provkörning. 

Efter lyckad (a) kontroll av lindningens isolationsmotstånd och (b) en kort provkörning, kan drivenheten tas i drift. 
• Vid förvaring över 2 år ska alla tätningsringar och öppna lager kontrolleras visuellt och vid behov bytas ut. Om fettet 

missfärgats eller blivit hårt ska det bytas ut. 
• Spårkullager som inte är täckta av konserveringsolja måste alltid bytas ut. Se till att lagren ersätts med identiska lager 

från Premium-Stephan! 
• Efter en förvaring på mer än 3 år ska standardfettet alltid bytas ut. 
• På motorer med eftersmörjningsmodul ska ett fettbyte göras med upprepade eftersmörjningar (tre gånger med ett 

dygns intervall vid drift av motorer med märklast). Det gamla fettet måste därefter avlägsnas från de yttre 
lagerlockens fettkammare. 

• Om täckta och tätade spårkullager används, ska lagren alltid bytas ut efter en förvaringstid på mer än 2 år - och det 
ska säkerställas att de nya lagren är identiska. 

Oaktat detta, kan det finnas motor- och tillverkarspecifika bestämmelser som måste beaktas. 

 

OBSERVERA 
Om en förlängd (mer än 12 månader) stilleståndstid eller förvaring av växellådan avtalats vid 
beställningen (se Premium Stephan orderbekräftelse) så ska ovanstående åtgärder utföras av 
kunden. Var 6:e månad ska en rapport skickas till Premium Stephan som innehåller genomförda 
åtgärder, uppgifter om växellådan (typskylten) och som är undertecknad av underhållspersonalen. 
Om detta inte följs, förfaller garantiavtalet. 
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5 PRODUKT- OCH TYPKOD 
5.1 TYPKOD 

Växellådor med två och tre steg 

1 
M 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

2 

 Serie 

6 
 Steg 

 I Cylinderkuggväxel B tvåstegs 

 P Flatväxel C trestegs 

 K Växel med koniska och cylindriska kugghjul 7  Utväxling 

3 

  Hus MI 8  0075 = 7,5 : 1 

 B Fothus 9  0250 = 25,0 : 1 

 V Flänshus 10  2530 = 253,0 : 1 

 Hus MP och MK 11  Motoradapter och motoreffekt 
 B Fotinfästning 12  Se kapitel 15.115.1, sidan 35 

 T Vridmomentstöd 13  Monteringsposition 
 F Fläns B5 vänster 14  Se kapitel 11 sidan 25 

 E Fläns B5 höger 15  Uttagslådans läge, kapitel 15.2 

 S Fläns B14 vänster 
16 

 Växellådsalternativ 
 R Fläns B14 höger  Se kapitel 15.3 

4 

 Utförandevarianter MI 
17 

 Motoralternativ 
 N Fotväxellåda med standardaxel  Se kapitel 15.4 

 R Liten påbyggnadsfläns 

18 

 Färgutförande 
 E Medelstor påbyggnadsfläns X Standardlack RAL 5015 

 F Stor påbyggnadsfläns E Lack för uppställning utomhus 

 D Stor påbyggnadsfläns, förstärkt utförande S Speciallack 

 M Stor påbyggnadsfläns, utgående högeffektsaxel 
och lager    

 A Påbyggnadsfläns, utgående högeffektsaxel och 
lager, oljepump    

 P Påbyggnadsfläns, blandarutförande    

 Utförandevarianter MP och MK    

 N Massiv axel, en sida    

 D Massiv axel, båda sidor    

 H Ihålig axel med passkil    

 S Ihålig axel med krympskiva    

5 
 Växellådsstorlek: 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 
   

 
 
 

Exempel: 

1 
M 

2 
I 

3 
V 

4 
F 

5 
6 

6 
C 

7 
0 

8 
3 

9 
2 

10 
7 

11 
H 

12 
Q 

13 
B 

14 
5 

15 
C 

16 
C 

17 
Y 

18 
E 

Motor med cylinderkuggväxel Stor påbyggnadsfläns, växellådsstorlek 6, trestegs, utväxling 32,7 : 1, motorstorlek 180, 
märkeffekt 18,5kW, monteringsposition B5, uttagslådeläge C (upptill), växellåda med backspärr, lack lämplig för 
uppställning utomhus. 
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5.2 TYPSKYLT VÄXELLÅDA (EXEMPEL) 

 
Symbol Enhet Beskrivning 

Typ - Växellådstyp enligt typkod 

Nr - Serienummer med information om årsmodell 

IM - Uppgift om axelplacering och monteringsposition 

n2 varv/min Utgående axelvarvtal 

n1 varv/min Ingående axelvarvtal 

IP - Kapslingsklass 

M2 Nm Maximalt tillåtet utgående vridmoment 

M1 Nm Ingående vridmoment 

i - Exakt utväxling 

SF - Driftfaktor 

Oil Bet./liter Uppgift om oljetyp, viskositet och oljevolym 

5.3 TYPSKYLT MOTOR (EXEMPEL) 

 
1 Motorbeteckning 

2 Serienummer 

3 Motorform 

4 Kapslingsklass 

5 Driftstyp 

6 Motorns vikt 

7 Isoleringsklass 

8 Märkspänning 

9 Märkfrekvens 

10 Märkeffekt 

11 Märkström 

12 Effektfaktor 

13 Motoromkoppling 

14 Märkvarvtal 
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15 Verkningsgradsklass och verkningsgrad 

6 VÄXELLÅDORS UPPBYGGNAD 
Följande bilder visar våra växellådors och växelmotorers principiella uppbyggnad. Det kan finnas avvikelser beroende 
på växellådans storlek och utförande. 

6.1 MI CYLINDERKUGGVÄXEL 

 
 Fotutförande Flänsutförande 

 

Part Denomination Part Denomination 
A1 Fothus B6 Lager 

A2 Flänshus B7 Lager 

E1 Lock utgående axelsida B8 Lager 

E2 Flänslock OS1 Tätningsring 

B Motoradapter OS2 Tätningsring 

Z0 Ingående axel K1 Passkil 

Z1 Pinjong Z1 K2 Passkil 

Z2 Kugghjul Z2 K3 Passkil 

Z3 Pinjong Z3 K4 Passkil 

Z4 Kugghjul Z4 PB Distansbussning 

Z5 Pinjong Z5 C1 Låsring 

Z6 Kugghjul Z5 C2 Låsring 

Z7 Utgående axel fothus C4 Låsring 

Z7F Utgående axel flänshus C5 Låsring 

B1 Lager PG1 Tätning 

B2 Lager PG2 Tätning 

B3 Lager DW Bricka 

B4 Lager AB1 Skruv 

B5 Lager AB2 Skruv 

K Passkil C12 Låsring 
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6.2 MP FLATVÄXEL 

 
 

Positionsnr Beskrivning Positionsnr Beskrivning 
A Hus B8 Lager 

B Motoradapter C1 - C7 Låsringar 

C Lock C9 - C12 Låsring 

Z0 Ingående axel OS1 Tätningsring 

Z1 Pinjong Z1 OS4 Tätningsring 

Z2 Kugghjul Z2 DW Bricka 

Z3 Pinjong Z3 AB1 Skruv 

Z4 Kugghjul Z4 BLC1 Lock 

Z5 Pinjong Z5 BLC2 Lock 

Z6 Kugghjul Z6 BLC3 Lock 

Z7 Utgående axel K1 Passkil 

B1 Lager K2 Passkil 

B2 Lager K3 Passkil 

B3 Lager K4 Passkil 

B4 Lager PG1 Tätning 

B5 Lager PG2 Tätning 

B6 Lager NR1, NR2 Nilosringar 

B7 Lager K Passkil 
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6.3 MK VÄXEL MED KONISKA OCH CYLINDRISKA KUGGHJUL 

 
 

Positionsnr Beskrivning Positionsnr Beskrivning 
A Hus   

B Motoradapter K Passkil 

Z0 Ingående axel K1 Passkil 

Z1 Pinjong Z1 K2 Passkil 

Z2 Kugghjul Z2 K3 Passkil 

Z3 Pinjong Z3 K4 Passkil 

Z4 Kugghjul Z4 OS1 Tätningsring 

Z5 Pinjong Z5 OS2 Tätningsring 

Z6 Kugghjul Z6 BLC1 Lock 

Z7 Utgående axel BLC2 Lock 

B1 Lager BLC3 Lock 

B2 Lager C1-C7 Låsringar 

B3 Lager NLR Nilosring 

B4 Lager DW Bricka 

B5 Lager AB1 Skruv 

B6 Lager PG1 Tätning 

B7 Lager OS1 Input side oil seal 

B8 Lager C12 Låsring 
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6.4 ADAPTER FÖR MOTORPÅBYGGNAD B5, D-FLÄNS 
 

Instickspinjong Påsättningspinjong 

  
  

1 Hus 7 Låsring 

2 Ingående axel 8 Låsring 

3 Lager 9 Passkil 

4 Lager 10 Skruv 

5 Tätningsring 11 Tätning 

6 Låsring 12  
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6.5 FRI INGÅENDE AXEL 
 

Instickspinjong Påsättningspinjong 

 
 

Med backspärr Med backspärr 

 
 

1 Hus 10 Plugg- eller avluftningsskruv 

2 Ingående axel 11 Låsring 

3 Lager 12 Skruv 

4 Lager 13 Passkil 

5 Låsring 14 Passkil 

6 Låsring 15 Passkil 

7 Tätningsring 16 Passkil 

8 Backspärr 17 Bricka 

9 Distansbussning 18 Bricka 
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6.6 MOTOR 

 
Pos.nr Beteckning 

  2 Fläns 

  3 Bult 

  4 Tätningsring (andra tätningsring: tillval) 

  4a Tätningsring 

  5 Påställningsbricka 

  6 Lager 

  7 Löpare 

  8 Stator 

  9 Transportögla (i förekommande fall) 

10 Lagerlock 

11 Lager 

12 Låsring 

13 Lagerplatta 

14 Bult 

15 Skruv 

16 Fläkt 

17 Låsring 

18 Fläktkåpa och fästskruvar 

19 Uttagslådans lock 

20 Tätning uttagslåda 

21 Uttagskort 

22 Uttagslåda  

23 Uttagslådans tätning 

24 Avtappningsskruv (i förekommande fall) 

25 Löpring (tillval) 
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6.6.1 Motor med påmonterad säkerhetsbroms 
Växelmotorerna från Premium Stephan kan vara utrustade med en säkerhetsbroms. Bromsen sitter under fläktkåpan. I 
uttagslådan sitter en likriktare för spänningsförsörjning av bromsen. 

 
Observera den bifogade bruksanvisningen för bromsen! 

 
Fel anslutning, fel användning eller felaktigt inställt bromsmoment kan leda till skador på 
personer och materiel! 

6.7 PÅBYGGNADER PÅ VÄXELLÅDOR 
6.7.1 Oljeexpansionskärl 

Oljeexpansionskärlet fångar upp oljan som skummats genom kugghjulen och tunnats ut genom drifttemperaturen, för att 
förhindra att oljan rinner ut ur växellådan.  
Oljeexpansionskärlen rymmer vardera en liter olja. Allt efter vilken utjämningsvolym som krävs, måste en eller flera 
behållare monteras. 
Det måste kontrolleras att oljeexpansionskärlet inte kommer i vägen för den aktuella tillämpningens anslutningsmått. 
Kontakta i dessa fall Premium Stephan. 
Följande tabell ger en översikt över de standardmässiga oljeexpansionskärl som används med Premium 
Stephan. 

Växellådstyp och 
storlek Monteringsposition 

Varvtal 
[varv/min] 

Utjämningsvolym 
[liter] 

MI_ _3. ... MI_ _5. V5, V6, V15, V36, V1, V3 alla  1 

MI_ _6. ... MI_ _7. V5, V6, V15, V36, V1, V3 alla  1 

MI_ _7. V5, V6, V15, V36, V1, V3 endast för n >1 500 varv/min 2 

MK_ _3. ... MK_ _7. 2 alla  1 

MK_ _3. ... MK_ _5. 5, 6 endast för n >1 500 varv/min 1  

MK_ _6. ... MK_ _7. 5, 6 alla  1 

MP_ _3. ... MP_ _7.  1, 2 endast för n >1 500 varv/min 1 

MP_ _7. 5, 6  endast för n >1 500 varv/min 2  

 

Pos nr Beteckning Utförandevarianter 

0010 Dubbelnippel  

 

0011 Tätningsring  

0012 Tätningsring  

0020 Rörskruvförband  

0030 Expansionskärl  

0031 Expansionskärl  

 

0040 Avluftningsventil  

0050 Rörskruvförband  

0060 Rör  

0070 Dubbelnippel  

0071 Tätningsring  

 

0072 Tätningsring  

0140 Tätningsband  

0200 Fästjärn  

0210 Genomföring  
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6.7.2 Oljenivåindikator 

 
För enkel avläsning av oljenivån går det på förfrågan att förse växellådor från och med storlek 4 med en 
oljenivåindikator. Drivenheten måste vara avstängd när oljenivån ska läsas av. Oljenivån får maximalt avvika 
från oljenivåmarkeringen med det värde som anges i tabellen nedan.  
Oljeretur används bara i utföranden där den utgående axeln går nedåt. I dessa fall måste oljereturledningen 
kopplas samman med oljenivåindikatorn och med växellådan. 
Det går även att få utföranden med kapacitiva givare för kontinuerlig övervakning av oljenivån. 

 

Växellådstyp och storlek Avvikelse från markeringen Principskiss 

MI_ _4 – MI_ _6   ± 3 mm 

 

MI_ _7   ± 5 mm 

MK_ _4 – MK_ _6   ± 3 mm 

MK_ _7   ± 5 mm 

MP_ _4 – MP_ _6   ± 3 mm 

MP_ _7   ± 5 mm 

 

 
Observera: Den röda markeringen av oljenivån på oljenivåindikatorn görs beroende på växellådstyp och de 
förutsättningar och krav användningen innebär enligt beställningsuppgifterna.  
Den måste hållas! 

 
6.7.3 Backspärr 

Genom att varvtalslyftande backspärrar används, måste dessa slitdelar bytas ut först var 6 000:e drifttimme, eller senast 
vart 3:e år. Den ansvarige för driften måste vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att undvika att ett bortfall av 
backspärren leder till skador på personer och/eller drivenheten och/eller den aktuella tillämpningen. Backspärren måste 
bytas i följande fall: 

• Om ett onormalt högt slitage på växellådan fastställs, eller om växellådsoljan är smutsig, eftersom detta kan ha 
försämrat skicket hos den integrerade backspärrens klämfäste och löpringar. 

• Vid ovanligt hög belastning, som kan ha försämrat skicket hos den integrerade backspärrens klämfäste och löpringar.  

 Drift i den spärrade riktningen kan förstöra backspärren! 

Risk för materiella skador! 
Motorn får inte starta i den spärrade riktningen. Se till att motorn har rätt strömförsörjning för 
att uppnå rätt rotationsriktning. Den tillåtna rotationsriktningen är markerad med en pil på 
växellådan eller växelmotorn på drivenheten och den utgående axeln.  

6.7.3.1 Allmänt 
Endast behörig personal får byta backspärren eller ändra backspärrens rotationsriktning och 
backspärrens bruksanvisning måste följas. 
Lossa aldrig någon del av anordningen under belastning: Detta kan inverka negativt på backspärren för drivenheten och 
lasten; lasten måste tas bort från drivenheten och drivenheten måste säkras mot oavsiktliga rörelser. 

 Lyftvarvtalet får inte underskridas i drift med märkdata. Detta ska särskilt beaktas vid drivenheter med variabelt 
varvtal. Vid start- och bromsförlopp görs området igenom. 
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6.7.3.2 Spärrmoment vid utförande med fri ingående axel 

Växellåda Adapter Axel-ø [mm] 
Spärrmoment 

TKN [Nm] 
Lyftvarvtal 
[varv/min] 

MI_ _1 
M1 19 45 700 MP_ _1 – MP_ _2 

MK_ _2 
MI_ _2 – MI_ _3 

M2 28 120 680 MP_ _3 
MK_ _3 – MK_ _4 
MI_ _4 – MI_ _5 

M4 38 280 650 MP_ _4 – MP_ _5 
MK_ _5 – MK_ _6 
MI_ _6 – MI_ _7 

M6 48 620 620 MP_ _6 – MP_ _7 
MK_ _7 

7 MEKANISK INSTALLATION 

 
Transportera drivenheten med tillräckligt kraftiga transportmedel och lyftdon. 
Se till att den sitter fast ordentligt. Undvik mekaniska stötar! 
Motorerna som sitter monterade på växellådan är delvis utrustade med lyftöglor. Dessa är endast 
dimensionerade för motorns vikt och får inte användas för hela växelmotorn. 

7.1 MONTERINGSPLATS/ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Drivenheterna ska ställas upp eller monteras vibrationsfritt eller ställas upp på en jämn, styv och solid ram eller sockel 
så att vibrationer undviks. 

 Drivenheterna ska riktas in noggrant!  
Det ska i samband med detta undvikas att mekaniska spänningar uppstår i huset. 

Sätt växellådan på 3 fästpunkter när du ska rikta in den och passa in den andra punkten med brickor upp till mindre än 
0,2 mm. 
När växellådans har riktats in och när brickorna lagts på plats överallt, måste växellådan skruvas ihop ordentligt med 
sockeln. Skruv klass 8.8 enligt DIN 267. Skruvstorlekar, se måttritningar. Åtdragningsmomenten måste stämma överens 
med vad tillverkaren anger. 
Felfri smörjning och avluftning kan bara säkerställas vid rätt monteringsposition. 
Om monteringspositionen ändras ska smörjmedelsmängden och avluftningsskruvens position korrigeras.   
Kontrollera före idrifttagningen oljemängden som är beroende av monteringspositionen genom att lossa drivenhetens 
oljenivåskruv (se kapitel 8).  
Storlek 1 och 2 är permanentsmorda. Här måste växellådans yttemperatur och bullernivå hela tiden övervakas 
under idrifttagningen. 
Vid fara för elektrokemisk korrosion mellan växellåda och anläggning ska mellanlägg av plast användas. Jorda 
växellådshuset.  
Motorns kylluftutsugning får inte hindras. 

7.1.1 Allmänt 
Överföringselementens bruksanvisning måste beaktas.  
Vid omedelbar kraftöverföring från växellådan till arbetsmaskinen ska elastiska kopplingar användas och vid risk för 
blockering krävs momentbegränsande kopplingar. Styva kopplingar ska endast användas när det handlar om 
självbärande axlar (t.ex. blandare eller fläktdrivningar). Kraftöverföringselement som flatremmar eller kilremmar, 
kugghjul eller kedjehjul, vevar, excentriciteter etc., ska på grund av de radialkrafter som uppkommer placeras så tätt 
intill växellådshuset som möjligt. Lager och utgående axel belastas därmed så lite som möjligt. De max. tillåtna 
belastningsvärdena står i våra tekniska försäljningsdokument.  
Axeländens skyddslack måste tas bort med lämpliga medel innan överföringselementen monteras. 
Överföringselementen måste föras på den slipade utgående axeln omsorgsfullt och kan underlättas genom att man 
använder frontgänghålet som är avsett för detta ändamål. Det är fördelaktigt att värma upp överföringselementet till ca 
100 °C. Hålet ska mätas upp enligt ISO H7. Alla delar måste gradas av noggrant och rengöras och kontaktytor smörjas 
in lätt. Stötar och slag på axeländen ska alltid undvikas. 
Det samma gäller vid överföring av ingående effekt till växellådan vid fri ingående axel. 
In- och utgående axlar samt flänsytor ska rengöras noggrant med lösningsmedel för att ta bort rostskyddsmedel och 
smuts. 
Låt inte lösningsmedel hamna på axeltätningsringarnas tätningsläppar. Risk för materialskador!  
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7.1.2 Kopplingsmontage på in- och utgående axel 

 
Överföringselementens bruksanvisning ska beaktas. 
Stötar och slag på axeländen måste undvikas. 
Använd inte hammare eller andra slagverktyg. 

Felfri inriktning och regelbunden kontroll krävs. De maximalt tillåtna axelförskjutningarna för den koppling som används 
måste hållas och kontrolleras. Det föreskrivna avståndet mellan kopplingshalvorna måste hållas. 
Justera inte den radiella förskjutningen förrän vinkelförskjutningen och avståndet mellan axeländarna kontrollerats. 
Kontrollera ännu en gång vinkelförskjutningen när den radiella förskjutningen har korrigerats. 

Inriktning av kopplingshalvorna 

7.1.3 Montera på IEC D-flänsmotor B5 på växellådan 
7.1.3.1 Maximalt tillåtna motorvikter och åtdragningsmoment 

IEC-
motorstorlek 

 63 71 80 90 100 
112 

132 160 180 200 225 250 280 

Max. vikt [kg] 25 30 40 50 80 100 200 250 350 500 700 1 000 

Fästskruv  M8 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M16 

Antal skruvar  4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 

Åtdragningsmo
ment  

[Nm] 25 25 49 49 86 86 210 210 210 210 210 210 

7.1.3.2 Påmontering av motor 
1. Säkerställ att fästmåtten och toleranserna för motorn uppfyller DIN EN 50347 och passar till den växellåda som levererats. 
2. Rengör motoraxeln och flänsytorna på motorn och IEC-adaptern och kontrollera om de är skadade. 
3. Sätt in passkilen helt i motoraxeln. 
4. Fukta motoraxeln med smörjpasta: 

– Använd Klüber 46 MR 401, WEICON Anti-Seize eller likvärdigt smörjmedel. 
5. Om växelmotorn installeras utomhus eller vid kapslingsklass IP55 och högre: 

– Stryk på lämpligt tätningsmedel på flänsytorna. 
– Använd Klüber 46 MR 401, WEICON Anti-Seize eller likvärdigt smörjmedel. 

6. Sätt på motorn på adaptern. 
– Se till att motoraxeln inte hamnar snett i förhållande till passkilen. 
– Använd inte hammare. 

7. Stryk medelstarkt lim på fästskruvarna (t.ex. Loctite 243). 
– Dra åt med föreskrivet åtdragningsmoment. 

8. Kontrollera att monteringen gjorts korrekt: 
– Vrid motorn för hand. Demontera fläktkåpan om det behövs. 
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7.2 PÅMONTERING AV VÄXELMOTORERNA MP OCH MK MED IHÅLIG AXEL 

 Vid flatväxelmotorer och motorer med växlar med koniska och cylindriska kugghjul, som används som 
påstickbar växellåda, måste reaktionskrafterna tas upp med ett vridmomentstöd (kan levereras som 
tillval) eller av ett elastiskt element (ingen styv förbindelse). 

7.2.1 Montering av ihålig axel med passkilspår 
 Rengör och avfetta kontaktytorna (a) och (b). 
 Smörj in kontaktytorna (a) och (b) med "Molykote D321R" eller likvärdigt smörjmedel. 
 För på växelmotorn på den ingående axeln tills ytorna (c) och (d) ligger mot varandra. 

Montera vid behov en gängstång (9), en mutter (10), en dragbricka (11), en 
tryckbricka (3) och en låsring (8). 

 Ta bort verktygen (3, 9, 10, 11). 

7.2.2 Infästning av ihålig axel med passkilspår 
 Montera fästbrickan (7) mot låsringen (8).  Sätt fast maskinaxeln med fästskruven (6) och brickan (6a). 
 Sätt dit skyddskåpan. 
 Om yttre axiella krafter verkar på axeln, ska de specialdirektiv som står på måttritningen beaktas. 

(*) En o-ring rekommenderas för bättre fuktskydd. 

7.2.3 Demontering av ihålig axel med passkilspår 
 Ta bort fästskruven (6), brickan (6a), fästbrickan (7) och låsringen (8). 
 Montera avtryckarbrickan (4) och tryckbrickan (3) och montera tillbaka låsringen (8). 
 Skruva in avtryckarskruven (5) i gängcentreringen på tryckbrickan (3). 
 Ta bort växelmotorn från den ingående axeln genom att dra åt skruven (5). 

Positionerna 3, 4, 5, 9, 10 och 11 ingår inte i standardleveransen, men kan som tillval bifogas som montagesats. 
  



 
 

installations och service manual 20150910.docx / 2015-09 / 
1.0 

Sida 18 

 

7.3 PÅMONTERING AV VÄXELMOTORER MED IHÅLIG AXEL MED KRYMPSKIVA 

 Krympskivan som levereras av Premium Stephan är klar att montera. 
Ta inte isär den inför den första monteringen. 

7.3.1 Montering av ihålig axel med krympskiva 
 Rengör och avfetta kontaktytorna (a) och (b). 
 Smörj in kontaktytan (b) med "Molykote D321R" eller likvärdigt smörjmedel. 
 Smörj ABSOLUT INTE in kontaktytan (a)! 
 För på växelmotorn på den ingående axeln tills ytorna (c) och (d) ligger mot varandra. Montera vid behov en 

gängstång (9), en mutter (10) och en tryckbricka (11). 
 Ta bort verktygen (9, 10, 11). 

7.3.2 Infästning av ihålig axel med krympskiva 
 Montera krympskivan. Ta bort distansringarna mellan ytterringarna (o) som satts dit för transporten. VIKTIGT: De 

båda ytterringarna (o) måste vara parallellt placerade i samma plan under monteringen och när skruvarna dras åt. 
 Dra åt krympskivans skruvar med det åtdragningsmoment som anges på krympskivan. 
 Dra åt skruvarna (8) stegvis med en momentnyckel i tur och ordning tills rätt åtdragningsmoment uppnås. Dra inte åt 

skruvarna korsvis. 
 Sätt dit skyddskåpan. 

Infästning vid axiell belastning 
Om den axiella belastningen inte tas upp av maskinaxelns avsats, måste en fästbricka (7) och en skruv (6) monteras. 

7.3.3 Demontering av ihålig axel med krympskiva 
 Lossa alla skruvar (8) jämnt ett kvarts varv åt gången i tur och ordning. 
 Ta av krympskivan från den ihåliga axeln. 
 Ta bort växellådan från den ingående axeln. 
 Observera:  Positionerna 6, 7, 9, 10 och 11 ingår inte i standardleveransen, men kan som tillval bifogas 

som montagesats. 

7.3.4 Rengöring och smörjning av krympskivan 
Ta endast isär krympskivan för rengöring om den är mycket smutsig. Rengör delarna med vanliga 
maskinrengöringsmedel. Efter att de koniska ytorna rengjorts med "Molykote D321R" (eller likvärdigt fast smörjmedel 
med en friktionskoefficient på µ = 0,04). 
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7.4 VRIDMOMENTSTÖD 

 Vid flatväxelmotorer och motorer med växlar med koniska och cylindriska kugghjul, som används som 
påstickbar växellåda, måste reaktionskrafterna tas upp med ett vridmomentstöd (kan levereras som 
tillval) eller av ett elastiskt element (ingen styv förbindelse). 

7.4.1 Vridmomentstöd flatväxelmotor MP 
 

 

Storlek a9 c4 
c6 

min 
d1 

+ 0,5 
d6 f7* l1 

MP_ _1. 158 12 5 12,5 40 1,6 20 

MP_ _2. 170 12 5 12,5 40 1,6 20 

MP_ _3. 218 16 5 12,5 40 2,5 20 

MP_ _4. 278 20 10 21 60 3,3 30 

MP_ _5. 346 26 10 21 60 4,3 30 

MP_ _6. 395 30 12 25 80 4 40 

MP_ _7. 485 36 12 25 80 6,3 40 

Mått i mm/*ca fjäderväg vid Mamax 
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7.4.2 Vridmomentstöd motor med växlar med koniska och cylindriska kugghjul MK 

 
 

Storlek a4 r c8 h i3 p3 d3 d4 l6 l7 

MK_ _2 30 22,5 12 112 20 160 10,4 26 31 36 

MK_ _3 45 29 13 140 25 200 16,4 36 54 60 

MK_ _4 52,5 29 14 180 25 250 16,4 36 54 60 

MK_ _5 60 41 16 212 30 300 25 52 72 80 

MK_ _6 70 41 17 265 40 350 25 52 92 100 

MK_ _7 74 41 20 315 45 450 25 52 92 100 

Mått i mm 

8 ELINSTALLATION 
 Elanslutningen får endast utföras av kvalificerade elektriker. 
 Samtliga arbeten får endast utföras: 

- när den elektriska anläggningen är kopplad spänningsfri och är säkrad mot oavsiktlig återinkoppling 
- när spänningsfriheten har kontrollerats 
- när drivsystemet står stilla 
- när skyddskåpor eller hus som krävs inte har tagits bort utan tillstånd 

 Beakta vid arbetena 
- tekniska data på motorns typskylt 
- anvisningarna i motorns uttagslåda 
- varnings- och informationsskyltarna på drivsystemet 
- anvisningarna i bruksanvisningen och i kopplingsscheman 
- nationella/regionala föreskrifter om säkerhet och olycksförebyggande åtgärder samt de anläggningsspecifika 

bestämmelserna 

 Kunden ansvarar för att installationen görs EMC-kompatibelt och att de gränsvärden som anges i EMC-
lagstiftningen hålls. 
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8.1 ELEKTRISK ANSLUTNING 
Se till 

• att elanslutningens värden inte överskrider standardtoleranserna: 
o Spänning ± 10 %, frekvens ± 2 % 
o Kurvform och symmetri vid drift på frekvensomriktaren 
o Om värdena ligger utanför toleransområdena, kan värmeutvecklingen öka. 
o att den elektriska förbindelsen upprättas varaktigt och säkert: 

 Inga utstående kabeländar. 
 Använd tillhörande kabeländbestyckning. 
 att skyddsledaranslutningen upprättas säkert 
 att de luftavstånd som föreskrivs mellan blanka strömförande delar sinsemellan och mot 

jord hålls 
 att uttagslådan är fri från främmande föremål, smuts och fukt 
 att kabelskruvförband som inte behövs, samt uttagslådan, är dammtätt och vattentätt 

förslutna 

8.1.1 Anslutningsschema motor 
Deltakoppling 

Låg spänning (se typskylt) 
Y-koppling 

Hög spänning (se typskylt) 
PTC-motstånd 

(DIN 44081/DIN 44082) 

  
 

8.1.2 Motor med påmonterad säkerhetsbroms 
Växelmotorer från Premium Stephan kan utrustas med en påmonterad säkerhetsskivbroms. Anslutningen görs i 
motorns anslutningslåda. Exakta uppgifter om utförandet, anslutningen och tekniska data står på motorns typskylt och i 
bromsdokumentationen som bifogas. 

 Se till att bromsmomentet uppfyller maskinens krav! 
En felaktig anslutning av bromsen eller otillräckligt bromsmoment kan leda till skador på maskinen eller 
till personskador! 

9 IDRIFTTAGNING OCH DRIFT 
9.1 FÖRSTA IDRIFTTAGNING 

Ta bort alla transportsäkringar. 
Ersätt pluggskruven på växellådan med den medföljande avluftningskomponenten.  

 
 

Markering av avluftningsskruvens position på växellådan 
Avluftningskomponenten finns i en påse som sitter fast på växellådan. 

 

 Byt endast ut pluggskruven när drivsystemet är avstängt. 

På växellådor utan oljepåfyllning: 
– Fyll växellådan med lämpligt smörjmedel (kapitel 10.2.2 och kapitel 12.2.1 
–  Oljesorter: Se typskylt. (kapitel 5.1 och kapitel 12.2.1) 
– Påfyllningsmängd: Se typskylt för riktvärde. (kapitel 5.1) 
–  Kontrollera oljenivån! (kapitel 10.2.3) 

Mät elmotorns isolationsmotstånd. (Se kapitel 4.3.1.2 Långtidskonservering och förvaring) 
–  Se informationen om felavhjälpning vid för lågt motstånd. 

Kontroller före första idrifttagning 
• Kontrollera alla infästningar. 
• Kontrollera alla element på utgående axelsida och alla skyddselement. 
• Alla smörjnipplar, pluggskruvar och kontrollskruvar måste vara fritt åtkomliga. 
• Kontrollera den elektriska anslutningen. 
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9.2 PROVKÖRNING 

 Ta endast drivsystemet i drift när det är säkerställt att alla föregående anvisningar och föreskrifter följts 
och att kapslingsklassen kontrollerats. 

 Säkra passkilen inför provkörning utan drivelement. 
 Sätt inga övervaknings- eller skyddsanordningar ur funktion. 
 Kontrollera att drivsystemet roterar åt rätt håll i okopplat tillstånd. 

o Lyssna här efter ovanliga slipande ljud. 
 På växellådor med backspärr: 

o Kontrollera växellådans rotationsriktning. 
o Kontrollera minsta varvtalet (se backspärrens bruksanvisning). 

 På bromsmotorer: 
o Kontrollera att bromsen fungerar felfritt. 
o Om bromsen fungerar felaktigt ska uppgifterna om felavhjälpning i bruksanvisningen beaktas. 

9.3 DRIFT 
 Kontrollera regelbundet drivsystemet under drift. 
 Stäng av drivsystemet om du märker förhöjda temperaturer, ovanliga ljud eller vibrationer. 

o Ta reda på störningens orsak. 
o Åtgärda felet (kontakta eventuellt tillverkaren). 

10 UNDERHÅLL 

 Strömtillförseln till motorn ska brytas innan rutinarbeten, rengöringsarbeten eller underhållsarbeten 
påbörjas. 

10.1 UNDERHÅLLSINTERVALL 
Underhållsintervall Kontroll Underhållsarbete 

Efter Senast efter 

[drifttimmar] [år] 

Regelbundet med kortare intervall Avluftningskomponent Kontrollera funktionsdugligheten. 

800 
(rekommenderas) 

- - Första oljebyte efter första idrifttagning 

Se följande diagram - Ytterligare oljebyte:  
3 000 0,5 Kontrollera alla ytor med avseende 

på lackskador och rostskador. 
Bättra skadorna. 
Förnya skyddslacken. 

Kontrollera tätningar. Byt tätningar och lagerfett vid läckage. 
6 000 1 Eftersmörjning Smörj in alla lager avsedda för eftersmörjning. 

3 Kontrollera om backspärren har spår 
av slitage från klämfäste och 
löpringar (märkbara intryck) 

Byt backspärren vid förhöjt slitage, byt annars ut fettet. 

25 000 5 - Generalöversyn 
Skicka hela drivenheten till en auktoriserad Premium Stephan-
serviceverkstad. 
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10.1.1 Oljebytesintervall  
 
 Oljebytesintervall i 

drifttimmar 
PAO Syntetisk olja 

 Varaktig temperatur 
oljesump 

CLP Mineralolja 

 Temperaturgränsområde 
Samtal med tillverkaren krävs 

 

 
Använd ren olja från rena behållare. Det ska förhindras att spån och vatten kommer in. Vattenhalten 
måste hålla sig under 0,05 %. 
Vid smörjmedelsbyte ska huset rengöras med lämpliga rengöringsmedel och gamla smörjmedelsrester 
avlägsnas. 
Storlekar 1 och 2 är permanentsmorda och behöver inget oljebyte. 
Vid synligt läckage ska drivenheten stängas av även om underhållsintervallets tid ännu inte uppnåtts 
och de drabbade tätningarna ska bytas ut. 
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10.2 OLJEBYTE 
10.2.1 Tömma ut olja  
Drivsystemet måste ha nått drifttemperatur. 

1. Stäng av drivsystemet. 
2. Ta bort avluftningskomponenten. 

 
 Markering av avluftningsskruvens position på växellådan 

Avluftningskomponenten finns i en påse som sitter fast på växellådan. 

3. Öppna försiktigt oljepluggen. 

 
 

Märkning av oljepluggen 

– Var försiktig när den varma oljan töms ut. 
– Använd en lämplig behållare. 

4. Den gamla oljan ska omhändertas enligt gällande miljöskyddsföreskrifter. 
5. Skruva in oljepluggen igen. 

10.2.2 Fylla på olja  
1. Stäng av drivsystemet. 
2. Ta bort oljepåfyllningsskruven på växellådan. 

 
 Märkning av oljepåfyllningsskruven 

3. Fyll utan bubblor på den oljemängd som anges på typskylten. 
– Värdet är ett riktvärde! 
–  Kontrollera rätt oljemängd på elementet för att kontrollera oljenivån: 
– Vänta tills gasen gått ur om bubblor bildas.  
– Kontrollera sedan oljenivån igen. 

4. Skruva in oljepåfyllningsskruven igen. 
5. Montera tillbaka avluftningskomponenten. 

– Kontrollera oljenivån igen  

10.2.3 Kontrollera oljenivå 

 Drivsystemet måste vara avstängt när oljenivån kontrolleras. 

 
 Element för kontroll av oljenivån 

Oljenivåskruv Oljesynglas Oljenivåindikator 
Märkning 

  

 
Rätt påfyllningshöjd Underkant av gänghål Mitten av synglaset Röd markering 
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11 MONTERINGSPOSITIONER OCH OLJEVOLYMER 

 
Alla angivelser om oljevolym är riktvärden! 
Oljenivån ska kontrolleras på oljekontrolldelen! 

11.1 CYLINDERKUGGVÄXEL MI_ _1 TILL MI_ _7 
11.1.1 Monteringsposition och position för kontrollelementen MI 

Växellådorna av storlek MI_ _1 och MI_ _2 är helt förslutna och har inga oljekontrollelement. 

 Oljenivåskruv 

 Oljenivåskruv på baksidan 

 Oljeplugg 

 Oljeplugg på baksidan 

 Oljepåfyllnings- och avluftningsventil 

 Oljepåfyllnings- och avluftningsventil på baksidan 

 Avluftningsventil (endast för storlek 4 och 5) 

 Oljepåfyllnings- och oljenivåskruv 

 Oljepåfyllnings- och oljenivåskruv på baksidan 

 

Typ MIBN_B/C 

Form B3 B6 B7 B8 

Storlek 3–7 

 
    

 
Typ MIBN_B/C MIVA 

Form V5 V6 V1 

Storlek 3–5 6–7 3–7 6–7 

 

    
 

Typ MIVE/F/R_B/C 

Form B5 V1 V3 

Storlek 3–7 3–5 6–7 3–7 

 
 

   
 

 För en ombyggnad till monteringspositionerna V5, V6, V1 och V3 krävs föregående samtal med 
Premium Stephan! 
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11.1.2 Oljevolymer MI 

 
Alla angivelser om oljevolym är riktvärden! 
Oljenivån ska kontrolleras på oljekontrolldelen! 

 

2-stegs 
Monteringsposition 

Fotutförande Flänsutförande 

Typ B3 B6 B7 B8 V5  V6 B5 V1 V3   
V1 
MIVA 

  

MI_ _1B 0,45 0,8 0,85 0,85 1,2  1,4 0,45 1,2 1,4   -   

MI_ _2B 0,95 1,6 1,7 1,7 2,8  2,9 0,9 2,4 2,8   -   

MI_ _3B 1,6 2,8 3 3 4,6  4,8 1,4 4,5 4,9   -   

MI_ _4B 3,1 5,5 6 6 10,6  10,4 2,3 8 9,3   -   

MI_ _5B 4,1 10,1 9,2 9,2 16  16,9 3,1 12,1 15,4   -   

MI_ _6B 8 15 16 23 26,5  27 8 23 23   6   

MI_ _7B 11 24,5 24,5 37 41  43 11 35 35   9   

 Angivelser i [liter]  

 
 
3-stegs 

Monteringsposition 
Fotutförande Flänsutförande 

Typ B3 B6 B7 B8 V5  V6 B5 V1 V3   
V1 
MIVA 

  

MI_ _1C 0,4 0,75 0,8 0,8 1,1  1,2 0,4 0,75 0,8   -   

MI_ _2C 0,9 1,6 1,6 1,6 2,8  2,6 0,85 1,5 2,1   -   

MI_ _3C 1,4 2,8 2,8 2,8 3,8  4,5 1,2 2,4 4,6   -   

MI_ _4C 2,8 5,5 5,5 5,5 10,1  9,9 2 4,5 7,4   -   

MI_ _5C 3,8 9,5 9,2 9,2 16,5  15,5 2,8 7,9 12,3   -   

MI_ _6C 6 15 16 23 26,5  27 6 - -   6   

MI_ _7C 11 24,5 24,5 37 41  43 11 - -   9   

 Angivelser i [liter]  
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11.2 FLATVÄXELLÅDA MP_ _1 TILL MP_ _7 
11.2.1 Monteringsposition och position för kontrollelementen MP 

Växellådorna av storlek MP_ _1 och MP_ _2 är helt förslutna och har inga oljekontrollelement. 

 Oljenivåskruv 

 Oljenivåskruv på baksidan 

 Oljeplugg 

 Oljeplugg på baksidan 

 Oljepåfyllnings- och avluftningsventil 

 Oljepåfyllnings- och avluftningsventil på baksidan 

 Avluftningsventil (endast för storlek 4 och 5) 

 Oljepåfyllnings- och oljenivåskruv 

 Oljepåfyllnings- och oljenivåskruv på baksidan 

 
Monteringsposition 1 2 3 

Storlek MP_ _3 – MP_ _7 MP_ _3 – MP_ _5 MP_ _6 – MP_ _7 

 

    

Monteringsposition 4 5 6 

Storlek MP_ _3 – MP_ _5 MP_ _6 – MP_ _7 MP_ _3 – MP_ _7 

 

    
 
11.2.2 Oljevolymer MP 

 
Alla angivelser om oljevolym är riktvärden! 
Oljenivån ska kontrolleras på oljekontrolldelen! 

 
 

Typ 
Monteringsposition 

1 2 3 4 5 6 

Liter Liter Liter Liter Liter Liter 

MP_ _1 1,1 0,8 1,1 1,1 1,3 1,3 

MP_ _2 1,7 1,4 1,7 1,7 1,9 1,9 

MP_ _3 3,2 3,2 2,6 2,6 3 4 

MP_ _4 6,1 7,9 5,5 5,5 7 9,6 

MP_ _5 12,2 13 9,3 9,3 12,3 14,2 

MP_ _6 20 19 16 16 23 25 

MP_ _7 29,5 29 27 27 34 36,5 

 Angivelser i [liter]  
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11.3 VÄXLAR MED KONISKA OCH CYLINDRISKA KUGGHJUL MK_ _2 TILL MK_ _7 
11.3.1 Monteringsposition och position för kontrollelementen MK 

Växellådorna av storlek MK_ _2 är helt förslutna och har inga oljekontrollelement. 

 Oljenivåskruv 

 Oljenivåskruv på baksidan 

 Oljeplugg 

 Oljeplugg på baksidan 

 Oljepåfyllnings- och avluftningsventil 

 Oljepåfyllnings- och avluftningsventil på baksidan 

 Avluftningsventil (endast för storlek 4 och 5) 

 Oljepåfyllnings- och oljenivåskruv 

 Oljepåfyllnings- och oljenivåskruv på baksidan 

 

Monteringsposition 1 1 2  

Storlek MK_ _3 MK_ _4 – MK_ _7 MK_ _3 – MK_ _5  

 

  

 

 

Monteringsposition 2 3 3 4 

Storlek MK_ _6 – MK_ _7 MK_ _3 MK_ _4 – MK_ _7 MK_ _3 

 

 

  

 
Monteringsposition 4 4 5 5 

Storlek MK_ _4 – MK_ _5 MK_ _6 – MK_ _7 MK_ _3 MK_ _4 – MK_ _5 
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Monteringsposition 5 6 6 6 

Storlek MK_ _6 – MK_ _7 MK_ _3 MK_ _4 – MK_ _5 MK_ _6 – MK_ _7 

 

    
 
11.3.2 Oljevolymer MK 

 
Typ 

Monteringsposition 
1 2 3 4 5 6 

Liter Liter Liter Liter Liter Liter 

MK_ _2 0,6 2,1 1,9 2 1,7 1,2 

MK_ _3 1,1 3,7 3,7 4 3,6 2,5 

MK_ _4 2,4 6,7 5,5 5 5,7 4 

MK_ _5 4 11,4 9 9 9 8 

MK_ _6 5,5 21 15 12 12 12 

MK_ _7 7,5 29 25 20 20 20 

 Angivelser i [liter]  

11.4 OLJEVOLYMER VID LUTANDE UPPSTÄLLNING 
Vid alla monteringspositioner som avviker från de ovanstående uppgifterna (t.ex. snäckmatarskruvar uppställda snett) 
är oljemängden fastlagd i beställningsuppgifterna. Om monteringspositionen ändras krävs att oljevolymen och oljenivån 
bestäms på nytt. Premium Stephan måste absolut kontaktas i förväg. 

12 UNDERHÅLL AV RULLNINGSLAGER 
Drivenheten kan allt efter utförande och användning vara utrustad med eftersmörjanordningar för de lager som inte 
löper genom oljebad. Eftersmörjning krävs för att uppnå ökad lagerlivslängd var 6 000:e drifttimme, eller senast en gång 
om året. 
Alla rullningslager som löper genom olja smörjs av växellådsoljan och behöver inget ytterligare underhåll. 

12.1 EFTERSMÖRJNING AV RULLNINGSLAGER 

 
Eftersmörjningsställena är markerade med en dekal: 

Lagren är fabriksfyllda med fettet Aral H. Vid eftersmörjning får endast rullningslagerfett godkända av Premium Stephan 
användas. 

12.1.1 Eftersmörjning på växellådorna MIVA och MIVM 
Eftersmörjning av utgående axel krävs efter 6 000 drifttimmar eller senast efter ett år. 

Växellåda Smörjmängd [g] på 
utgående axel 

MIVA6 / MIVM6 30 

MIVA7 / MIVM7 38 
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12.1.2 Eftersmörjning på flatväxlar MP 
Eftersmörjning krävs vid monteringsposition 5 och 6 var 6 000:e drifttimme eller en gång om året. 

Typ 
Mellanaxel I 

tvåstegs 
Mellanaxel II 

trestegs 
Utgående axel 

MP_ _1 3 -- 6 

MP_ _2 4 -- 6 

MP_ _3 5 -- 8 

MP_ _4 5 6 11 

MP_ _5 5 9 14 

MP_ _6 7 11 24 

MP_ _7 9 15 34 

 Växellåda eftersmörjningsmängder [g] 

12.1.3 Eftersmörjning på växlar med koniska och cylindriska kugghjul MK 
Eftersmörjning krävs vid monteringsposition 5 och 6 var 6 000:e drifttimme eller en gång om året. 

Typ Mellanaxel Utgående axel 
MK_ _2 3 6 

MK_ _3 4 8 

MK_ _4 5 11 

MK_ _5 8 14 

MK_ _6 15 18 

MK_ _7 22 25 

 Växellåda eftersmörjningsmängder [g] 

12.1.4 Eftersmörjning på växellådor med IEC D-flänsmotor 
På växellådsutförandena och monteringspositionerna i följande tabell krävs eftersmörjning var  
6 000:e timme eller en gång om året. Alla andra motoradaptrar har slutna lager och eftersmörjs inte. 

Motorstorlek Växellådstyp Monteringsposition Eftersmörjningsmängd 
[g] 

225 

MIB _6, MIB _7 B3, B6, B7, B8, V5 25 

MIV _6, MIV _7 B5, V1 25 

MP_ _6, MP_ _7 1, 2, 3, 4, 5 25 

MK_ _7 1, 2, 3, 5, 6 25 

250 
280 

MIB _6, MIB _7 B3, B6, B7, B8, V5 30 

MIV _6, MIV _7 B5, V1 30 

MP_ _6, MP_ _7 1, 2, 3, 4, 5 30 

MK_ _7 1, 2, 3, 5, 6 30 

12.1.5 Eftersmörjning på växellådor med fri ingående axel 
På växellådsutförandena och monteringspositionerna i följande tabell krävs eftersmörjning var  
6 000:e timme eller en gång om året.  

Växellåda Adapter Axel-ø [mm] Eftersmörjningsmängd 
[g] 

MI_ _1 
M1 19 15 MP_ _1 – MP_ _2 

MK_ _2 
MI_ _2 – MI_ _3 

M2 28 20 MP_ _3 
MK_ _3 – MK_ _4 
MI_ _4 – MI_ _5 

M4 38 25 MP_ _4 – MP_ _5 
MK_ _5 – MK_ _6 
MI_ _6 – MI_ _7 

M6 48 30 
MP_ _6 – MP_ _7 
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MK_ _7 
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12.2 SMÖRJMEDELSURVAL 

 

Vi betonar att rekommendationen av en olja/ett fett, eller att smörjmedlet står med i en 
smörjmedelstabell från Premium Stephan, inte betyder att Premium Stephan åtar sig något 
ansvar för dessa smörjmedel, eller skador på grund av att smörjmedlen inte passar tillsammans 
med materialen som används. 

 
De smörjmedel som står med i smörjmedelstabellen är godkända för drivenheter från Premium 
Stephan. Specialsmörjmedel måste användas vid exempelvis långtidsförvaring eller särskilda 
driftförhållanden. Dessa specialsmörjmedel finns att få mot pristillägg. 

12.2.1 Smörjmedelstabell 

 
 

min -----|-----|-----|-----|---- max DIN (ISO)

-10°C

Standard Öl 
Baugrößen 1 - 5

Standard Oil
Size 1 - 5

40°C VG 320 Degol BG
320 plus

BP Energol
GR-XP 320

Alpha SP 320
Optigear BM 320
Tribol 1100/320

Renolin
CLP 320 plus

Klüber
GEM 1-320N

10°C

Standard Öl 
Baugrößen 6 - 7

Standard Oil
Size 6 - 7

50°C VGA460 Degol BG
460 plus

BP Energol
GR-XP 460

Alpha SP 460
Optigear BM 460
Tribol 1100/460

Renolin
CLP 460 plus

Klüber
GEM 1-460N

-30°C

Sonder Öl 
Baugrößen 1 - 5

Special Oil
Size 1 - 5

40°C VG 320 Degol
PAS 320

BP Enersyn
EP-XF 320

Optigear Symthetik 
X320

Renolin Unisyn
CLP 320

Klüber
GEM 4-320N

-30°C

Sonder Öl 
Baugrößen 6 - 7

Special Oil
Size 6 - 7

50°C VG 460 Degol
PAS 460

BP Enersyn
EP-XF 460

Optigear Symthetik 
X460 Renolin Unisyn

CLP 460
Klüber

GEM 4-460N

-20°C

Sonder Öl 
Baugrößen 1 - 7

Special Oil
Size 1 - 7

60°C HCE VG 460 Aral Eural
Gear 460

Optileb
GT 460

Klüberoil
4UH1-460 N

-20°C

Sonder Öl 
Baugrößen 1 - 7

Special Oil
Size 1 - 7

60°C E VG 460 Aral Degol
BAB 460

Tribol Bio Top
1418/460

Klüberoil
CA2-460

min -----|-----|-----|-----|---- max DIN (ISO)

-10°C

Standard Öl 
Baugrößen 1 - 5

Standard Oil
Size 1 - 5

40°C VG 320 Mobilgear 600
XP320

Goya NT 320 Shell
Omala F320

Meropa 320 Carter
EP 320

10°C

Standard Öl 
Baugrößen 6 - 7

Standard Oil
Size 6 - 7

50°C VGA460 Mobilgear 600
XP460

Goya NT 460 Shell
Omala F460

Meropa 460 Carter
EP 460

-30°C

Sonder Öl 
Baugrößen 1 - 5

Special Oil
Size 1 - 5

40°C VG 320
Mobil SHC Gear 

320
Mobil SHC 632

ELGreco 320 Shell Omala HD320 Pinnacle
WM 320

Carter
SH 320

-30°C

Sonder Öl 
Baugrößen 6 - 7

Special Oil
Size 6 - 7

50°C VG 460
Mobil SHC Gear 

460
Mobil SHC 634

ELGreco 460 Shell Omala HD460 Pinnacle
WM 460

Carter
SH 460

-20°C

Sonder Öl 
Baugrößen 1 - 7

Special Oil
Size 1 - 7

60°C HCE VG 460 Shell Cassida
Fluig GL 460

-25°C Wälzlager
Bearings

60°C

Fett nach 
DIN 51818
Grease as 

per

VG 2-3

CLP: 
CLP HC: 
HCE: 
E: 

Temperaturbereich
Temperature Range ISO VG

class

CLP HC

CLP

CLP

CLP HC

Temperaturbereich
Temperature Range ISO VG

class

Mineralöl
Synthetische Kohlenw asserstoffe
Synthetische Kohlenw asserstoffe + Esteröl (USDA-H1-Zulassung)
Esteröl (Wassergefährdungsklasse WGK 1)

Mineral Oil
Synthetic polyalphaolefin oil
Synthetic polyalphaolefin oil + Esteroil (USDA-H1 cert.)
Esteroil (Water Hazard Class 1)
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13 FELSÖKNING OCH FELAVHJÄLPNING 

 

Kontakta närmaste Premium Stephan kundtjänst med följande uppgifter om drivenheten, 
om det uppstår oväntade fel på drivenheten som ni inte kan åtgärda själva. 

• Typskyltuppgifter 
• Felets typ och omfattning 
• Drivenhetens användningssyfte 
• Felets tidpunkt och omständigheter 

Fel Möjlig orsak Felavhjälpning 

Drivenheten går inte Spänningsförsörjning bruten Kontrollera anslutningen 

Felaktig elektrisk anslutning Kontrollera överensstämmelsen 
med spänningsförsörjningen på 
typskylten  

För hög last Minska lasten, kontrollera om 
maskinen och drivenheten passar 
ihop 

Den utgående axeln roterar inte 
trots att motorn går 

Förbindelseelement saknas eller är defekta  Kontrollera påbyggnaden 

Kraftflödet brutet på grund av brott i 
växellådan 

Kontakta Premium Stephan 
kundtjänst 

Kopplingen urkopplad Koppla in kopplingen 

Ovanliga driftljud  Överbelastning Minska lasten  

Skador i växellådan eller motorn Kontakta Premium Stephan 
kundtjänst 

Förhöjd temperatur Överbelastning Minska lasten 

Kontrollera om maskinen och 
drivenheten passar ihop 

Bristande värmeavledning Förbättra tillförseln av kylluft 

Rengör växellådan/motorn 

Smörjmedelsbrist Fyll på smörjmedel enligt föreskrift 

Fästelement har lossnat Vibrationer Undvik vibrationer 

Olja kommer ut Avluftning ej monterad Montera avluftning (skruv, filter etc.)  

Avluftning smutsig Rengör avluftningen 

Oljeexpansionskärl ej monterat  Montera oljeexpansionskärlet 

Lös plugg- eller avluftningsskruv Dra åt plugg- eller 
avluftningsskruven 

Felaktig oljenivå för den form som används Kontrollera formen och 
komponenter för oljesmörjmedel 

Axeltätningsringar defekta Byt ut axeltätningsringarna 

Transportskador (t.ex. fina sprickor) Undersök om drivenheten har 
transportskador 
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14 FÖRSÄKRAN OM INBYGGNAD 

 

3P0131-06-DE-EN 
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15 TABELLER 
15.1 MOTORADAPTER OCH MOTOREFFEKT 

Motoreffekt (kW) 
4-pol, 1500 varv/min 

Motorstorlek 
4-pol, 1500 varv/min 

Kolumn  Adapter Kolumn  Effekt 

Motorpower (kW) Motor frame size Column  for adaptor Column  for Power 

0,12 63 A A 
0,18 63 A B 
0,25 71 B C 
0,37 71 B D 
0,55 80 C E 
0,75 80 C F 
1,10 90 D G 
1,50 90 D H 
2,20 100 E I 
3,00 100 E J 
4,00 112 E K 
5,50 132 F L 
7,50 132 F M 
11,00 160 G O 
15,00 160 G P 
18,50 180 H Q 
22,00 180 H R 
30,00 200 I S 
37,00 225 J T 
45,00 250 K U 
55,00 250 K V 
75,00 280 L W 
90,00 280 L Y 

Icke-standardmotor 
Nonstandard motor 

Välj motorstorlek 
Motor frame size 

Enligt motorstorlek 
According to frame 

Z 

- Ingen motor påmonterad 
No motor fixed 

Enligt motorstorlek 
According to frame 

X 

 Fri ingående axel 
Free input shaft 

M X 
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15.2 UTTAGSLÅDANS LÄGE 

 
Uttagslådans läge och kabelingång 
Terminal Box Position and cable entry 

Bokstav 
Letter 

Kabelingång 
Cable entry 

A N 

B N 

C (standard) N 
D N 

X Utan motor 
No Motor 

Uttagslådans läge 
Terminal box position 

Kabelingång 
Cable entry 

 

Vy uppifrån 

 
Top view 

15.3 VÄXELLÅDSALTERNATIV 

 
Växellådsalternativ  
Gearbox special features 

Kommentar 
Remark 

X Standardväxellåda Standard gearbox  

W Specialtätningar 
(dubbel tätning, Viton-tätningsring, 
övriga) 

Special sealing 
(Double sealring, Viton 
Sealring, others) 

Anges i beställningstexten. 
Please specify in the order! 

U Oljeindikering och tillbehör 
(oljesynglas, oljenivåindikator, övriga) 

Oil control options 
(Oil sight glass, Oil level glass, 
others) 

Anges i beställningstexten. 
Please specify in the order! 

V Backspärr Back stop Ange spärriktning sett till utgående 
axel. 
Please specify the revers rotation 
with view to the low speed shaft! 

T Särskild utgående axel Special Low Speed Shaft  

S Specialutföranden Other specials Även vid kombinationer av 
ovanstående alternativ. 
Also on combinations of the above 
options. 

15.4 MOTORALTERNATIV 

 
Motoralternativ 
Motor special features 

Kommentarer 
Remarks 

X Standardmotor verkningsgradsklass 
IE2 

Standard Motor with efficiency 
class IE2 

Med motoröverhettningsskydd PTC 
(termistor) 
Including Thermistors for 
overheating protection. 

Y Motor med verkningsgradsklass IE3 Motor with efficiency  
class IE3 

Med motoröverhettningsskydd PTC 
(termistor) 
Including Thermistors for 
overheating protection. 

Z Motor med verkningsgradsklass IE4 Motor with efficiency class IE4 För senare användning 
For later use 

W Bromsmotor Brake motor  

V Extern fläkt Forced vent unit  

S Specialutföranden Other specials Även vid kombinationer av 
ovanstående alternativ. 
Also on combinations of the above 
options. 
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När denna bruksanvisning framställdes, lades stor vikt vid riktigheten i den publicerade 
informationen. Med anledning av ständig vidareutveckling och förbättring förbehåller vi oss 
rätten att leverera produkter med mindre ändringar jämfört med vad som visas i den här 
publikationen. 
Om du har frågor eller behöver mer information om våra produkter, kontakta närmaste 
kundtjänst eller återförsäljare. 
 
 
 



 
 

Premium Stephan Hameln 
Ohsener Straße 79 - 83 
D - 31789 Hameln 
 
Telefon: +49 5151 780-0 
Fax:  +49 5151 780-441 
E-post:  info@premium-stephan.com 
Internet: www.premium-stephan.com 
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