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1 Bevezetés

1 Bevezetés
Ez a műszaki dokumentáció részletes leírásokat tartalmaz a termék biztonságos és szakszerű beszereléséhez, csatlakoztatásához, üzembe helyezéséhez és felügyeletéhez.
Ezen túlmenően biztonsági előírásokat és általános utasításokat tartalmaz a
termékkel kapcsolatban.
A műszaki dokumentáció célcsoportja kizárólag speciális képzettségű és felhatalmazott szakszemélyzet.

1.1 Érvényesség
Jelen műszaki dokumentáció a hajtótengely következő típusaira vonatkozik:
▪

Hajtótengely

▪

Szigetelő hajtótengely

▪

Tengelycsuklós hajtótengely

1.2 Gyártó
A termék gyártója:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: +49 9 41/40 90-0
Fax: +49 9 41/40 90-7001
E-mail: sales@reinhausen.com
Szükség esetén ezen a címen további tájékoztatást adunk a termékről és a
műszaki dokumentáció kiadásairól.

1.3 Módosítás jogának fenntartása
A műszaki dokumentáció a nyomtatás időpontjában jóváhagyott műszaki
specifikációt tartalmazza. A lényeges változásokat a műszaki dokumentáció
új kiadásában vesszük figyelembe.
A műszaki dokumentáció dokumentumszámát és verziószámát az élőláb tartalmazza.

1.4 Teljesség
A műszaki dokumentáció csak a kapcsolódó dokumentumokkal együtt teljes.
A következő dokumentumok kapcsolódó dokumentumoknak minősülnek:
▪

Melléklet (a szállítmány tartalmazza)

▪

Méretrajzok (a szállítmány tartalmazza)
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Emellett vegye figyelembe a felhasználás országában általánosan érvényes
törvényeket, szabványokat és irányelveket, valamint a baleset-megelőzési
és környezetvédelmi előírásokat.

1.5 Tárolás helye
Őrizze meg a műszaki dokumentációt és a kapcsolódó összes egyéb dokumentumot későbbi használatra, könnyen és bármikor hozzáférhető módon.

1.6 A megjelenítés szabályai
Ez a szakasz a felhasznált szimbólumok és szövegbeli kiemelések áttekintését tartalmazza.

1.6.1 Szimbólumok
Szimbólum

Jelentés
kulcsméret
meghúzási nyomaték
felhasznált rögzítőanyagok darabszáma és fajtája

olajfeltöltés
felvágás, átvágás
tisztítás
szemrevételezés
kéz használata
adaptergyűrű
festékkel mázolás
reszelő használata

6

Hajtótengely

042/09 HU

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

1 Bevezetés

Szimbólum

Jelentés
bezsírozás
kapcsolócsap
méterrúd használata
fűrész használata
tömlőbilincs
huzalgyűrű, huzalos biztosítás
csavarhúzó használata
ragasztó felvitele

biztosítólemez

Táblázat 1: Szimbólumok

1.6.2 Figyelmeztetések jellege
A jelen műszaki dokumentumban a következő figyelmeztetések szerepelnek.
1.6.2.1 Fejezetre vonatkozó figyelmeztetés
A fejezetre vonatkozó figyelmeztetések a jelen műszaki dokumentumon belül egész fejezetekre vagy szakaszokra, alszakaszokra vagy több bekezdésre vonatkoznak. A fejezetre vonatkozó figyelmeztetések a következőképpen
épülnek fel:

FIGYELMEZTETÉS

Veszély jellege és forrása
Következmények
► Intézkedés
► Intézkedés
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1.6.2.2 Beágyazott figyelmeztetés
A beágyazott figyelmeztetések egy szakaszon belül egy bizonyos részre vonatkoznak. Ezek a figyelmeztetések a fejezetre vonatkozó figyelmeztetéseknél kisebb információs egységekre érvényesek. A beágyazott figyelmeztetések a következőképpen épülnek fel:
VESZÉLY! Cselekvési utasítás egy veszélyes helyzet elkerülésére.
1.6.2.3 Jelzőszavak és piktogramok
A következő jelzőszavak vannak használatban:
Jelzőszó

Jelentés

VESZÉLY

Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos vagy halálos
sérüléshez vezethet, ha figyelmen kívül hagyják az utasítást.

FIGYELMEZTETÉS

Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos vagy halálos
sérüléshez vezethet, ha figyelmen kívül hagyják az utasítást.

VIGYÁZAT

Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely sérülésekhez vezethet, ha figyelmen kívül hagyják az utasítást.

FIGYELEM

Anyagi károk elkerülésére irányuló intézkedéseket jelöl.

Táblázat 2: Jelzőszavak figyelmeztetésekben

A veszélyekre piktogramok figyelmeztetnek:
Piktogram

Jelentés
Veszélyes helyre utaló figyelmeztetés

Veszélyes elektromos feszültségre utaló figyelmeztetés

Tűzveszélyes anyagokra utaló figyelmeztetés

Borulásveszélyre utaló figyelmeztetés

Táblázat 3: Piktogramok a figyelmeztetésekben
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1.6.3 Az információk jellege
Az információk bizonyos folyamatok leegyszerűsítését és jobb érthetőségét
szolgálják. Ebben a műszaki dokumentációban ezek a következő sablon
szerint épülnek fel:
Fontos információk.
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2 Biztonság
2.1 Általános biztonsági tudnivalók
A műszaki dokumentáció részletes leírásokat tartalmaz a termék biztonságos és szakszerű beszereléséhez, csatlakoztatásához, üzembe helyezéséhez és felügyeletéhez.
▪

A termék alapos megismerése érdekében olvassa át figyelmesen ezt a
műszaki dokumentációt.

▪

Különösen az ebben a szakaszban megadott információkat vegye figyelembe.

2.2 Rendeltetésszerű használat
Rendeltetésszerű használat és a műszaki dokumentációban megnevezett
feltételek és körülmények, valamint a műszaki dokumentációban és a terméken található figyelmeztetések betartása esetén a termék nem jelent veszélyt személyek, vagyontárgyak vagy a környezet számára. Ez a teljes élettartamra vonatkozik a szállítástól a szerelésen és üzemeltetésen át a leszerelésig és ártalmatlanításig.
Az üzemi minőségbiztosítási rendszer folyamatosan magas minőségi színvonalat biztosít, különösen a biztonsági és az egészségügyi követelmények
betartását illetően.
Rendeltetésszerű használatnak minősül:
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▪

A terméket kizárólag a jelen műszaki dokumentum szerint és a megállapodásban foglalt szállítási feltételek és műszaki adatok szerint szabad
üzemeltetni

▪

A mellékelt szerkezeteket és speciális szerszámokat kizárólag a tervezett célra és a jelen műszaki dokumentumban olvasható kikötéseknek
megfelelően szabad használni

▪

A terméket kizárólag a rendelés alapjául szolgáló transzformátorhoz
szabad használni

▪

A termékre érvényes szabványt és a kiadási évet a típustáblán találja

▪

A terhelés alatti fokozatkapcsolók és tartozékaik (hajtás, hajtótengely,
szöghajtómű, védőrelé stb.) sorozatszámainak egyezniük kell, ha a terhelés alatti fokozatkapcsolók és tartozékaik egy készletben kerülnek kiszállításra a megbízás keretében.
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2.3 Rendeltetésellenes használat
Rendeltetésellenes használatnak minősül, ha a terméket a Rendeltetésszerű
használat szakaszban leírtaktól eltérően használják. Vegye figyelembe az
alábbiakat is:
▪

Robbanásveszély és tűzveszély tűzveszélyes vagy robbanékony gázok,
gőzök vagy porok miatt. A terméket tilos robbanásveszélyes területeken
üzemeltetni.

▪

A termék nem engedélyezett vagy szakszerűtlen módosításai súlyos sérülésekhez, anyagi károkhoz, valamint működési zavarokhoz vezethetnek. A terméket kizárólag a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH-val
egyeztetve szabad módosítani

2.4 A személyzet képzettsége
A termék kizárólag az elektromos energiatechnika berendezéseiben és létesítményeiben való felhasználásra szolgál, ahol a szükséges munkákat képzett szakemberek végzik. Szakemberek azok a személyek, akik az ilyen jellegű termékek felállítását, szerelését, üzembe helyezését alaposan ismerik.

2.5 Az üzemeltető gondossági kötelezettsége
A balesetek, üzemzavarok és gépkárok, valamint a meg nem engedett környezeti ártalmak elkerülése érdekében a termék vagy annak részeinek szállításáért, szereléséért, üzemeltetéséért, karbantartásáért és ártalmatlanításáért mindenkor felelős személy a következőkről köteles gondoskodni:
▪

Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést és veszélyre utalást.

▪

A személyzetet részesítse rendszeres oktatásban a munkabiztonság, az
üzemeltetési útmutató és különösen az abban szereplő biztonsági előírások összes vonatkozó kérdéséről.

▪

A biztonságos munkára vonatkozó előírásokat és üzemeltetési utasításokat, valamint a baleset és tűz esetén a személyzet magatartására vonatkozó előírásokat mindig elérhető helyen tárolja, adott esetben függessze ki az üzemben.

▪

A terméket csak kifogástalan, működőképes állapotban üzemeltesse, és
különösen a biztonsági berendezések működőképességét ellenőrizze
rendszeresen.

▪

Kizárólag a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészeket, valamint kenőanyagokat és segédanyagokat használja.

▪

Tartsa be a megadott üzemi feltételeket és a felállítás helyére vonatkozó követelményeket.

▪

Bocsássa rendelkezésre az összes szükséges eszközt, valamint a mindenkori tevékenységhez szükséges személyi védőfelszereléseket.

▪

Tartsa be az előírt karbantartási ciklusokat és a vonatkozó előírásokat.

▪

A termék beszerelését, elektromos bekötését és üzembe helyezését kizárólag szak- és kiképzett személyzettel végeztesse e műszaki dokumentáció szerint.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

042/09 HU

Hajtótengely

11

2 Biztonság

▪

Az üzemeltető köteles gondoskodni a termék rendeltetésszerű felhasználásáról.

2.6 Személyi védőfelszerelés
Az egészségügyi kockázat minimalizálása érdekében a munka során személyi védőfelszerelés viselése kötelező.
▪

Az adott munkához szükséges védőfelszerelést munka közben mindig
viselni kell.

▪

Tartsa be a munkaterületen elhelyezett, személyi védőfelszerelésre vonatkozó előírásokat.
Mindig hordandó
Munkavédelmi ruházat
Testhezálló munkaruházat, kis szakítószilárdsággal, szűk ruhaujjal és elálló részek
nélkül. Ez elsősorban a mozgó gépelemek
általi behúzás elleni védelemre szolgál.
Biztonsági cipő
Lezuhanó nehéz tárgyak és csúszós padlón való elcsúszás elleni védelemre.

Táblázat 4: Mindig hordandó védőfelszerelés

Különleges környezeti feltételek között hordandó

Különleges környezeti feltételek esetén
speciális védőfelszerelés szükséges.
Ezt a környezettől függően kell megválasztani.
Védőszemüveg
A szem védelmére a szétrepülő tárgyakkal
és fröccsenő folyadékkal szemben.
Védősisak
A lezuhanó és szétrepülő tárgyakkal és
anyagokkal szembeni védelemre.
Hallásvédelem
Halláskárosodás elleni védelemre.
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Különleges környezeti feltételek között hordandó

Különleges környezeti feltételek esetén
speciális védőfelszerelés szükséges.
Ezt a környezettől függően kell megválasztani.
Védőkesztyű
A mechanikus, termikus és elektromos veszélyek elleni védelemhez.

Táblázat 5: Különleges környezeti feltételek között hordandó védőfelszerelés

2.7 A transzformátor szárítása
2.7.1 A transzformátor szárítása kemencében
Vegye figyelembe a következő tudnivalót, ha a transzformátort kemencében
szárítja.

FIGYELEM

A hajtótengely, a terhelés alatti fokozatkapcsoló és a transzformátor károsodása!
A hajtótengely kemencében történő szárítása a hajtótengely károsodásához
vezethet, ami kedvezőtlenül hat a hajtótengely helyes működésére.
► A hajtótengelyt kemencében szárítani tilos.

2.7.2 A transzformátor szárítása transzformátor védőházban.
Az aktív rész transzformátor védőházban történő szárítása esetén a hajtótengely a transzformátoron maradhat.
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3 Termékleírás
Ez a szakasz áttekintést nyújt a termék felépítéséről és működési módjáról.

3.1 Működési leírás
A hajtótengely a hajtás és a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej/feszültségmentes átkapcsoló fej közötti mechanikus kapcsolatot biztosítja.
A függőlegesről vízszintes irányra történő átváltás a szöghajtáson keresztül
történik (lásd a 892916. ábrát).
Ennek megfelelően összeszereléskor a függőleges hajtótengelyt a hajtás és
a szöghajtás közé, a vízszintes hajtótengelyt pedig a szöghajtás és a terhelés alatti fokozatkapcsoló vagy a feszültségmentes átkapcsoló közé kell beszerelni.

3.2 Szállítási terjedelem
A terméket nedvesség ellen védetten csomagolva, a következő bontásban
szállítjuk:
▪

hajtótengely

▪

szöghajtás

▪

üzemeltetési útmutató

▪

kísérőlapok

▪

méretrajz

Ügyeljen a következőkre:

14
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▪

Ellenőrizze a szállítmány teljességét a szállítólevél alapján

▪

Az alkatrészeket a beszerelésig száraz helyen tárolja

▪

Csak röviddel a beszerelés előtt vegye ki a terméket a légmentesen záró védőfóliából
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3.3 Felépítés/kivitelek
A zártszelvényes kivitelű hajtótengely két végén két tengelykapcsoló féldarabbal és egy kapcsolócsappal kapcsolódik a csatlakoztatott készülék hajtó,
illetve hajtott tengelyvégéhez.

Ábra 1: A hajtótengely komponensei

1

Szöghajtás

2

Tömlőbilincs

3

Teleszkópos védőcső

4

Tengelykapcsoló féldarab

5

Zártszelvény

6

Kapcsolócsap

7

Adaptergyűrű

8

Védőlemez

9

Tömlőbilincs
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3.3.1 Hajtótengely tengelycsuklók és izolátor nélkül

Ábra 2: Hajtótengely tengelycsuklók és izolátor nélkül (= normál kivitel)

Konfiguráció

V 1 min

Közcsapágy

Kézi hajtókar közepe – Szöghajtás közepe (megengedett
tengelyirányú eltérés: 2°)

536 mm

A maximális 2472 mmes érték túllépése esetén közcsapágy használatára van szükség.
V 1 ≤ 2472 mm (közcsapágy nélkül)
V 1 > 2472 mm (közcsapággyal)

16

Hajtótengely

042/09 HU

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

3 Termékleírás

3.3.2 Hajtótengely tengelycsuklók nélkül, izolátorral

Ábra 3: Hajtótengely tengelycsuklók nélkül, izolátorral (= egyedi kivitel)

Konfiguráció

V 1 min

Közcsapágy

Kézi hajtókar közepe – Szöghajtás közepe (megengedett
tengelyirányú eltérés: 2°)

706 mm

A maximális 2472 mmes érték túllépése esetén közcsapágy használatára van szükség.
V 1 ≤ 2472 mm (közcsapágy nélkül)
V 1 > 2472 mm (közcsapággyal)

3.3.3 Hajtótengely tengelycsuklókkal, izolátor nélkül

Ábra 4: Hajtótengely tengelycsuklókkal, izolátor nélkül (= egyedi kivitel)

Konfiguráció

V 1 min
[mm]

Közcsapágy [mm]

Kézi hajtókar közepe – Szöghajtás közepe (megengedett
tengelyirányú eltérés (alfa) =
20°)

798

V 1 > 2564
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3.3.4 Hajtótengely tengelycsuklókkal és izolátorral

Ábra 5: Hajtótengely tengelycsuklókkal és izolátorral (= egyedi kivitel)

Konfiguráció

V 1 min
[mm]

Közcsapágy [mm]

Kézi hajtókar közepe – Szöghajtás közepe (megengedett
tengelyirányú eltérés (alfa) =
20°)

978

V 1 > 2772

3.4 Azonosító tábla
Az azonosító tábla a teleszkópos védőcsövön található.

Ábra 6: Az azonosító tábla pozíciója
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4 Csomagolás, szállítás és raktározás
4.1 Csomagolás
A termékek szállítása igény szerint részben egy zárt csomagolásban és
részben még szárított állapotban történik.
A zárt csomagolás minden oldalról műanyag fóliával veszi körül az árut. A
szárított termékeket emellett a zárt csomagoláson elhelyezett sárga jelzés
jelöli.
Az alábbi szakaszokban található megfelelő utasításokat értelemszerűen
kell alkalmazni.

4.1.1 Alkalmasság

FIGYELEM

Anyagi károk a ládák helytelen egymásra rakása miatt!
A ládák helytelen egymásra rakása károkat okozhat az árun!
► Legfeljebb 2 egyforma méretű ládát rakjon egymásra.
► 1,5 m feletti magasság esetén ne rakjon egymásra ládákat.
A csomagolás a helyi szállítási törvények és szállítási előírások betartása
mellett ép és teljesen működőképes szállítóeszközökhöz alkalmas.
Az áru stabil ládába van becsomagolva. A láda stabilizálja az árut a tervezett
szállítási helyzetében, hogy az ne mozogjon, és biztosítja, hogy az áru
egyetlen része se érjen hozzá a szállítóeszköz rakfelületéhez vagy lerakodás után a talajhoz.

4.1.2 Jelölések
A csomagolás a biztonságos szállításra és szakszerű tárolásra vonatkozó
jelzéseket tartalmaz. A nem veszélyes áruk szállítására az alábbi szimbólumok vonatkoznak. Ezeket a jeleket feltétlenül vegye figyelembe.

Nedvességtől óvni

Felül

Törékeny

Itt rögzítse

Súlypont

Táblázat 6: A szállítmányra vonatkozó érvényes szimbólumok
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4.2 Küldemények szállítása, átvétele és kezelése
FIGYELMEZTETÉS

Életveszély és súlyos sérülés veszélye!
Veszély a felbillenő vagy lezuhanó teher következtében!
► A rögzítőeszközök kiválasztását és a teher rögzítését csak képzett és
azzal megbízott személyzet végezheti.
► Lengő teher alá lépni tilos.
► Kizárólag 500 kg-nál nagyobb teherbírású szállító- és emelőeszközöket
használjon.

FIGYELEM

Sérülés a becsomagolt árun!
Károk a felbillenő vagy lezuhanó teher következtében!
► A rögzítőeszközök kiválasztását és a teher rögzítését csak képzett és
azzal megbízott személyzet végezheti.
► Kizárólag 500 kg-nál nagyobb teherbírású szállító- és emelőeszközöket
használjon.
A szállítás során a rezgések és zökkenések mellett ütések miatti igénybevétellel is számolni kell. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében akadályozza meg a szállítmány lezuhanását, felbillenését, borulását és nekicsapódását.
Ha egy láda feldől, bizonyos magasságból leesik (pl. egy emelőheveder elszakadása miatt) vagy fékezetlenül leborul, akkor a súlytól függetlenül sérüléssel kell számolni.
A címzettnek minden leszállított küldeményt az alábbiak szerint kell ellenőriznie az átvétel (az átvétel nyugtázása) előtt:
▪

teljesség a szállítólevél alapján

▪

bármilyen jellegű külső sérülések.

Az ellenőrzéseket a lerakodás után kell elvégezni, amikor a láda vagy a
szállítóedény minden oldalról hozzáférhető.
Látható sérülések Ha a küldemény átvétele során látható szállítási sérülést állapít meg, a következők szerint járjon el:
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▪

A megállapított szállítási sérülést azonnal jegyezze fel a szállítási dokumentumokba, és kérje a szállító ellenjegyzését.

▪

Súlyos sérülés, totálkár és jelentős kárköltség esetén haladéktalanul értesítse a Maschinenfabrik Reinhausen értékesítési osztályát és az illetékes biztosítót.

▪

A kár észlelése után ne változtassa meg annak állapotát, és őrizze meg
a csomagolóanyagot is mindaddig, amíg nem született döntés a szállítmányozó vállalat vagy a szállítási biztosító által végzett szemléről.

▪

A káresetről vegyen fel egy jegyzőkönyvet a helyszínen az érintett szállítmányozó vállalatokkal. Ez elengedhetetlen a kártérítési igények érvényesítéséhez!
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▪

Lehetőség szerint fényképezze le a csomagolás és a becsomagolt áru
sérüléseit. Ez a becsomagolt árun látható, a behatolt nedvességből
(eső, hó, kondenzvíz) eredő korróziós jelenségekre is érvényes.

▪

Nevezze meg a sérült elemeket.

Rejtett károk Az olyan károknál, amelyek csak a küldemény átvétele után, a kicsomagolásnál észlelhetők (rejtett károk), a következők szerint járjon el:
▪

A lehető legrövidebb idő alatt hívja fel a lehetséges károkozó figyelmét a
felelősségére telefonon és írásban, és vegyen fel kárjegyzőkönyvet.

▪

Ennek során vegye figyelembe a megfelelő országban érvényes határidőket. Időben tájékozódjon ezekről.

Rejtett károk esetén a szállítmányozó vállalat (vagy más károkozó) csak nehézkesen vonható felelősségre. Biztosítástechnikailag az ilyen káreset a siker reményében csak akkor intézhető, ha az a biztosítási feltételek között kifejezetten meg van állapítva.

4.3 Küldemények betárolása
A becsomagolt áru a következő előírások figyelembe vétele mellett tárolható
a szabadban.
A tárolási hely kiválasztásakor és berendezésekor ügyeljen a következőkre:
▪

Óvja a tárolt árut nedvességtől (áradás, elolvadó hó és jég), szennyeződéstől és kártevőktől, így patkányoktól, egerektől, termeszektől stb., továbbá illetéktelen hozzáféréstől.

▪

A ládákat a talajnedvesség elleni védelem és jobb szellőzés érdekében
deszkákra és fagerendákra kell állítani.

▪

Ügyeljen a talaj megfelelő teherbírására.

▪

Tartsa szabadon a bejárókat.

▪

A tárolt árut rendszeres időközönként ellenőrizni kell, vihar, súlyos esőzés, nagy havazás után pedig megfelelő intézkedésekről kell gondoskodni.

4.4 A küldemények kicsomagolása és a szállítási károk
ellenőrzése
▪

A ládát lehetőleg becsomagolva szállítsa el odáig, ahol a terméket be
fogják szerelni.

▪

A kicsomagolásnál ellenőrizze a becsomagolt áru állapotát.

▪

A szállítólevél alapján ellenőrizze a hozzácsomagolt termék teljességét.
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5 Szerelés
Ez a fejezet a hajtótengely felszerelését és csatlakoztatását írja le.

5.1 A hajtótengely felszerelése
Szereléskor vegye figyelembe a következőket:

FIGYELEM

Károk a hajtáson és a terhelés alatti fokozatkapcsolón vagy a feszültségmentes átkapcsolón!
A hajtás és a terhelés alatti fokozatkapcsoló vagy a feszültségmentes átkapcsoló üzemzavarának veszélye.
► Az összekapcsolni kívánt tengelyvégeknek pontosan egy vonalban kell
lenniük.
A tengelycsuklók nélküli hajtótengely megengedett tengelyirányú
eltérései
A függőleges és vízszintes hajtótengely kisebb tengelyirányú eltérései megengedettek, feltéve, hogy azok 1000 mm zártszelvényre vetítve nem nagyobbak 35 mm-nél (ez 2°-nak felel meg).

Ábra 7: A függőleges hajtótengely megengedett maximális tengelyirányú eltérése
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Ábra 8: A vízszintes hajtótengely megengedett maximális tengelyirányú eltérése

A komponensek korrózióállósága
A zártszelvények, tengelykapcsoló féldarabok, kapcsolócsapok, csavarok és
alátétek ellenállók a korrózióval szemben. Ezért azt javasoljuk, hogy ezeket
az alkatrészeket ne kezelje a transzformátor védőház külsején használt festékkel.
A zártszelvények, a teleszkópos védőcső és a védőlemez méretre
vágása
A zártszelvényeket, a teleszkópos védőcsövet és a védőlemezt a szükségesnél hosszabb méretben (egységes hosszakban) szállítjuk. Ezért ezeket
az alkatrészeket a transzformátorra történő felszereléskor méretre kell vágni.
Ritka esetben előfordulhat, hogy a teleszkópos védőcsőnél a belső cső
hosszából is le kell vágni. A hajtás rudazatának megengedett maximális
hossza – utolsó oszlop = 15 m.
Egységes hossz

Motorhajtás

Kézi hajtás

400

•

•

600

•

•

900

•

•

1300

•

•

1700

•

•

2000

•

•
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Egységes hossz

Motorhajtás

Kézi hajtás

2500

Nem megengedett

•1)

Táblázat 7: A zártszelvények egységes hosszai
1)

I>2000 csak tengelyvédő nélküli függőleges beszerelés esetén lehetséges!
A kézi hajtás teleszkópos védőcsövei V1>2462 függőleges méret esetén a
közcsapággyal ellátott motorhajtáshoz hasonlóan függőleges kivitelűek.

5.1.1 Függőleges hajtótengely felszerelése tengelycsuklók nélkül
A függőleges hajtótengely hajtásra történő felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el:
1.

VIGYÁZAT! Kapcsolja ki a Q1 motorvédő kapcsolót a motorhajtásban (O pozíció). Ellenkező esetben véletlenül beindulhat a motorhajtás,
ami sérülésekhez vezethet.

2.

Rögzítse a szöghajtást a transzformátoron.

Ábra 9: Szöghajtás
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3.

Határozza meg a hajtás és a szöghajtás tengelyvége közötti A távolságot. Vágja le a zártszelvényt A–9 mm hosszúságra.

Ábra 10: A zártszelvény levágása
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4.

Sorjázza le a zártszelvény vágási éleit.

Ábra 11: A vágási élek sorjázása
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5.

Tolja rá ütközésig a félig összecsavarozott csatlakozóidomot a zártszelvényre.

Ábra 12: Csatlakozóidom rátolása a zártszelvényre
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6.

Helyezze be a kapcsolócsapot a hajtás tengelyvégébe. Zsírozza meg a
csatlakozóidomot, kapcsolócsapot és tengelyvéget (pl. ISOFLEX TOPAS L32). Tolja rá a zártszelvényt a csatlakozóidommal a tengelyvégre.

Ábra 13: A zártszelvény és a csatlakozóidom rátolása a tengelyvégre

7.

Rögzítse a zártszelvényt a hajtáson.

Ábra 14: Zártszelvény rögzítése a hajtáson
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8.

Döntse oldalra a zártszelvényt.

Ábra 15: A zártszelvény oldalra döntése

9.

A teleszkópos védőcső beszereléséhez szükség esetén vágja rövidebbre a belső csövet a horony nélküli oldalán. A két védőcső legalább 100
mm hosszan fedje egymást.

A belső cső nem deformálódhat és azt le kell sorjázni, hogy könnyen csúszszon a külső csőben.
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Ábra 16: A belső cső sorjázása
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A méret (= a hajtás és a szöghajtás tengelyvége közötti távolság)

Belső cső

Külső cső

170 mm...190 mm

Levágás 200 mm-re

= 200 mm

191 mm...1130 mm

A méret + 20 mm

= 200 mm

1131 mm...1598 mm

= 700 mm

= 1150 mm

1599 mm...2009 mm

= 1150 mm

= 1150 mm
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10. Tolja rá a külső csövet a belső csőre. A belső cső horony nélküli oldalának felfelé kell mutatnia. Tolja rá a teleszkópos védőcsövet a zártszelvényre. Ezt követően tolja rá a tömlőbilincseket a teleszkópos védőcsőre.

Ábra 17: A teleszkópos cső rögzítése
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11. Helyezze be az adaptergyűrűt a szöghajtás tengelycsapján keresztül,
majd tolja felfelé. Helyezze be a kapcsolócsapot a szöghajtás tengelyvégébe. Hajtsa vissza a zártszelvényt.

Ábra 18: Az adaptergyűrű és a kapcsolócsap rögzítése
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12. Zsírozza meg a tengelykapcsoló féldarabokat, a kapcsolócsapokat és a
tengelyvéget (pl. ISOFLEX TOPAS L32) és rögzítse a zártszelvényt a
tengelykapcsoló féldarabokkal a szöghajtáson. Állítson be 3 mm-es,
egyoldali, tengelyirányú holtjátékot a kapcsolócsap és a felső csatlakozóidom között.

Ábra 19: A tengelykapcsoló féldarabok felszerelése
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13. Rögzítse az alsó védőcsövet (belső cső) a hajtás tengelycsapján
tömlőbilincs segítségével, majd a felső védőcsövet (külső cső) tolja rá a
szöghajtás adaptergyűrűjére . Rögzítse a felső védőcsövet a felső végén és az alsó védőcsövet fedő részén egy-egy tömlőbilinccsel .

Ábra 20: A védőcső felszerelése

5.1.2 Vízszintes hajtótengely felszerelése tengelycsuklók nélkül
Felső hajtóműfokozat beigazítása a terhelés alatti fokozatkapcsoló
fejen
A vízszintes hajtótengely helyes beszereléséhez bizonyos körülmények közt
először a felső hajtóműfokozatot kell beigazítania úgy, hogy a vízszintes hajtótengely a felső hajtóműfokozat tengelyvégével egy síkban legyen.
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A következőképpen járjon el:
1.

FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy az olajedény teljesen fel van
töltve olajjal. A hajtóműfokozat szárítás utáni beigazítása az olajedény
hiányos olajtöltete esetén károkat okozhat a terhelés alatti fokozatkapcsolón.

2.

Lazítsa ki a csavarokat és fordítsa oldalra a nyomógyűrűs szegmenseket.

Ábra 21: Nyomógyűrűs szegmensek

3.

FIGYELEM! Igazítsa be úgy a hajtóműfokozatot, hogy a vízszintes hajtótengely egy síkban legyen a hajtóműfokozat hajtótengelyével. A hajtóműfokozat beigazítása közben forgassa el úgy a hajtóműfokozat hajtótengelyét, hogy a hajtóműfokozat hajtótengelye megtartsa az eredeti pozícióját. Ellenkező esetben üzembe helyezéskor károsodhat a feszültségmentes átkapcsoló és a transzformátor.

Ábra 22: Hajtóműfokozat beigazítása

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

042/09 HU

Hajtótengely

35

5 Szerelés

4.

Fordítsa vissza a nyomógyűrűs szegmenseket a hajtóműfokozat irányába, és húzza meg a csavarokat. Ügyeljen arra, hogy a rugós alátét a
csavarfej és a nyomógyűrűs szegmens közt legyen és a nyomógyűrűs
szegmensek szorosan ráfeküdjenek a hajtóműfokozat házára.

Ábra 23: Nyomógyűrűs szegmensek rögzítése

Felső hajtóműfokozat beigazítása a feszültségmentes átkapcsoló fejen
A vízszintes hajtótengely helyes beszereléséhez bizonyos körülmények közt
először a felső hajtóműfokozatot kell beigazítania úgy, hogy a vízszintes hajtótengely a felső hajtóműfokozat tengelyvégével egy síkban legyen.
A következőképpen járjon el:
1.

Lazítsa ki a csavarokat és fordítsa oldalra a nyomógyűrűs szegmenseket.

Ábra 24: Nyomógyűrűs szegmensek

2.
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tengelyét, hogy a hajtóműfokozat hajtótengelye megtartsa az eredeti pozícióját. Ellenkező esetben üzembe helyezéskor károsodhat a feszültségmentes átkapcsoló és a transzformátor.

Ábra 25: Hajtóműfokozat beigazítása

3.

Fordítsa vissza a nyomógyűrűs szegmenseket a hajtóműfokozat irányába, és húzza meg a csavarokat. Ügyeljen arra, hogy a rugós alátét a
csavarfej és a nyomógyűrűs szegmens közt legyen és a nyomógyűrűs
szegmensek szorosan ráfeküdjenek a hajtóműfokozat házára.

Ábra 26: Nyomógyűrűs szegmensek rögzítése

Felső hajtóműfokozat beigazítása a COMTAP® ARS-fejen
A vízszintes hajtótengely helyes beszereléséhez bizonyos körülmények közt
először a felső hajtóműfokozatot kell beigazítania úgy, hogy a vízszintes hajtótengely a felső hajtóműfokozat tengelyvégével egy síkban legyen.
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A következőképpen járjon el:
1.

Lazítsa ki a csavarokat és fordítsa oldalra a nyomógyűrűs szegmenseket.

Ábra 27: Nyomógyűrűs szegmensek

2.

Kb. 10-12 mm-t felfelé mozgatva emelje le a hajtóműfokozatot a tartóstiftekről.

Ábra 28: Tartóstift

3.
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zícióját. Ellenkező esetben üzembe helyezéskor károsodhat az átállító
és a transzformátor. A tartóstiftek és a hajtóműfokozat házán belüli hornyok miatt a rögzítés csak 15°-onként lehetséges.

Ábra 29: Hajtóműfokozat beigazítása

4.

Nyomja le annyira a hajtóműfokozatot, hogy a hajtóműfokozat újra felfeküdjön a COMTAP® ARS-fejre. Ügyeljen arra, hogy a tartóstift becsúszszon a hajtóműfokozat házának egyik hornyába.

Ábra 30: Hajtóműfokozat lenyomása
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5.

Fordítsa vissza a nyomógyűrűs szegmenseket a hajtóműfokozat irányába, és húzza meg a csavarokat. Ügyeljen arra, hogy a rugós alátét a
csavarfej és a nyomógyűrűs szegmens közt legyen és a nyomógyűrűs
szegmensek szorosan ráfeküdjenek a hajtóműfokozat házára.

Ábra 31: Nyomógyűrűs szegmensek rögzítése

A vízszintes hajtótengely felszerelése
A vízszintes hajtótengely felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el.
1.

Határozza meg a a felső hajtóműfokozat és a szöghajtás tengelyvége
közötti A távolságot, és vágja le a zártszelvényt A–9 mm hosszúra.

Ábra 32: A zártszelvény levágása
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2.

Számítsa ki a felső hajtóműfokozat és a szöghajtás burkolatai közötti B
távolságot. Vágja le B-2 mm hosszúra a védőlemezt és sorjázza le a vágási pontokat. Fesse le a védőlemezt a korrózió elleni védelem érdekében.

Ábra 33: A védőlemez levágása, sorjázása és lefestése
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3.

Tolja fel ütközésig a félig összecsavarozott csatlakozóidomot a zártszelvényre.

Ábra 34: A csatlakozóidom feltolása a zártszelvényre
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4.

Zsírozza meg a kapcsolócsapot, csatlakozóidomot és a szöghajtás tengelyvégét (pl. ISOFLEX TOPAS L32) és helyezze be a kapcsolócsapot
a tengelyvégbe. Fűzze fel a tömlőbilincseket a zártszelvényre, majd tolja
rá a zártszelvényt a csatlakozóidommal a tengelyvégre.

Ábra 35: A zártszelvény és a csatlakozóidom rátolása a tengelyvégre

5.

Rögzítse a zártszelvényt a szöghajtáson.

Ábra 36: Zártszelvény rögzítése a szöghajtáson
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6.

Zsírozza meg a kapcsolócsapot, a tengelykapcsoló féldarabokat és a
felső hajtóműfokozat tengelyvégét (pl. ISOFLEX TOPAS L32), és helyezze be a kapcsolócsapot a tengelyvégbe. Rögzítse a zártszelvényt a
tengelykapcsoló féldarabokkal a felső hajtóműfokozaton.

Ábra 37: Zártszelvény rögzítése a felső hajtóműfokozaton
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7.

Helyezze fel a levágott védőlemezt a burkolatok karimáira a terhelés
alatti fokozatkapcsoló fejnél és a szöghajtásnál. A végeknél rögzítse a
védőlemezt egy-egy tömlőbilinccsel.

Ábra 38: A védőlemez felszerelése
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8.

Csapágybak vagy terelő hajtás használata esetén rögzítse a fedőíveket
a védőlemezen.

Ábra 39: Csapágybak fedőíve

Ábra 40: Terelő hajtás fedőíve
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5.2 Tengelycsuklós hajtótengely felszerelése
A hajtótengelyt tengelycsuklókkal többnyire függőleges hajtótengelyként kell
beszerelni a motorhajtás és a szöghajtás közé.
Műszaki szempontból vízszintes kivitel is lehetséges. Ugyanakkor vegye figyelembe, hogy vízszintes kivitel esetén a mellékelt védőlemezt méretre kell
szabnia, és 25 mm-es belső agyátmérőjű tengelycsuklót kell alkalmaznia, ha
a tengelycsuklót a felső hajtóműfokozatban kívánja használni.
Megengedett tengelyirányú eltérések
A tengelycsuklókkal rendelkező függőleges és vízszintes hajtótengelynél
20°-os tengelyirányú eltérés megengedett.

Ábra 41: A tengelycsuklókkal rendelkező függőleges hajtótengely megengedett maximális tengelyirányú eltérése
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Ábra 42: A tengelycsuklókkal rendelkező vízszintes hajtótengely megengedett maximális tengelyirányú eltérése

FIGYELEM

Vagyoni kár!
A tengelycsuklók szakszerűtlen szerelése károkhoz és hibás működéshez
vezethet!
► Bizonyosodjon meg róla, hogy a mozgó tengelycsukló szerelés közben
nem sérti meg a harmonikát.
► Bizonyosodjon meg róla, hogy az α kitérési szög nem nagyobb, mint
20°.
► Bizonyosodjon meg róla, hogy az α kitérési szög minkét tengelycsuklónál ugyanakkora.
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Ábra 43: α kitérési szög
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A tengelycsuklós hajtótengely felszerelésekor az alábbiak szerint járjon el:
1.

Zsírozza meg a kapcsolócsapot, a tengelykapcsoló féldarabokat és a
tengelyvégeket, pl. ISOFLEX TOPAS L32.

Ábra 44: Kapcsolócsap, tengelykapcsoló féldarabok és tengelyvégek zsírzása
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2.

Helyezze be az adaptergyűrűket a forgatható védőcsövek nyakába .
Dugja egymásba
és fordítsa egymás felé
a forgatható védőcső
két részét a megfelelő szög beállítása érdekében.

Ábra 45: Az adapter behelyezése a forgatható védőcsövekbe

3.
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. Vegye ki a kapcsolócsapot . Tolja fel a tengelycsuklót a készülék
hajtott tengelyére . Tolja be a kapcsolócsapot . Tolja fel rá a gumiharangot . Rögzítse a gumiharangot tömlőbilinccsel .

Ábra 46: A tengelycsuklók felszerelése

4.

Rögzítse a mellékelt, rövidebb tengelycsuklót a motorhajtás tengelyvégére a kapcsolócsappal.

Ábra 47: Tengelycsukló rögzítése a motorhajtás tengelyvégére
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5.

FIGYELEM! A másik, hosszabb tengelycsuklót úgy kell a szöghajtásra
szerelni, hogy a szöghajtásnál és a motorhajtásnál a két tengelycsuklófül helyzete megegyezzen. Ellenkező esetben károk keletkezhetnek
vagy hibás működés léphet fel.

Ábra 48: A második tengelycsukló felszerelése a szöghajtásra

6.

Rögzítse a gumiharangot tömlőbilinccsel.

Ábra 49: Gumiharang rögzítése tömlőbilinccsel
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7.

Ideiglenesen kösse össze a csuklók szabad végeit sarokvassal, és állítsa be őket úgy, hogy egy vonalban legyenek.

Ábra 50: A tengelyvégek összekötése sarokvassal
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8.

Számítsa ki a tengelyvégek közötti A méretet. Vágja le a zártszelvényt
LR = A + 106 mm hosszúra (LR = a zártszelvény hossza). Sorjázza le a
zártszelvény vágási éleit.

Ábra 51: A zártszelvény levágása
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9.

Szerelés előtt vágja le a két teleszkópos csövet A/2 + 120 mm hosszúságra (A = a tengelycsukló két vége közötti távolság), majd sorjázza le
az éleket.

Ábra 52: A teleszkópos csövek levágása
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10. Helyezze fel az egyik adaptergyűrűt a motorhajtás csapágynyakára, a
másik adaptergyűrűt a szöghajtás csapágynyakára.

Ábra 53: Adapterek felhelyezése

11. A korábban levágott és lesorjázott zártszelvényt tolja fel ütközésig a tengelycsukló felső végére.

Ábra 54: A zártszelvény feltolása a tengelycsukló felső végére
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12. Húzza rá alulról a hosszú részével felfelé mutató, felső flexibilis védőcsövet a zártszelvényre.

Ábra 55: A flexibilis védőcső felhúzása a zártszelvényre
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13. Tolja be a belső csövet a külső csőbe úgy, hogy a belső cső hornyolt oldala lefelé mutasson. Fűzze fel a tömlőbilincseket.

Ábra 56: A teleszkópos csövek felhúzása
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14. Tolja fel és rögzítse szorítóval a csöveket.

Ábra 57: A csövek rögzítése szorítóval
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15. Húzza rá alulról a hosszú részével szintén felfelé mutató, alsó flexibilis
védőcsövet a zártszelvényre, majd rögzítse szorítóval.

Ábra 58: Az alsó flexibilis védőcső felhúzása a zártszelvényre
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16. Hajtsa be és tolja le egészen a zártszelvényt.

Ábra 59: A zártszelvény behajtása
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17. Húzza meg az alsó tengelykapcsoló féldarabokat. A tengely végét és a
csatlakozóidomot úgy kell összekapcsolni, hogy a kapcsolócsap és a
tengelykapcsoló féldarab közt ne legyen tengelyirányú holtjáték.

Ábra 60: Az alsó tengelykapcsoló féldarabok meghúzása
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18. Szerelje fel a felső tengelykapcsoló féldarabokat 3 mm-es tengelyirányú
holtjátékkal.

Ábra 61: A felső tengelykapcsoló féldarabok felszerelése

19. Fentről lefelé kezdve szerelje fel a tengelyvédő egyes alkatrészeit. Állítsa be a forgatható védőcső két része által bezárt szöget, majd rögzítse
a csövet a tömlőbilinccsel. Rögzítse egy-egy tömlőbilinccsel az alsó és
felső védőcső mindkét végét. Rögzítse egymáshoz tömlőbilinccsel a két
teleszkópos csövet.
A műanyag adaptereknek a forgatható védőcső végén kell lenniük. Tolja be
a teleszkópos védőcsövet az adapter magasságáig a felső és alsó, forgatható védőcsőbe, majd húzza meg a tömlőbilincseket.
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Ábra 62: A teleszkópos védőcső és a flexibilis védőcsövek rögzítése tömlőbilincsekkel

5.3 A szigetelő hajtótengely felszerelése
A hajtótengely szigetelt beszerelésére a függőleges hajtótengely szigetelt kivitele szolgál.
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Megengedett tengelyirányú eltérés
Az izolátoros függőleges hajtótengely kisebb tengelyirányú eltérése megengedett, feltéve, hogy az 1000 mm zártszelvényre vetítve nem nagyobb 35
mm-nél (ez 2°-nak felel meg).

Ábra 63: Az izolátoros függőleges hajtótengely megengedett maximális tengelyirányú
eltérése

5.3.1 Izolátoros függőleges hajtótengely felszerelése
A függőleges hajtótengely felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el.
1.
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2.

A transzformátoron való rögzítéshez csavarozza oda mindkét oldalon a
szöghajtást a mellékelt érintkező alátétekkel, hogy a tartós földelés biztosított legyen. Csavarok nincsenek a csomagban.

Ábra 64: Szöghajtás
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3.

Határozza meg a hajtás és a szöghajtás tengelyvége közötti A távolságot. Vágja le a zártszelvényt A–179 mm hosszúságra az izolátort figyelembe véve.

Ábra 65: A zártszelvény levágása
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4.

Sorjázza le a zártszelvény vágási éleit.

Ábra 66: A vágási élek sorjázása

5.

Csavarozza össze a dupla csatlakozóidomot a zártszelvénnyel és az
izolátorral. Szerelje fel az izolátort a hajtás felé néző oldalon.

Ábra 67: Zártszelvény és izolátor összecsavarozása a dupla csatlakozóidommal
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6.

Tolja rá ütközésig a félig összecsavarozott csatlakozóidomot az izolátorra.

Ábra 68: Csatlakozóidom rátolása az izolátorra

7.

Illessze rá a mellékelt szigetelőgyűrűt a motorhajtás csapágynyakára.

Ábra 69: Szigetelőgyűrű

8.

Helyezze be a kapcsolócsapot a hajtás tengelyvégébe. Zsírozza meg a
csatlakozóidomot, kapcsolócsapot és tengelyvéget (pl. ISOFLEX TOPAS L32). Tolja rá a zártszelvényt a csatlakozóidommal a tengelyvégre.

Ábra 70: A zártszelvény és a csatlakozóidom rátolása a tengelyvégre
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9.

Rögzítse a zártszelvényt a hajtáson.

Ábra 71: Zártszelvény rögzítése a hajtáson

10. Döntse oldalra a zártszelvényt.

Ábra 72: A zártszelvény oldalra döntése

11. A teleszkópos védőcső beszereléséhez szükség esetén vágja rövidebbre a belső csövet a horony nélküli oldalán. A két védőcső legalább 100
mm hosszan fedje egymást.
A belső cső nem deformálódhat és azt le kell sorjázni, hogy könnyen csúszszon a külső csőben.
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Ábra 73: A belső cső sorjázása
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A méret (= a hajtás és a szöghajtás tengelyvége közötti távolság)

Belső cső

Külső cső

170 mm...190 mm

Levágás 200 mm-re

= 200 mm

191 mm...1130 mm

A méret + 20 mm

= 200 mm

1131 mm...1598 mm

= 700 mm

= 1150 mm

1599 mm...2009 mm

= 1150 mm

= 1150 mm

042/09 HU

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

5 Szerelés

12. Tolja rá a külső csövet a belső csőre. A belső cső horony nélküli oldalának felfelé kell mutatnia. Tolja rá a teleszkópos védőcsövet a zártszelvényre. Ezt követően tolja rá a tömlőbilincseket a teleszkópos védőcsőre.

Ábra 74: A teleszkópos cső rögzítése
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13. Helyezze be az adaptergyűrűt a szöghajtás tengelycsapján keresztül,
majd tolja felfelé. Helyezze be a kapcsolócsapot a szöghajtás tengelyvégébe. Hajtsa vissza a zártszelvényt.

Ábra 75: Az adaptergyűrű és a kapcsolócsap rögzítése
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14. Zsírozza meg a tengelykapcsoló féldarabokat, a kapcsolócsapokat és a
tengelyvéget (pl. ISOFLEX TOPAS L32) és rögzítse a zártszelvényt a
tengelykapcsoló féldarabokkal a szöghajtáson. Állítson be 3 mm-es,
egyoldali, tengelyirányú holtjátékot a kapcsolócsap és a felső csatlakozóidom között.

Ábra 76: A tengelykapcsoló féldarabok felszerelése
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15. Rögzítse az alsó védőcsövet (belső cső) a hajtás tengelycsapján
tömlőbilincs segítségével, majd a felső védőcsövet (külső cső) tolja fel a
szöghajtás adapterére . Rögzítse a felső védőcsövet a felső végén és
az alsó védőcsövet fedő részén egy-egy tömlőbilinccsel .

Ábra 77: A védőcső felszerelése

5.4 Hajtótengely felszerelése tengelycsuklókkal és izolátorral
A hajtótengely szigetelt beszerelése érdekében a függőleges hajtótengely
izolátoros és tengelycsuklós kivitele is lehetséges.
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Megengedett tengelyirányú eltérés
Izolátoros és tengelycsuklós hajtótengelynél a megengedett tengelyirányú
eltérés 20°.

Ábra 78: Az izolátoros és tengelycsuklós függőleges hajtótengely megengedett maximális tengelyirányú eltérése

5.5 A terhelés alatti fokozatkapcsoló és a motorhajtás
beállítása
Állítsa be a terhelés alatti fokozatkapcsolót és a motorhajtást a motorhajtás
MR üzemeltetési útmutatója szerint.
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6 Függelék

6 Függelék
6.1 CD 6400 szöghajtás, méretrajz (892916)
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Phone: +60 3 2142 6481
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E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com
P.R.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
开德贸易（上海）有限公司
中国上海浦东新区浦东南路 360 号
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邮编： 200120
电话：＋ 86 21 61634588
传真：＋ 86 21 61634582
邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com
mr-service@cn.reinhausen.com
Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
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105005 Moscow
Phone: +7 495 980 89 67
Fax: +7 495 980 89 67
E-Mail: mrr@reinhausen.ru
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Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
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Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com
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Reinhausen Korea Ltd.
21st floor, Standard Chartered Bank Bldg.,
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Phone: +82 2 767 4909
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U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
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Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com
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Reinhausen Middle East FZE
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Phone: +971 4 2368 451
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
042/09 HU ▪ 08/16 ▪

+49 (0)941 4090-0
+49(0)941 4090-7001
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com

