


Správná volba pohonu = úspora energie

Při aplikaci převodovek v dopravní technice, kdy
se nejvíce používají parametry (i = 25…63 nebo
n2 = 60 …25ot/min) pracují šnekové převodovky
s účinností sotva 75 -80 %, zatímco odpovídající
převodovky s čelními nebo kuželovými koly
nabízejí účinnost kolem 93 -95 % viz. Graf č. 1

Při nedostatku prostoru v zařízení ve směru osy
hřídele poháněného zařízení je nutno použít
elektropřevodovky s výstupním hřídelem,
kolmým na osu motoru, tj. buï šnekové nebo
kuželové, nejlépe s čelními koly se šikmým
ozubením jako vstupní převodový stupeň. Pro
pohon v trvalém provozu je potom výhodnější
volbou kuželočelní převodovka. Vyšší pořizovací
cena kuželočelní převodovky se vyrovná úsporou
nákladů za elektrickou energii za méně než jeden
rok. Viz graf č. 2

The right choice of the drive
= economy of energy

The worm gear units work with the efficiency
with difficulty 75 - 80% at the gearboxes
application at the transport engineering, when
the parameters (i = 25…63 or n2 = 60…25 r.p.m.)
are most used, while corresponding gearboxes
with the helical or bevel wheels give the efficiency
around 93-95%, see graph No.1.

At the deficiency of the space in the equipment
in direction of the shaft axis of the driven
equipment it is necessary to use geared motors
with the rectangular outlet, i.e. either worm or
bevel, preferable with helical wheels with the
bevel gearing as the inlet reduction gear. Then,
for the drive at the continued operation, the
choice of the helical-bevel gear unit is more
advantageous. The higher actual price of the
helical-bevel gear unit is equalized by the
reduction of costs for the electric power for less
than one year. See graph No. 2.

Richtige Antriebsauswahl
= Energieersparung

Beim Einsatz von Getriebemotoren in der
Transporttechnik, wo die Parameter (i = 25 ... 63
oder n2 = 60....25 U/min) am meisten verwendet
werden, arbeiten Schneckengetriebe mit einem
kaum 75 - 80 % Wirkungsgrad, während
entsprechende Getriebe mit Stirn- oder
Kegelrädern einen Wirkungsgrad von etwa 93 -
95 % anbieten - siehe das Diagramm Nr. 1.

Beim Mangel an Raum in der Anlage in
Wellenachsrichtung der getriebenen Anlage
müssen Getriebemotoren mit rechtwinkligem
Austritt, d.h. ein Schnecken- oder Kegelgetriebe,
am besten mit Stirnrädern mit Schräg-
verzahnung als Eintrittsgetriebestufe eingesetzt
werden. Für den Antrieb in einem Dauerbetrieb
ist günstiger, ein Kegelstirngetriebe auszuwählen.

Höhere Beschaffungspreis des Kegelstirn-
getriebemotors wird durch die Kosteneinsparung
für elektrische Energie binnen weniger als einem
Jahr ausgeglichen - siehe das Diagramm Nr. 2.

Společnost PSP Pohony a.s. vznikla v roce 1994 jako pokračovatel dnes již více jak
stoleté tradice výroby pohonů v Přerově. Ve stejném roce provedla certifikační
organizace RW TÜV certifikaci systému řízení jakosti této společnosti
dle norem ISO 9001.

Společnost PSP Pohony a. s. vyrábí a dodává převodovky čelní, kuželočelní, šnekové
a speciální, a to v provedení s elektromotorem nebo bez něj. PSP Pohony a.s.dále
vyrábí a dodává spojky - pružné, zubové, rozběhové, pojistné a kotoučové a lamelové
spojky a brzdy.

The PSP Pohony a.s. has arisen in 1994 year as a continuator nowadays more than
centenary tradition of the drives production in Přerov. In the same year the organization
of certifications RW TÜV has implemented the certification of the quality controlling
system of this company based on the ISO 9001 standards.

The PSP Pohony a.s. manufactures and supplies the helical, helical-bevel, worm
and special gear units, namely in the workmanship with the electric motor or without
it. Further PSP Pohony manufactures and supplies the couplings - flexible, claw,
starting, overload release and disk couplings and multi-plate couplings and brakes.

Die Aktiengesellschaft PSP Pohony a.s. ist im Jahr 1994 als Fortsetzer der heute
schon mehr als hundertjährigen Tradition der Antriebs-herstellung in Přerov
entstanden. In demselben Jahr wurde durch die Zertifizierungs-organisation RW TÜV
die Zertifikation des Qualitätsmanagementsystems nach Normen ISO 9001
durchgeführt.

Die Aktiengesellschaft PSP Pohony a.s. produziert und liefert Stirnrad-, Kegelstirnrad-
und Schneckengetriebe sowie auch spezielle Getriebe, und zwar in Ausführung mit
Elektromotor oder ohne Elektromotor. Weiter produziert und liefert PSP Pohony a.s.
Elastische-, Zahn-, Anlaufs-, Sicherheitskupplungen und Scheiben- und
Lamellenkupplungen und -bremsen.
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Relativní provozní náklady (PR)
(bez údržby) při 500 Nm, 27 ot/min
v závislosti na době provozu (v rocích).

KG - motor s kuželovou převodovkou
SG - motor se šnekovou převodovkou

Relative operating costs (PR)
(without maintenance) by 500 Nm, 27 r.p.m.
in relation on uptime (in years).

KG - bevel-helical geared motor
SG - worm geared motor

Die relativen Betriebskosten  (PR)
(ohne Wartung) bei 500 Nm, 27 U/min
in der Abhängigkeit von der Betriebsdauer
(in den Jahren)

KG - Kegelgetriebemotor
SG - Schneckengetriebemotor

Směrné hodnoty účinnosti
šnekových převodovek (ETA)
v rozsahu převodových poměrů obvyklých
v dopravní technice (i).

Četnost potřeby převodovek (QTY)
v tomto rozsahu převodů
(výstupní otáčky n2 = ... 150 ot/min).

Efficiency target values
of  worm gearboxes (ETA)
in range of gear ratios used
in conveyer technology (i)

Need frequency for gearboxes (QTY)
in the range of gear ratios
(output speed n2 = ... 150 r.p.m.).

Die  Wirkungsgradrichtwerte
der Schneckengetriebe (ETA)
in Übersetzungen,  die gewöhnlich im Bereich
der Transporteurtechnik sind.

Die Bedarfhäufigkeit der Getriebe (QTY)
in diesen Übersetzungen.
(Abtriebsdrehzahlen  n2 = ... 150 U/min).



Řada čelních patkových elektropřevodovek
E BOX I má 7 velikostí, pokrývá rozsahy
výkonů 0,25 -30 kW, výstupních kroutících
momentů 5,8 - 3860 Nm, převodových
poměrů 6,3 - 125 a používá upravené 2, 4, 6 a
8 pólové asynchronní elektromotory.

Hlavní přednosti této nové řady jsou:
- přímé spojení elektromotoru s převodovkou

a tím minimální stavební délka a hmotnost
- zaměnitelnost s převodovkami předních

evropských výrobců díky shodným
připojovacím a hlavním vnějším rozměrům

- vysoký měrný výkon a účinnost
- konstrukce skříně zaručující vysokou pevnost

a tuhost převodovky
- použití vysoce únosných valivých ložisek

a spolehlivého těsnění
- cementované, kalené a broušené čelní šikmé

ozubení u nejpoužívanějších modulů ozubení
- minimální a snadná údržba

The E BOX I series of the foot mounted helical
geared motors has 7 sizes, covers the outputs
from 0.25 to 30 kW, output torque from 5.8 to
3860 Nm, gear ratios from 6.3 to 125 and uses
adapted 2,4,6 and 8-pole asynchronous
electric motors.

Main advantages of this new series are:
- direct connection of the electric motor with

the gearbox, that minimizes building length
and mass

- replacement ability of the gearboxes of the
major European producers owing to identical
mounting and main external dimensions

- high specific output and efficiency
- box design guarantees the high strength and

rigidity of the gearbox
- use of high loading rolling bearings and

reliable packing
- case-hardened, hardened and ground helical

gearing by the most used modules of the
gearing

- minimal and easy maintenance

Die E BOX I -Baureihe von Stirnradgetriebe-
motoren in Fußausführung umfasst 7 Größen,
bedeckt, Leistungen von 0,25 bis 30 kW,
Abtriebsdrehmomente von 5,8 bis 3860 Nm,
Übersetzungsverhältnisse von 6,3 bis 125 und
benutzt abgeänderte 2-, 4-, 6- und 8-polige
Drehstrommotoren .

Hauptvorzüge dieser neuen Baureihe:
- direkte Verbindung des Elektromotors mit

dem Getriebe und dadurch die minimale
Baulänge und das niedrige Gewicht

- Vertauschbarkeit mit Getriebemotoren von
führenden europäischen Herstellern dank
den gleichen Anschluss- und Haupt-
außenmaßen

- hohe spezifische Leistung und hoher
Wirkungsgrad

- konstruktives Gehäuse, das die hohe
Getriebefestigkeit und -steifigheit besichert

- Verwendung von hoch-tragfähigen Wälzlagern
und zuverlässiger Dichtung

- einsatzgehärtete, gehärtete und geschliffene
Stirnschrägverzahnung bei den meistver-
wendeten Verzahnungsmodulen

- minimale und einfache Wartung



Řada kuželočelních násuvných elektro-
převodovek E BOX K má 6 velikostí, pokrývá
rozsahy výkonů 0,25-30 kW, výstupních
kroutících momentů 8 - 3 400 Nm,
převodových poměrů 10 - 100 a používá
standardní 2, 4, 6 a 8 pólové asynchronní
elektromotory.

Hlavní přednosti této nové řady jsou:
- minimální zastavěný prostor ve směru osy

hřídele poháněného zařízení
- zaměnitelnost s převodovkami předních

evropských výrobců díky shodným
připojovacím a hlavním vnějším rozměrům

- vysoký měrný výkon a účinnost
- konstrukce kompaktní skříně zaručující

vysokou pevnost a tuhost převodovky
- použití vysoce únosných kuličkových

a kuželíkových ložisek a spolehlivého těsnění
- kuželové soukolí s ozubením se zakřivenými

zuby a tvrzeným povrchem, s vysokou
účinností a tvrzené a broušené šikmé čelní
ozubení

- násuvné provedení
- minimální a snadná údržba

The E BOX  K  series of the helical-bevel geared
motors with hollow shafts has 6 sizes, covers
the outputs from 0.25 to 30 kW, output torque
moments from 8 to 3 400 Nm, gear ratios from
10 to 100 and uses standard 2,4,6 and 8-pole
asynchronous electric motors.

Main advantages of this new series are:
- minimal built-up space in direction of the

shaft axis of the driven equipment
- replacement ability of the gearboxes of major

European producers owing to identical
mounting and main external dimensions

- high specific output and efficiency
- compact box design guarantees high

strength and rigidity of the gearbox
- use of the high loading ball and tapered roller

bearings and reliable packing
- bevel gearing with the curved teeth and

hardened surface, with high efficiency and
hardened and ground helical-bevel gearing

- workmanship with a hollow input shaft
- minimal and easy maintenance

Die E BOX K -Baureihe von Kegelradge-
triebemotoren umfasst 6 Größen, bedeckt,
Leistungen von 0,25 bis 30 kW,
Abtriebsdrehmomente von 8 bis 3 400 Nm,
Übersetzungsverhältnisse von 10 bis 100 und
benutzt 2-, 4-, 6- und 8-polige Drehstrom-
motoren.

Hauptvorteile dieser neuen Baureihe:
- minimaler verbauter Raum in Wellen-

achsrichtung der getriebenen Anlage
- Vertauschbarkeit mit Getrieben von

führenden europäischen Herstellern dank
den gleichen Anschluss- und Haupt-
außenmaßen

- hohe spezifische Leistung und hoher
Wirkungsgrad

- gedrängtes Gehäuse, das die hohe Getriebe-
festigkeit und -steifigheit besichert

- Verwendung von hoch tragfähigen Kugel-
und Kegelrollenlagern und zuverlässiger
Dichtung

- Kegelradgetriebe mit Verzahnung mit
gekrümmten Zähnen und einsatzgehärteter

- Oberfläche, hohem Wirkungsgrad und
einsatzgehärtete und geschliffene
Stirnschrägverzahnung

- Aufsteckausführung
- minimale und einfache Wartung



Řada čelních patkových převodovek E BOX M
se standardními asynchronními elektromotory
má 7 velikostí, pokrývá rozsahy výkonů
0,25 -30 kW, výstupních kroutících momentů
5,8 -3860 Nm, převodových poměrů 6,3 - 125
a používá standardní 2, 4, 6 a 8 pólové
asynchronní motory.
Hlavní přednosti této nové řady jsou:
- zaměnitelnost s převodovkami předních

evropských výrobců díky shodným
připojovacím a hlavním vnějším rozměrům

- vysoký měrný výkon a účinnost
- konstrukce skříně zaručující vysokou pevnost

a tuhost převodovky
- použití vysoce únosných valivých ložisek

a spolehlivého těsnění
- cementované, kalené a broušené čelní šikmé

ozubení u nejpoužívanějších modulů ozubení
- možnost využití mezikusů pro řešení se

spojkou
- minimální a snadná údržba

The E BOX M series of the foot mounted helical
gearboxes with the standard asynchronous
electric motors has 7 sizes, covers the outputs
from 0.25 to 30 kW, output torque from 5.8 to
3860 Nm, gear ratios from 6.3 to 125 and uses
the standard 2,4,6 and 8-pole asynchronous
motors.

Main advantages of this new series are:
- replacement ability of the gearboxes of major

European producers owing to identical
mounting and main external dimensions

- high specific output and efficiency
- box design guarantees of the high strength

and rigidity of the gearbox
- use of the high loading rolling bearings and

reliable packing
- case-hardened, hardened and ground helical

gearing by the most used modules of the
gearing

- possibility of the adapters utilization for the
solution with the coupling

- minimal and easy maintenance

Die E BOX M -Baureihe von Stirnradgetrieben
in Fußausführung mit Drehstrommotoren
umfasst 7 Größen, bedeckt, Leistungen von
0,25 bis 30 kW, Abtriebsdrehmomente von 5,8
bis 3 860 Nm, Übersetzungsverhältnis-
Bereiche von 6,3 bis 125 und benutzt 2-, 4-,
6- und 8-polige Drehstrommotoren.

Hauptvorteile dieser neuen Baureihe:
- Vertauschbarkeit mit Getrieben von

führenden europäischen Herstellern dank
den gleichen Anschluss- und Haupt-
außenmaßen

- hohe spezifische Leistung und hoher
Wirkungsgrad

- konstruktives Gehäuse, das die hohe
Getriebefestigkeit und -steifigheit besichert

- Verwendung von hoch-tragfähigen Walzlagern
und zuverlässiger Dichtung

- einsatzgehärtete, gehärtete und geschliffene
Stirnschrägverzahnung bei den meistver-
wendeten Verzahnungsmodulen

- Möglichkeit der Adapter für die Variante mit
Kupplung

- minimale und einfache Wartung

Řada čelních patkových převodovek E BOX S  pro standardní elektromotory je odvozena od
řady E BOX M a vyznačuje se stejnými parametry a přednostmi. Převodovky E BOX S jsou
dodávány bez elektromotoru a jsou vhodné zejména pro připojení standardních asynchronních
elektromotorů  od různých výrobců, vyrobených v souladu s normami IEC.

The E BOX  S  series of the helical foot mounted
gearboxes  for the standard electric motors is
derived from the E BOX  M  series and it is
marked by the identical parameters and
advantages. The E BOX S  gearboxes  are
supplied without an electric motor and  are
suitable particularly for the mounting of the
standard asynchronous electric motor from
the different producers, manufactured in
accordance with the IEC standards.

Die   E BOX S-Baureihe von Stirnradgetrieben
in Fußausführung für Standardelektromotoren
ist von der  E BOX M-Baureihe   abgeleitet  und
wird mit denselben Parametern und Vorzügen
gekennzeichnet.  Die Getriebe  E BOX S
werden ohne Elektromotor geliefert und eignen
sich besonders für den Anschluss der von
verschiedenen Herstellern hergestellten
Drehstrommotoren, die  den Normen IEC
entsprechen.
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