
Reductoare sfert de tură

GS 50.3 – GS 250.3

cu picior şi braţ

A se utiliza exclusiv în conformitate cu manualul de utilizare!
● Aceste instrucţiuni pe scurt NU înlocuiesc manualul de utilizare!
● Acestea sunt destinate exclusiv persoanelor deja familiarizate cu manualul de utilizare,

care include o descriere detaliată a instrucţiunilor de siguranţă, lucrărilor de montaj,
operare şi punere în funcţiune!

● Manualul de utilizare trebuie să fie întotdeauna disponibil!

MontajInstrucţiuni pe scurt
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1. Descriere sumară
Baza reductorului descris aici este reprezentată de un reductor sfert de tură tip GS.3.
În locul flanşei de antrenare şi a cuplajului, varianta de execuţie „Picior şi braţ” include
o flanşă de bază şi un braţ. De regulă, la nivelul braţului este montată o tijă cu
articulaţii sferice, pentru acţionarea unei armături.

Variantă de execuţie Prima literă a variantei de execuţie indică poziţia arborelui melcat la roata melcată
(cu privire asupra arborelui de intrare).

A doua literă indică direcţia de rotaţie la partea antrenată (cu privire asupra capacului
carcasei) la rotirea spre dreapta a arborelui de intrare.

Variante de execuţie: Poziţie arbore melcat şi direcţie de rotaţie parte antrenată GS 50.3 – GS 250.3 cu picior şi braţ
LRRLLLRR

Descrierea celor patru variante de execuţie diferite (cu privire asupra capacului carcasei):

Direcţia de rotaţie la partea antrenatăPoziţia arborelui melcatDirecţia de rotaţie la arborele de intrareDenumire
prescurtată

R = cu rotire spre dreaptaR = dreaptaCu rotire spre dreaptaRR
L = cu rotire spre stângaL = stângaCu rotire spre dreaptaLL
L = cu rotire spre stângaR = dreaptaCu rotire spre dreaptaRL
R = cu rotire spre dreaptaL = stângaCu rotire spre dreaptaLR
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2. Montaj

2.1. Montarea şi fixarea reductorului

Pericol de strivire din cauza componentelor mobile!
→ Înainte de montaj, verificaţi dacă există suficient spaţiu. Mecanismul de acţionare

sau alte componente nu trebuie să ajungă în raza de acţiune a braţului.
→ Montaţi un dispozitiv de protecţie.

Modificarea deplasării braţului din cauza vibraţiilor!
→ Reductorul cu braţ se montează pe o suprafaţă solidă, rezistentă la încovoiere

şi fără vibraţii, astfel ca mişcările relative dintre picior şi elementul de fixare să
fie excluse.

1. Aliniaţi poziţia de montaj astfel încât tubul armăturii [1] şi braţul oscilant al
reductorului [2] să fie situate paralel.
Informaţie: Respectaţi abaterea admisibilă a unghiului dintre tub şi braţul
oscilant.

- în sens opus faţă de braţul oscilant [2]: max. 10°
- către braţul oscilant [2]: max. 3°

Imagine 1: Abateri admisibile ale unghiului şi alezaje la nivelul piciorului

[1] Tub armătură
[2] Braţ oscilant

2. Curăţaţi şi degresaţi bine suprafeţele de reazem.
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3. Fixaţi reductorul cu braţ cu patru şuruburi (cel puţin calitatea 8.8) şi inele de
siguranţă.

Tabel 1:
Dimensiuni alezaje picior

JHGTip
154080GS 50.3
1545110GS 63.3
1550110GS 80.3
2560140GS 100.3
3060200GS 125.3
3080250GS 160.3
3595320GS 200.3
45125400GS 250.3

2.2. Modificarea poziţiei braţului
Dacă este necesar, poziţia braţului poate fi modificată treptat prin deplasarea braţului.

Informaţie Pentru o reglare exactă (continuă), poziţia braţului poate fi modificată şi prin
modificarea unghiului de rotaţie prin intermediul opritorului final al reductorului. A se
vedea manualul de utilizare.

Imagine 2: Modificarea poziţiei braţului

[1] Inel de siguranţă
[2] Braţ oscilant
[3] Arbore antrenat

1. Scoateţi inelul de siguranţă [1].
2. Scoateţi braţul oscilant [2] din arborele antrenat [3] şi reintroduceţi-l în poziţia

dorită pe arborele antrenat.

Tabel 2:
Reglarea braţului cu un dinte

Grad per dinteTip
15°GS 50.3
11,25°GS 63.3
9°GS 80.3
11,25°GS 100.3
9°GS 125.3

GS 160.3
GS 200.3
GS 250.3
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3. Fixaţi braţul oscilant cu inel de siguranţă [1].

2.3. Montarea tijei
Articulaţiile sferice adecvate braţului oscilant, inclusiv contrapiuliţe şi capete pentru
sudare, potrivite pentru tub, pot fi obţinute prin comandă specială de la AUMA

Imagine 3: Tijă cu articulaţii sferice

[1] Articulaţie sferică
[2] Contrapiuliţă
[3] Piuliţă alipită
[4] Tub
[5] Braţul armăturii
[6] Braţ oscilant
[7] Piuliţă crenelată
[8] Şplint

1. Introduceţi articulaţia sferică [1] în alezajul braţului oscilant [6], fixaţi-o cu piuliţă
crenelată [7] şi asiguraţi-o cu şplint [8] împotriva autodesfacerii.

2. Introduceţi cealaltă articulaţie sferică [1] în alezajul braţului armăturii [5], fixaţi-
o cu piuliţă crenelată [7] şi asiguraţi-o cu şplint [8] împotriva autodesfacerii.

3. Înşurubaţi ambele piuliţe alipite [3] la nivelul articulaţiilor sferice [1] până la
aproximativ jumătatea lungimii filetului.
Informaţie: Respectaţi suprapunerea minimă a filetelor (Xmin = 1 x diametrul
filetului).

4. Aduceţi reductorul cu braţ şi armătura în aceeaşi poziţie finală.
5. Aduceţi braţul armăturii [5] şi braţul oscilant [6] în poziţie paralelă unul faţă de

celălalt.
6. Măsuraţi dimensiunea aferentă lungimii tubului şi scurtaţi tubul la lungimea

adecvată.
7. Deşurubaţi piuliţele alipite [3] de la ambele articulaţii sferice şi sudaţi tubul.

Informaţie:După lucrările de sudare, aplicaţi o substanţă de protecţie împotriva
coroziunii.

8. Înşurubaţi contrapiuliţa [2] şi tubul [4] în articulaţia sferică la nivelul braţului
oscilant.
Informaţie: Respectaţi suprapunerea minimă a filetelor (Xmin = 1 x diametrul
filetului).

9. Scoateţi a doua articulaţie sferică [1] din braţul armăturii [5], deşurubaţi
contrapiuliţa [2] şi înşurubaţi articulaţia sferică în tub.
Informaţie: Respectaţi suprapunerea minimă a filetelor (Xmin = 1 x diametrul
filetului).

10. Introduceţi a doua articulaţie sferică [1] în alezajul braţului armăturii [5], fixaţi-o
cu piuliţă crenelată [7] şi asiguraţi-o cu şplint [8].
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11. Ajustaţi lungimea prin rotirea tubului.
Informaţie: În cazul utilizării articulaţiilor sferice livrate, o articulaţie sferică are
filet pe dreapta, iar cealaltă pe stânga.

Informaţie: La ajustarea lungimii se va avea grijă, ca unghiul α min. respectiv
α max nu fie depăşit în niciun sens.

Imagine 4: Unghi de abatere admisibil

α Unghi de abatere
β Unghi în funcţie de armătură

➥ Valorile limită pentru unghiul β trebuie specificate de producătorul armăturii.

Tabel 3:
Unghi de abatere admisibil

α max.α min.Tip
150°30°GS 50.3 – GS 100.3
143°37°GS 125.3
135°45°GS 160.3 – GS 250.3 (distanţă mică M1)
147°33°GS 160.3 – GS 250.3 (distanţă mare M2)

12. Strângeţi ambele contrapiuliţe [2] la nivelul tubului [4].
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3. Date tehnice

Informaţie În datele tehnice aferente seriei constructive de reductoare sfert de tură tip GS.3,
precum şi completării pentru varianta de execuţie cu picior şi braţ (a se vedea mai
jos), pe lângă varianta de execuţie standard sunt indicate şi opţiuni. Pentru varianta
de execuţie exactă trebuie consultată fişa tehnică aferentă comenzii. Fişa tehnică
aferentă comenzii este disponibilă pe pagina de Internet http://www.auma.com, de
unde poate fi descărcată în limbile engleză şi germană (este necesară indicarea
numărului comenzii).

3.1. Echipare şi funcţii

Baza reductorului este reprezentată de un reductor sfert de tură tip GS.3. Pentru
acesta sunt valabile datele tehnice aferente seriei constructive GS.3. Particularităţile
specifice variantei de execuţie cu picior şi braţ sunt descrise în cele ce urmează.

Tabel 4:
Particularităţi specifice variantei de execuţie cu picior şi braţ
Nu este adecvată pentru clasa de solicitare 3

Din fontă cu grafit nodular, disponibil pentru montare pe suprafaţă cu patru alezaje pentru şuruburile de
fixare.

Picior

Din fontă cu grafit nodular, cu două sau trei alezaje pentru fixarea unei tije. Braţul poate fi montat în
orice poziţie pe arborele antrenat, ţinându-se seama de condiţiile exterioare.

Braţ

Două articulaţii sferice, adecvate braţului, inclusiv contrapiuliţe ca opţiune şi două capete pentru sudare,
potrivite pentru tub conform tabelei de dimensiuni.

Articulaţii sferice

Fără indicator de poziţie (capac de protecţie)Standard:Indicare mecanică a poziţiei
Capac al indicatorului în locul capacului de protecţie pentru afişarea continuă a
poziţiei

Opţiune:
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4. Lista pieselor de schimb
4.1. Reductoare sfert de tură GS 50.3 – GS 125.3 cu picior şi braţ
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La fiecare comandă de piese de schimb vă rugăm să ne indicaţi tipul aparatului şi numărul nostru de comandă (vezi plăcuţa indicatoare). Pot
fi utilizate numai piese de schimb originale AUMA. Utilizarea altor piese duce atât la anularea garanţiei cât şi la stingerea obligaţiilor de
răspundere. Prezentarea pieselor de schimb poate diferi de piesele livrate.

Art.DenumireNr. ref.
ModulFlanşă ajutătoare512.0

Ştift filetat513.1
ModulCarcasă517.0
ModulCapac carcasă518.0

Roată melcată519.1
ModulArbore melcat520.0
ModulPiuliţă opritoare cu două perechi de şaibe de siguranţă tip pană521.0

Piuliţă opritoare521.1
Pereche de şaibe de siguranţă tip pană521.2

ModulCapac al lagărului522.0
ModulOpritor final523.0
ModulPiuliţă finală526.0
ModulCapac de protecţie527.0
ModulArbore de antrenare534.0
ModulCapac al lagărului cu arbore de antrenare538.0
ModulFlanşă de bază546.0

Braţ oscilant547.0
ModulSet de şuruburi mecanism de acţionare manuală595.0
SetSet de garnituriS1

10

Lista pieselor de schimb



4.2. Reductoare sfert de tură GS 160.3 – GS 250.3 cu picior şi braţ
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La fiecare comandă de piese de schimb vă rugăm să ne indicaţi tipul aparatului şi numărul nostru de comandă (vezi plăcuţa indicatoare). Pot
fi utilizate numai piese de schimb originale AUMA. Utilizarea altor piese duce atât la anularea garanţiei cât şi la stingerea obligaţiilor de
răspundere. Prezentarea pieselor de schimb poate diferi de piesele livrate.

Art.DenumireNr. ref.
ModulFlanşă ajutătoare512.0

Ştift filetat513.1
ModulCarcasă517.0
ModulCapac carcasă518.0

Roată melcată519.1
ModulArbore melcat520.0
ModulPiuliţă opritoare cu două perechi de şaibe de siguranţă tip pană521.0

Piuliţă opritoare521.1
Pereche de şaibe de siguranţă tip pană521.2

ModulCapac al lagărului522.0
ModulOpritor final523.0
ModulPiuliţă finală526.0
ModulCapac de protecţie527.0
ModulArbore de antrenare534.0
ModulCapac de protecţie536.0
ModulBucşă de strângere537.0
ModulCapac al lagărului cu arbore de antrenare538.0
ModulFlanşă de bază546.0

Braţ oscilant547.0
ModulSet de şuruburi mecanism de acţionare manuală595.0
SetSet de garnituriS1
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AUMA Riester GmbH & Co. KG

P.O.Box 1362
DE 79373 Muellheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
riester@auma.com
www.auma.com

AUMA-Armaturenantriebe Ges.m.b.H.
AT 2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
Fax +43 2252 8254050
office@auma.at
www.auma.at

Y006.918/049/ro/1.15

Informaţii detaliate privind produsele AUMA găsiţi pe pagina de Internet: www.auma.com
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