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Wprowadzenie

Zatwierdzenia

Firma Renold Gears uzyska∏a potwierdzenie
zgodnoÊci z normà BS EN ISO 9001: 2000.
Wszystkie produkty sà projektowane i
produkowane zgodnie z tym systemem
zapewnienia jakoÊci.

NajnowoczeÊniejsza technologia

Firma Renold zapewnia praktyczne i
ekonomiczne rozwiàzania oraz jest oddana
uzyskiwaniu wysokiej wartoÊci za
poÊrednictwem jakoÊci swoich produktów.
Uzyskuje si´ to przez ciàg∏e inwestycje w
ludzi, technologie procesów i produkcji.

Sprawdzona niezawodnoÊç

Firma Renold ma ponad 125 lat
doÊwiadczenia w dziedzinie projektowania i
produkcji produktów z zakresu przek∏adni
silnikowych zgodnie z najbardziej
wyÊrubowanymi parametrami technicznymi,
których dzia∏anie zosta∏o sprawdzone w
najró˝niejszych bran˝ach na ca∏ym Êwiecie.
Jest to r´kojmia naszej gwarantowanej
jakoÊci i zapewnienie niezawodnoÊci.

Doskona∏oÊç serwisu i dba∏oÊç 
o klienta

Firma Renold zapewnia unikatowy poziom
doskona∏oÊci serwisu i dba∏oÊci o klienta.
Nasi doÊwiadczeni in˝ynierowie ds. aplikacji
wybierajà optymalne rozwiàzanie z pomocà
najnowszej technologii komputerowej i
projektowej. Renold to marka, oznaczajàca
perfekcyjny serwis, dba∏oÊç o szczegó∏y i
spokojnà g∏ow´.

Rozwiàzania specjalne oraz innowacje

Firma Renold jest uznawana w swojej bran˝y
za zdolnoÊç tworzenia konkretnych
rozwiàzaƒ dla unikatowych wymagaƒ
naszych klientów.

Mi´dzynarodowe firmy i bran˝e od bran˝y
stalowej do przetwórstwo ˝ywnoÊci i od wind
do maszyn w∏ókienniczych wybra∏y naszà
firm´ do rozwiàzania swoich problemów.

Dost´pnoÊç miejscowa i mi´dzynarodowa.

Firma Renold ma przedstawicielstwa na
ca∏ym Êwiecie.

• 23 krajowe firmy handlowe.

• Ponad 90 dystrybutorów 
zagranicznych, oferujàcych 
wszechstronny wachlarz produktów 
firmy Renold bezpoÊrednio lub za 
poÊrednictwem lokalnych sieci 
dystrybutorów.



Schody ruchome

Pakiety motoreduktorów firmy Renold,
obejmujàce motoreduktory Êlimakowe,
sprz´g∏a i ∏aƒcuchy ruchomych schodów sà
wykorzystywane przez producentów
ruchomych schodów na ca∏ym Êwiecie.

Windy

Doskona∏oÊç w dziedzinie technologii
przek∏adni Êlimakowych razem z wiodàcà na
Êwiecie technologià w zakresie ograniczania
wibracji sprawia, ˝e modu∏y trakcyjne firmy
Renold sà wykorzystywane przez wiodàcych
producentów wind.

Oczyszczanie wody

Procesy oczyszczania wody wymagajà
d∏ugiej ˝ywotnoÊci elementów z minimalnà
iloÊcià konserwacji, czyli w∏aÊnie tego, co
zapewniajà przek∏adnie firmy Renold.

Przetwarzanie minera∏ów

Technologia silników przek∏adniowych
osadzanych na wale firmy Renold razem z
innowacyjnymi rozwiàzaniami
uszczelniajàcymi wiedzie prym w Êwiecie
kamienio∏omów.

Samochody

Doskona∏oÊç w dziedzinie technologii
przek∏adni Êrubowych oraz egzekwowanie
standardów w zakresie jakoÊci oznacza, ˝e
firma Renold jest wybierana przez wiodàcych
na Êwiecie producentów silników.

Cz´Êci maszyn

Firma Renold opracowa∏a przek∏adni´
Êlimakowà o precyzyjnie regulowanym luzie
i podwójnej prowadnicy, która jest
powszechnie wykorzystywana w nap´dach
no˝y obrotnic i mechanizmach
pozycjonowania narz´dzi maszyn.

Obróbka metali

W jednym z najbardziej wymagajàcych
rynków na Êwiecie firma Renold uzyska∏a
pozycj´ lidera w dziedzinie
niestandardowych motoreduktorów i
technologii kó∏ z´batych przek∏adni
Êlimakowych.

Energia

Nap´dy firmy Renold sà wykorzystywane w
ka˝dym rodzaju generowania pràdu, od
rosnàcej liczby elektrowni w´glowych do
bran˝y jàdrowej o wysokich wymaganiach.

Transport materia∏ów

Oferowane przez firm´ Renold silniki
przek∏adniowe, z technologià przek∏adni
Êlimakowych i Êrubowych sà
wykorzystywane do nap´dzania
najró˝niejszych maszyn, od dêwigów w
dokach do podnoÊników ∏adunkowych.
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Zastosowania
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Przek∏adnie z osiami prostopad∏ymi

jPM

Motoreduktory Êlimakowe w rozmiarze
odleg∏oÊci centralnej od 1,125 cala do 3,0
cali i mocà do 6,66 kW.

• Dost´pne jako opcje Êrubowe lub 
Êlimakowe o prze∏o˝eniu do 300:1.

• Dost´pne sà typy silnikowe i z 
redukcjà szybkoÊci.

• BezpoÊredni monta˝ silników IEC i 
NEMA.

• Zró˝nicowane opcje monta˝u 
zapewniajà swobod´ projektowà.

• Unikatowy profil formy z´bów Holroyd 
dla wysokiej wydajnoÊci i d∏ugiej 
przydatnoÊci.

• Nape∏niane fabrycznie syntetycznym 
Êrodkiem smarnym o d∏ugiej 
przydatnoÊci do u˝ytku.

Seria WM

Przek∏adnie z osiami prostopad∏ymi sà
dost´pne z odleg∏oÊcià osi od 100 do
200mm (4 - 9 cali) i mocà do 115kW.
Dost´pne z prze∏o˝eniem 5:1 do 70:1 jako
modu∏ z jednà redukcjà i 75:1 do 4900:1 z
podwójnà redukcjà.

• Dost´pne typy z monta˝em na stopce, 
ko∏nierzu i korbowodzie.

• Wersje z wie˝à ch∏odniczà i 
mieszad∏em dost´pne dla konkretnych 
zastosowaƒ.

• Unikatowy profil formy z´bów Holroyd 
dla wysokiej wydajnoÊci i d∏ugiej 
przydatnoÊci.

• Zintegrowane sprz´g∏o klinowe 
jednokierunkowe dla zastosowaƒ z 
nachylonym przenoÊnikiem.

Seria PM

Ta seria motoreduktorów jest dost´pna jako:

• pojedynczy motoreduktor Êlimakowy 
- typ PW,

• motoreduktor kàtowy (zaz´bienie 
Êrubowe i Êlimakowe ) - typ PH,

• motoreduktor kàtowy (zaz´bienie 
skoÊne i sto˝kowe lub skoÊne i 
Êlimakowe) - typ PB,

Ta seria oferuje to, co najlepsze pod
wzgl´dem wszechstronnoÊci i trwa∏oÊci z
nowoczesnà, zwartà konstrukcjà,
zapewniajàcà mo˝liwoÊç bezpoÊredniego
monta˝u standardowych silników IEC i
NEMA.

Dost´pne w 6 rozmiarach o mocy do 84kW
i prze∏o˝eniach od 5:1 do

333:1.

• Dost´pne sà typy silnikowe i z 
redukcjà szybkoÊci.

• Projekt obudowy zapewnia swobodne 
mo˝liwoÊci monta˝u - na stopce, 
ko∏nierzu i korbowodzie.

• Syntetyczne smarowanie o d∏ugiej 
przydatnoÊci do u˝ytku.

Seria HC

NajnowoczeÊniejsze, wytrzyma∏e jednostki
kàtowe/Êrubowe wykorzystujàce
wzmocnione przek∏adnie. Dost´pnych 16
rozmiarów o mocy do 2300kW.

• Dost´pne sà typy silnikowe i z 
redukcjà szybkoÊci dla wszystkich 
zastosowaƒ.

• WszechstronnoÊç oferowanych 
produktów zapewnia mo˝liwoÊç 
monta˝u podwieszanego i pionowego 
tej samej jednostki.

• Dost´pne typy z monta˝em na stopce, 
ko∏nierzu i korbowodzie.

• Dost´pne sà równie˝ jednostki 
niestandardowe, zaprojektowane 
ÊciÊle wed∏ug wymagaƒ klienta.

• Dost´pne z podwójnà, potrójnà i 
poczwórnà redukcjà oraz 
prze∏o˝eniem do 400/1.

Seria TW

Motoreduktor Êlimakowy do trudnych
zastosowaƒ -  z odleg∏oÊcià osi od 10 do 28
cali.

Moc do 1361kW.

• Dost´pne jako jednostki z pojedynczà 
lub podwójnà redukcjà.

• Dost´pnoÊç ró˝nych wersji zapewnia 
swobod´ w zakresie pozycji monta˝u 
- podwieszane, nak∏adane, pionowe, 
na korbowodzie i mieszadle.

• Unikatowy profil formy z´bów Holroyd 
dla wysokiej wydajnoÊci i d∏ugiej 
przydatnoÊci.

• Wymienne wymiary zewn´trzne w 
stosunku do wielu innych 
wczeÊniejszych wersji.

• Ulepszone opcje uszczelniania 
dost´pne dla wszystkich wymiarów i 
wrogich Êrodowisk.

• Projekt o wzmocnionej konstrukcji dla 
zastosowaƒ z du˝ym momentem 
obrotowym.
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Przek∏adnie z osiami równoleg∏ymi

Seria RF

Motoreduktory Êrubowe montowane na wa∏
dost´pne z silnikiem bezpoÊrednio
montowanym i prze∏o˝eniu do 300/1 oraz
mocy 7,5 kW.

• Dost´pne sà poni˝sze opcje: wa∏y 
wyjÊciowe, tarcze zmniejszajàce, 
monta˝ na ko∏nierzu i wale 
wejÊciowym.

• Wymienne z produktami wiodàcych 
Europejskich producentów.

• BezpoÊredni monta˝ silników IEC i 
NEMA.

• Redukcja podwójna i potrójna.

• Dostarczane razem ze Êrodkiem 
smarnym nalewanym w fabryce

Seria RP

Silnik o osi równoleg∏ej do osi ko∏a
Êrubowego i jednostki redukcji pr´dkoÊci o
prze∏o˝eniu do 363:1 i mocy 22kW.

• Zaprojektowane zgodnie normami 
Europejskimi - bez potrzeby przeróbek

• BezpoÊredni monta˝ silników IEC i 
NEMA.

• Redukcja pojedyncza, podwójna lub 
potrójna.

• Pe∏ny zakres stopek konwertujàcych 
oraz alternatywnych wymiarów wa∏ów.

• Wersje silnikowe i z redukcjà 
szybkoÊci.

• Dostarczane razem ze Êrodkiem 
smarnym nalewanym w fabryce

SMXtra

Motoreduktory Êrubowe montowane na wa∏
dost´pne z wydrà˝onym otworem
wyjÊciowym, w 12 rozmiarach z 5 opcjami
prze∏o˝enia na rozmiar. Moc do 235 kW.

• Do opcji nale˝à zintegrowane 
ograniczniki, platformy monta˝u 
silnika i tuleje redukujàce Êrednic´ 
wa∏ów równoleg∏ych.

• Dost´pne opcje ulepszonego 
uszczelnienia wa∏u wejÊciowego i 
wyjÊciowego.

• WymiennoÊç, zapewniajàca szybkà i 
prostà wymian´.

• Opcje otworu równoleg∏ego i 
zw´˝onego, prosty demonta˝ w celu 
dokonania naprawy

Seria HC

NajnowoczeÊniejsze, wytrzyma∏e jednostki
Êrubowe wykorzystujàce wzmocnione
przek∏adnie. Dost´pnych 16 rozmiarów o
mocy do 11.000 kW.

• Dost´pne sà typy silnikowe i z 
redukcji pr´dkoÊci dla wszystkich 
zastosowaƒ.

• WszechstronnoÊç oferowanych 
produktów zapewnia mo˝liwoÊç 
monta˝u podwieszanego i pionowego 
tej samej jednostki.

• Dost´pne typy z monta˝em na stopce, 
ko∏nierzu i korbowodzie.

• Dost´pne sà równie˝ jednostki 
niestandardowe, zaprojektowane 
ÊciÊle wed∏ug wymagaƒ klienta.

• Dost´pne z pojedynczà, podwójnà, 
potrójnà i poczwórnà redukcjà oraz 
prze∏o˝eniem do 500/1.
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Zmienna pr´dkoÊç

Przek∏adnia Cartera

Hydrostatyczny nap´d o zmiennej szybkoÊci
i mocy do 37 kW.

• Udowodniona niezawodnoÊç w 
niebezpiecznych Êrodowiskach.

• Elektroniczne, pneumatyczne i r´czne 
elementy sterowania, zapewniajàce 
wszechstronnoÊç projektowà.

• 27:1 bezkrokowy przedzia∏ szybkoÊci.

• Dok∏adne utrzymywanie szybkoÊci.

Serwis i remont przek∏adni

• Firma Renold wykonuje, z dok∏adnie takimi samymi  wymagajàcymi standardami, 
naprawy wszystkich modeli i wersji przek∏adni przemys∏owych: Êrubowych, 
sto˝kowo-Êrubowych i Êlimakowych.

• Tylko firma Renold ma natychmiastowy dost´p do rejestrów historycznych, co 
pozwala oszcz´dzaç czas i pieniàdze klientów przez szybkie identyfikowanie i 
wymian´ zu˝ytych lub uszkodzonych podzespo∏ów. Specjalnie wyznaczeni 
wewn´trzni pracownicy handlowi zapewniajà szybkà i osobistà obs∏ug´.

• Zaplanowane przestoje konserwacyjne z wst´pnie produkowanymi wykonywanymi 
na zamówienie podzespo∏ami ∏o˝yskowymi.

• Odwrotna in˝ynieria podzespo∏ów firm innych ni˝ Renold zapewnia monta˝ 
podzespo∏ów o prawid∏owych specyfikacjach bez ujemnego wp∏ywu na jakoÊç.
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Produkty na indywidualne zamówienie

Zestawy przek∏adni Êlimakowych

Firma Renold jest ekspertem w dziedzinie
produkcji wysokiej jakoÊci
niestandardowych przek∏adni Êlimakowych
oraz kó∏ Êlimakowych wyprodukowanych
zgodnie z klasami komercyjnymi lub
precyzyjnymi, co zapewnia szeroki wachlarz
zastosowaƒ.

• Przek∏adnie Êlimakowe o 
zredukowanym luzie z wykorzystaniem 
technologii podwójnych prowadnic.

• Przek∏adnie Êlimakowe wykonywane 
na zamówienie zgodnie z wymiarami 
klienta

• Unikatowy profil przek∏adni Holroyd o 
wysokiej wydajnoÊci.

Przek∏adnie Êrubowe

Wysoce precyzyjne przek∏adnie Êrubowe
zgodne z normà DIN 1.

• Pojedynczy proces produkcyjny i 
wysoko-nak∏adowe produkcje 
samochodowe.

• Ârednica przek∏adni do 350 mm. 
SzerokoÊç przodu do 160 mm.

Rozwiàzania in˝ynieryjne

Z globalnà reputacjà w zakresie innowacji i doskona∏oÊci firma Renold jest oddana
pomaganiu klientom w osiàganiu optymalnej zdolnoÊci produkcyjnej za poÊrednictwem
zaawansowanych i usprawnianych procesów produkcyjnych. Przez ciàg∏à wspó∏prac´ ze
swoimi klientami firma Renold mo˝e identyfikowaç ich dok∏adne wymagania przed
opracowaniem rozwiàzaƒ niestandardowych.

Firma Renold jest wp∏ywowym innowatorem w dziedzinie wszystkich sektorów i z dumà
oferuje unikatowe mo˝liwoÊci projektowe i produkcyjne. Dzi´ki wsparciu kierownictwa
mo˝emy zapewniç rozwiàzania najlepiej dostosowane do wymagaƒ zastosowaƒ ka˝dego
klienta, redukujàc koszty i zwi´kszajàc wartoÊç wyposa˝enia.

• Nap´dy produkowane na zamówienie

• Nap´dy pakietowe.

• Pe∏ne zarzàdzanie.
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AUSTRALIA
Melbourne (Victoria)
Tel + 61 (03) 9262 3333  
Fax + 61 (03) 9561 8561
równie˝ w: Sydney, Brisbane, Adelaide,
Perth, Newcastle, Wollongong, Townsville.

AUSTRIA
Wiedeƒ
Tel + 43 (0) 13303484-0 
Fax + 43 (0) 13303484-5
równie˝ w: Kiskörös (W´gry), Jaroslavice
(Republika Czeska).

BELGIA
Bruksela
Tel + 32 (0) 2 201 1262  
Fax + 32 (0) 2 203 2210

KANADA
Brantford (Ontario) 
Tel + 1 519 756 6118  
Fax + 1 519 756 1767
równie˝ w: Montreal.

CHINY
Szanghaj
Tel + 21 5046 2696  
Fax + 21 5046 2695

DANIA
Bröndby (Kopenhaga) 
Tel + 45 43 45 26 11  
Fax + 45 43 45 65 92

FRANCJA
Seclin
Tel + 33 (0) 320 16 29 29  
Fax + 33 (0) 320 16 29 00

NIEMCY
Mechernich
Tel :  + 49 2256 - 959074
Fax : + 49 2256 - 959169

KOREA
Seoul
Tel + 822 783 6829  
Fax + 822 784 9322

MALEZJA
Selangor Darul Ehsan
Tel + 60 3-5191 9880  
Fax + 60 3-5191 9881
równie˝ w: Johor Bharu, Ipoh, Penang.

HOLANDIA
Amsterdam
Tel + 31 206 146661  
Fax + 31 206 146391

NOWA ZELANDIA
Auckland
Tel + 64 9 828 5018 
Fax + 64 9 828 5019
równie˝ w: Christchurch. 

SINGAPUR
Singapur
Tel + 65 6760 2422  
Fax + 65 6760 1507

AFRYKA PO¸UDNIOWA
Benoni
Tel + 27 11 747 9500  
Fax + 27 11 747 9505
równie˝ w: Witbank.

HISZPANIA
Barcelona 
Tel + 34 93 638 05 58
Fax + 34 93 638 05 58 

SZWECJA
Bröndby (Kopenhaga)
Tel + 45 43 45 26 11  
Fax + 45 43 45 65 92

SZWAJCARIA
Dübendorf (Zurych)
Tel + 41 (0) 44 824 84 84  
Fax + 41 (0) 44 824 84 11
równie˝ w: Crissier (Lausanne).

WIELKA BRYTANIA
Renold Gears, Rochdale
Tel + 44 (0) 1706 751000  
Fax + 44 (0) 1706 751001
e-mail : gears.sales@renold.com

USA
Westfield NY
Tel + 1 716 326 3121  
Fax + 1 716 326 6121

WEB
www.renold.com

E-MAIL
e-mail : gears.sales@renold.com

W celu uzyskania informacji na temat
dystrybutorów w innych krajach prosz´
skontaktowaç si´ z firmà Renold UK.

 


