
Motorlu Redüktör  

Çeşitlerimiz  



Motorlu Redüktörler 

Ayak / Flanş Bağlantılı Redüktörler 

PA/PF Serisi 

•Ayak montajlı, helisel dişlili redüktörler ( pa) 
•Flanş montajlı, helisel dişlili redüktörler ( pf) 
•Robus döküm gövde sağlam yapı 
•Günümüzün uluslararası yük standardına göre uyarlanmıştır 
•Gövdeler entegre döküm sistemi ile dökülmüştür 
•Ağır şartlarda çalışabilecek dizaynlar mevcuttur 
•Motorlu, frenli motorlu ve birçok hareket veren hizmet motorlarına 
göre seçim olanağı 
•Kolay temizlenebilmesi için yüzeyler perdahlı dizayn edilmiştir 
•Niemann hesapları ile doğrulanmıştır 
•Rulmanlı yatakların tümü uzun ve sorunsuz çalışacak şekilde 
seçilmiştir 
•Sızdırmazlık elemanı olarak yüksek kaliteli keçe kullanılmıştır 
•Çıkış mil tarafi gövdeye yekpare olup, yağ kaçakları yada dişli eksen 
kaçıklıklarına neden olan çıkış kapağı mevcut değildir 

Moment: 2...26800 Nm 
Güç: 0,12...160 kW 
Tahvil: 1,24...14373,83 

PA/PF 11...PA/PF 51 1 Kademeli 
PA/PF 02...PA/PF 102 2 Kademeli  
PA/PF 03...PA/PF 103 3 Kademeli 
 

PA/PF 12/02...PA/PF 52/12 4 Kademeli 
PA/PF 63/22...PA/PF 103/52 5 kademeli 
PA/PF 63/23 6 Kademeli 



Motorlu Redüktörler 

Ayak / Flanş Bağlantılı Redüktörler 

A/F Serisi 

•Ayak montajlı, helisel dişlili redüktörler (A) 
•Flanş montajlı, helisel dişlili redüktörler (F) 
•Diğer flanşlı redüktörlere göre farklı flanş boyutları 
•Diğer ayaklı gövdeye göre farklı montaj ölçüleri 
•Diğer ayakli gövdeye göre farklı mil boyları ve çapları 
•Robus döküm gövde sağlam yapı 
•Günümüzün uluslararası yük standardına göre uyarlanmıştır 
•Gövdeler entegre döküm sistemi ile dökülmüştür 
•Ağır şartlarda çalışabılecek dizaynlar mevcuttur 
•Motorlu, frenli motorlu ve birçok hareket veren hizmet motorlarına göre seçim olanağı 
•Kolay temizlenebilmesi için yüzeyler perdahlı dizayn edilmiştir 
•Niemann hesapları ile doğrulanmıştır 
•Rulmanlı yatakların tümü uzun ve sorunsuz çalışacak şekilde seçilmiştir 
•Sızdırmazlık elemanı olarak yüksek kaliteli keçe kullanılmıştır 
•Çıkış mil tarafi gövdeye yekpare olup, yağ kaçakları yada dişli eksen kaçıklıklarına neden olan 
çıkış kapağı mevcut değildir. 

Moment: 46........9060 Nm 

Güç: 0,12....45 kW 

Tahvil: 4,80.....282,17 

A/F 301...701 Tek Kademeli 
A/F 202...902 İki Kademeli 
A/F 253...903 Üç Kademeli 



Motorlu Redüktörler 

Paralel Şaft Montajlı Redüktörler 

PD/PM Serisi 

•Paralel şaft montajli redüktörler ( PD ) 
•Paralel mil montajli redüktörler ( PM ) 
•Delik mil çıkışlı redüktör 
•Günümüzün uluslararası yük standardina göre uyarlanmıştır. 
•Motorlu, frenli motorlu ve birçok hareket veren hizmet motorlarina 
göre seçim olanağı 
•Ağır şartlarda çalışabilecek dizaynlar mevcuttur. 
•Gövdeler entegre döküm sistemi ile dökülmüştür 
•Kolay temizlenebilmesi için yüzeyler perdahlı dökülmüştür 
•Niemann hesapları ile doğrulanmıştır 
•Rulmanlı yataklarin tümü uzun ve sorunsuz çalışacak şekilde 
seçilmiştir 
•Sizdirmazlik elemani olarak yüksek kaliteli keçe kullanilmiştir 
•Redüktörün ön tarafi gövdeye yekpare olup, yağ kaçakları veya dişli 
eksen kaçıklıklarına neden olan çıkış kapağı mevcut değildir. 

Moment: 4...97400 Nm 

Güç: 0,12...200 kW 

Tahvil: 4,02...6601,35 

PDA/PMA 02...PD/PM112, 2 Kademeli 
PDC/PMC 13...PD/PM 123, 3 Kademeli 
PD/PM 12/02...PD/PM 52/12, 4 Kademeli 
PD/PM 63/22...PD/PM113/52 5 kademeli 



Motorlu Redüktörler 

Helisel Konik Dişlili Redüktörler 

PKD Serisi 

•Ayak montajli, helisel-konik dişlili redüktörler ( pkd,da-tma-çma) 
•Gövdeden montajli, helisel-konik dişlili redüktörler ( pkd,dg-tmg) 
•Robus döküm gövde sağlam yapi 
•Günümüzün uluslararasi yük standardina göre uyarlanmiştir 
•Gövdeler entegre döküm sistemi ile dökülmüştür 
•Ağir şartlarda çalişabilecek dizaynlar mevcuttur 
•Motorlu, frenli motorlu ve birçok hareket veren hizmet motorlarina 
göre seçim olanaği 
•Kolay temizlenebilmesi için yüzeyler perdahli dizayn edilmiştir 
•Niemann hesaplari ile doğrulanmiştir 
•Rulmanli yataklarin tümü uzun ve sorunsuz çalişacak şekilde 
seçilmiştir 
•Sizdirmazlik elemani olarak yüksek kaliteli keçe kullanilmiştir 
•Çikiş mil taarfi gövdeye yekpare olup, yağ kaçaklari yada dişli eksen 
kaçikliklarina neden olan çikiş kapaği mevcut değildir. 
•12 farkli gövde büyüklüğünde yüksek moment sağlar 

Moment: 3...65150 Nm 

Güç: 0,12...200 kW 

Tahvil: 3,85...13432,68 

PKD A0290...PKD F5290 2 Kademeli 
PKD 1390...PKD G9390 3 Kademeli 
PKD 1490...PKD 5490 4 kademeli 
 

PKD 6390/32...PKD G9390/62 5 Kademeli 
PKD G9390/63 6 Kademeli  



Motorlu Redüktörler 

Helisel Sonsuz Dişlili Redüktörler 

PSH Serisi 

•Ayak bağlantılı redüktör psh,tma-çma 
•Flanş bağlantılı redüktör psh,dg-tmg/b5 
•Robus döküm gövde sağlam yapı 
•Günümüzün uluslararası yük standardına göre uyarlanmıştır 
•Motorlu, frenli motorlu ve birçok hareket veren hizmet 
motorlarına göre seçim olanağı vardır 
•Ağır şartlarda çalişabilecek dizaynlar mevcuttur 
•Gövdeler entegre döküm sistemi ile dökülmüştür 
•Kolay temizlenebilmesi için yüzeyler perdahlı dizayn 
edilmiştir 
•Niemann hesapları ile doğrulanmıştır 
•Rulmanlı yatakların tümü uzun ve sorunsuz çalışacak şekilde 
seçilmiştir 
•Sızdırmazlık elemanı olarak yüksek kaliteli keçe kullanılmıştır 

Moment: 3...3600 Nm 

Güç: 0,12...15 kW 

Tahvil:  4,40...7095,12 

PSH 2040...PSH 2125 2 Kademeli 
PSH 3050...PSH 3125 3 Kademeli 



Motorlu Redüktörler 

Helisel Konik Dişlili Redüktörler 

K/KF Serisi 

Moment: 66...13840 Nm 

Güç: 0,12...90 kW 

Tahvil:    5,71...183,27 

 
•Ayak montajli, helisel-konik dişlili redüktörler ( K,DA-TMA-ÇMA) 
•Gövdeden montajli, helisel-konik dişlili redüktörler ( K,DG-TMG-
ÇMG) 
•Robus döküm gövde sağlam yapi 
•Günümüzün uluslararasi yük standardina göre uyarlanmiştir 
•Gövdeler entegre döküm sistemi ile dökülmüştür 
•Ağir şartlarda çalişabilecek dizaynlar mevcuttur 
•Motorlu, frenli motorlu ve birçok hareket veren hizmet motorlarina 
göre seçim olanaği 
•Kolay temizlenebilmesi için yüzeyler perdahli dizayn edilmiştir 
•Niemann hesaplari ile doğrulanmiştir 
•Rulmanli yataklarin tümü uzun ve sorunsuz çalişacak şekilde 
seçilmiştir 
•Sizdirmazlik elemani olarak yüksek kaliteli keçe kullanilmiştir 
•Çikiş mil taarfi gövdeye yekpare olup, yağ kaçaklari yada dişli eksen 
kaçikliklarina neden olan çikiş kapaği mevcut değildir 
•12 farkli gövde büyüklüğünde yüksek moment sağlar  

K 35390...K 100390 3 Kademeli 



Motorlu Redüktörler 

Paralel Şaft Montajlı Redüktörler 

D/M Serisi 

Moment: 39...3285 Nm 

Güç: 0,09...30 kW 

Tahvil:   7,17...394,32 

 

•Paralel şaft montajli redüktörler ( D ) 
•Paralel mil montajli redüktörler ( M ) 
•Delik mil çikişli redüktör 
•Günümüzün uluslararasi yük standardina göre uyarlanmiştir. 
•Motorlu, frenli motorlu ve birçok hareket veren hizmet motorlarina 
göre seçim olanaği 
•Ağir şartlarda çalişabilecek dizaynlar mevcuttur 
•Gövdeler entegre döküm sistemi ile dökülmüştür 
•Kolay temizlenebilmesi için yüzeyler perdahli dökülmüştür 
•Niemann hesaplari ile doğrulanmiştir 
•Rulmanli yataklarin tümü uzun ve sorunsuz çalişacak şekilde 
seçilmiştir 
•Sizdirmazlik elemani olarak yüksek kaliteli keçe kullanilmiştir 
•Redüktörün ön tarafi gövdeye yekpare olup, yağ kaçaklari veya dişli 
eksen kaçikliklarina neden olan çikiş kapaği mevcut değildir 

D/M 302...602 2 Kademeli 

D/M 303... 603 3 Kademeli 



Motorlu Redüktörler 

Vinç Redüktörleri (Crane) 

PCS Serisi 

Moment: 1750...35100 

Güç: 0,37 kW...37 kW 

Tahvil: 39,56...215,80 

Kapasite:  3-5-10-20-25-50 Ton 

 

•1,6 ton ila 50 Ton aralığında kaldırma kapasitesine sahip.  
•FEM-ISO standartlarına uygun. 
•Kullanılan motorlar çift hızlı (2-12 kutup) veya frekans invertörlü  
ve motorlar IP 55 koruma sınıfına sahiptir. 
•2-12 kutuplu motorlar için ekstra fan uygulaması tavsiye 
edilmektedir. 
•Düşük aşınma ve sessiz çalışmaya sahip. 
•Aluminyum ve GGG 40-50 sfero döküm seçenekleri olması 
nedeni ile tercih edilmektedir. 

PCS 3...PCS 50 3 Kademeli 



Motorlu Redüktörler 

Sikloid Redüktörler 

PSS Serisi 

Moment: 7...60300 Nm 

Güç: 0,2...75 kW 

Tahvil: 6...658503 

 

Geleneksel dişli tasarım üzerine bu süper Sikloid (yuvarlanıcı) 
tasarım, tüm tork iletim parçaları sıkıştırma ile çalışmak 
suretiyle, birçok dişli tarafından paylaşılmasına imkan verir. 
Sikloid diş torku bir eleman dan diğerine yuvarlanmak 
suretiyle iletir. Geleneksel dişli redüktörlerde olduğu gibi 
kayıcı şekilde bir sürtünme yoktur. Tasarım kayıcı  sürtünmeyi 
ortadan kaldırır ve titreşimsiz bir işletim ortaya çıkarır. Yüksek 
verim tek kademe redüksiyon ünitelerinde %90' dan 
fazlasına, çift kademe redüksiyon ünitelerinde %80'e kadar 
ulaşır. Polat Sikloid Redüktör devir düşürücüleri bireysel 
uygulamalarınızı daha üretici ve verimli yapabilir. 

 
Sikloid diş tasarımı, diş temasını %67 arttırır. Yük taşıma 
kabiliyeti ve diş sıyrılmasını ortadan kaldırarak %500'lük bir 
aşırı yük koruması sağlar. 

607...627, 1 Kademe 

607/07...627/19 2 Kademe 



Motorlu Redüktörler 

Alüminyum Gövdeli Ayak Bağlantılı Redüktörler 

PRC Serisi 

Moment: 9...580 Nm 

Güç:  0,12...4,8 kW 

Tahvil:  1,33...353,98 

 

• 0.12 kW' DAN 4.8 kW' A kadar motor bağlanabilen 4 tip 
gövde büyüklüğü 

• Dişli profilleri taşlanmış 
• Bir, iki ve üç kademeli  
• Alüminyum enjeksiyon gövde 
• Özellikle hafif olup mükemmel mekanik mukavemete 

sahiptir 
• Yük kapasitesi ISO6336 standardına göre hesaplanmış ve 

AGMA 2001-b88 uyarinca onaylanmıştır 

PRC41...PRC61, 1 Kademeli 

PRC32...PRC62, 2 Kademeli 

PRC33...PRC63, 3 Kademeli 



Motorlu Redüktörler 

Kümes Hayvanları Çiftliği için Yemleme Redüktörü 

PX-PPC Serisi 

Moment:  19...24 Nm 

Güç:         0,25...1,1 kW 

Tahvil:       2,55...7,87 

 

• Kümes  hayvanları çiftliklerinde besleme sistemleri  için 
özel olarak tasarlanmıştır. 

• Bütün  redüktör  gövdeleri, basınçlı alüminyum alaşımlı 
dökümdür ve ağır çalışma koşullarına  uygun olarak imal 
edilmiştir.  

• Dişliler, helisel olup sementasyon çeliğinden imal 
edilmiştir ve sertleştirilmiştir. 

• Çıkış milleri, ıslah çeliğinden imal edilmiştir ve 
sertleştirilmiştir. 

• Rulmanlar, 20.000 çalışma saatine göre hesap edilmiştir. 
• Müşteri isteğine göre özel değişiklikler yapılıp, düşük 

maliyetli çözümler sunulmaktadır. 
• Tek  kademelidir.  

PX 31 1 Kademeli 

PPC 071 1 Kademeli 

PPC 080  1 Kademeli 




