
Gebruiksanwijzing 
ZF-DUOPLAN 
Two-speed overbrenging 
2K250 / 2K300 

Industriële aandrijvingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ZF Friedrichshafen AG 

 

Het onderhavige document is auteursrechtelijk beschermd.  
Vermenigvuldiging, volledig of bij wijze van uittreksel, en verspreiding van dit 
document zijn zonder toestemming van ZF Friedrichshafen AG verboden. 
Overtredingen worden civiel- en strafrechtelijk vervolgd. 

 



 

  Inhoud 

NL 4161.758.922r – 2018-09  3 

1  Voorwoord ............................................................................................................................. 5 

1.1  Geldigheid en toepassingsgebied ................................................................................................. 5 

1.2  Verbruiksmateriaal ........................................................................................................................ 5 

2  Veiligheid ............................................................................................................................... 6 

2.1  Signaleringen en pictogrammen ................................................................................................... 6 

2.2  Algemene veiligheidsinstructies ................................................................................................... 6 

2.3  Productgerelateerde veiligheidsinstructies .................................................................................... 8 

3  Toepassing en opbouw .......................................................................................................... 9 

3.1  Toepassing ................................................................................................................................... 9 

3.2  Kenmerken ................................................................................................................................... 9 

3.3  Opbouw ..................................................................................................................................... 10 

3.4  Technische gegevens ................................................................................................................. 11 

3.5  Inbouwposities ........................................................................................................................... 12 

4  Eerste montage .................................................................................................................... 13 

4.1  Radiale, axiale en lengtetoleranties van de aandrijfmotor ........................................................... 13 

4.2  Balancering ................................................................................................................................ 14 
4.2.1  Halve spiebalancering ................................................................................................................ 14 
4.2.2  Volle spiebalancering ................................................................................................................. 14 
4.2.3  Motorassen/naven zonder spiebaan ........................................................................................... 15 

4.3  Aanpassing motor/overbrenging ................................................................................................ 16 
4.3.1  Open constructie ........................................................................................................................ 16 
4.3.2  Gesloten constructie met naaflagering en keerring ..................................................................... 17 
4.3.3  Gesloten constructie (met keerring) ............................................................................................ 18 
4.3.4  Open constructie met adapterring .............................................................................................. 19 
4.3.5  Gesloten constructie met naaflagering, keerring en naaf zonder inlegspie .................................. 20 
4.3.6  Overbrenging monteren ............................................................................................................. 21 
4.3.7  Uitvoering met riemschijfaandrijving ........................................................................................... 22 
4.3.8  Gesloten constructie met naaflagering, keerring en klemnaaf ..................................................... 23 

4.4  Uitgaande as .............................................................................................................................. 25 
4.4.1  Uitvoering met riemaandrijving op de uitgaande as .................................................................... 25 
4.4.2  Uitvoering met coaxiale uitgaande as ......................................................................................... 25 
4.4.3  Uitvoering met TSC .................................................................................................................... 25 

4.5  Elektrische aansluiting van de overbrengingsomschakeling ........................................................ 25 
4.5.1  Schakeleenheid .......................................................................................................................... 25 
4.5.2  Schakellogica ............................................................................................................................. 28 



   

Inhoud   

4  NL 4161.758.922r – 2018-09 

4.6  Smering .................................................................................................................................... 29 
4.6.1  Dompelsmering ......................................................................................................................... 29 
4.6.2  Circulatiesmering ...................................................................................................................... 29 
4.6.3  Aansluitingen voor de smering .................................................................................................. 31 

5  Ingebruikname ..................................................................................................................... 34 

5.1  Eerste controle .......................................................................................................................... 34 

5.2  Controle van de instelmaat van het zonnewiel ........................................................................... 34 

6  Onderhoud ........................................................................................................................... 34 

6.1  Olie verversen ........................................................................................................................... 34 

7  Reparatie ............................................................................................................................. 35 

7.1  Controlelijst overbrengingsstoring ............................................................................................. 35 

7.2  Demontage van de overbrenging .............................................................................................. 36 

7.3  Aandrijfnaaf met inlegspie ......................................................................................................... 36 

7.4  Demontage van de overbrenging met klemnaaf ........................................................................ 37 

8  Veelgestelde vragen (FAQ’s) ................................................................................................ 38 

 



 

  Voorwoord 

NL 4161.758.922r – 2018-09  5 

1 Voorwoord 

Neem behalve de ZF-documentatie ook de 
voorschriften van de fabrikant van de opbouw in 
acht. 

1.1 Geldigheid en toepassingsgebied 

Deze documentatie is geldig voor de volgende  
ZF-producten: 

 2K250 

 2K300 
 

1.2 Verbruiksmateriaal 

Product Naam/specificatie Hoeveelheid 
(ca.)  
[dm3] 

Toepassing Aanwijzing 

Vet 

 

Shell Avania WR2 
Fuchs Renolit CXEP2 
Esso Beacon EP2 

 Montagehulpstuk 
algemeen 

 

 

Tandwielolie 
 

HLP 68 volgens  
ISO VG 68 

2K250 
B5: 1,5 
V1: 1,2 
 
2K300 
B5: 2,8 
V1: 1,5 

Tandwielolie bij 
dompelsmering  
al naargelang 
inbouwpositie 

Toepassing ook 
mogelijk bij 
circulatiesmering en 
circulatiesmering met 
warmtewisselaar 

Tandwielolie 
 

HLP 46 volgens  
ISO VG 46 

 
 
 

Tandwielolie bij 
circulatiesmering 

Toepassing ook 
mogelijk bij 
circulatiesmering met 
warmtewisselaar 

Tandwielolie 
 

HLP 32 volgens  
ISO VG 32 

 
 
 

Tandwielolie bij 
circulatiesmering 
met warmte-
wisselaar 

 

Tandwielolie HLP 22 volgens  
ISO VG 22 

 Tandwielolie bij 
circulatiesmering 
met warmte-
wisselaar en 
geïntegreerd 
smeeroliesysteem 

 

Afdichtingsmiddel 
(vloeibare 
afdichting) 

Loctite 574  Afdichting 
afsluitdeksel in 
naaf 

 

Afsluitschijf 40 DIN 470 1 Naafafdichting Na demontage van de 
naaf vervangen 
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2 Veiligheid 

2.1 Signaleringen en pictogrammen 

Dit document bevat speciaal geaccentueerde 
veiligheidsinstructies, die al naargelang de mate 
van risico zijn gemarkeerd met een van de 
onderstaand vermelde signaleringen. 

 

GEVAAR 
De signalering GEVAAR markeert een 
gevaarlijke situatie die, wanneer deze niet 
wordt vermeden, leidt tot ernstig letsel of tot de 
dood. 
 Informatie over hoe het gevaar kan worden 

vermeden. 
 

 

WAARSCHUWING 
De signalering WAARSCHUWING markeert een 
gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt 
vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of tot de 
dood. 
 Informatie over hoe het gevaar kan worden 

vermeden. 
 

 

LET OP 
De signalering LET OP markeert een gevaarlijke 
situatie die, wanneer deze niet wordt 
vermeden, kan leiden tot lichte of middelmatig 
ernstige verwondingen. 
 Informatie over hoe het gevaar kan worden 

vermeden. 
 

 
De signalering AANWIJZING markeert een 
situatie die, wanneer deze niet wordt 
vermeden, kan leiden tot materiële schade. 
 Informatie over hoe de materiële schade kan 

worden vermeden. 
 

Bovendien worden de volgende pictogrammen 
gebruikt: 

 Dit symbool verwijst naar extra, 
veiligheidsrelevante informatie. 

 Dit pictogram markeert informatie over 
speciale werkprocessen, methoden, het 
gebruik van hulpmiddelen, enz. 

2.2 Algemene veiligheidsinstructies 

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. 
Het niet-naleven kan leiden tot materiële schades, 
ernstig letsel of tot de dood. 

Gebruik volgens de voorschriften 

Het ZF-product is uitsluitend bedoeld voor het 
contractueel vastgelegde en op het tijdstip van 
levering geldige gebruiksdoel. Een ander of 
verdergaand gebruik geldt als ongeoorloofd. Tot 
het gebruik volgens de voorschriften behoort ook 
de naleving van de onderhavige documentatie en 
de tevens van toepassing zijnde documenten, om 
storingen en schades te voorkomen. 

Het ZF-product is volgens de stand van de 
techniek geconstrueerd en geproduceerd. Het  
ZF-product is bij levering gebruiksveilig. Van het 
ZF-product kunnen gevaren uitgaan, wanneer het 
ondeskundig of niet volgens de voorschriften 
wordt gebruikt door personeel dat onbevoegd,  
niet opgeleid en niet geïnstrueerd is. 

Afbeeldingen kunnen afwijken van het ZF-product 
en zijn niet op schaal. Er kunnen geen conclusies 
aan grootte en gewicht worden verbonden. 

Montage, ingebruikname, onderhoud en 
reparatie 

Werkzaamheden m.b.t. montage, ingebruikname, 
onderhoud en reparatie dienen uitsluitend in 
overeenstemming met de onderhavige 
documentatie en de tevens van toepassing zijnde 
documenten te worden uitgevoerd. 
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Neem de volgende punten in acht: 

 Zet bevoegd, geschoold en geïnstrueerd 
personeel in. 

 Neem de technische richtlijnen in acht. 
 Gebruik alleen originele ZF-onderdelen. 
 Gebruik alleen origineel ZF-toebehoren. 
 Gebruik alleen origineel speciaal ZF-

gereedschap. 
 Wijzigingen en ombouwwerkzaamheden 

waarvoor geen toestemming is verleend, leiden 
tot verlies van de exploitatievergunning of tot 
het vervallen van de garantie. 

Neem bij schade contact op met ZF en houd de 
volgende gegevens van het product bij de hand: 

 Type 
 Nummer onderdelenlijst 
 Serienummer 
 Km-stand 
 Beschrijving van de schade 

Neem veiligheidsinstructies, geldende veiligheids-
voorschriften en wettelijke voorwaarden in acht, 
om storingen en schades te vermijden. 

Bovendien gelden de landspecifieke 
veiligheidsvoorschriften, ongevallenpreventie-
voorschriften en milieubepalingen. 

Draag bij alle werkzaamheden veiligheidsrelevante 
werkkleding. Draag onafhankelijk van de werk-
zaamheden ook een persoonlijke beschermings-
uitrusting. 

Controleer de correcte functie en gebruiks-
veiligheid na voltooiing van de werkzaamheden. 

Bediening van het ZF-product 

Wijzigingen en ombouwwerkzaamheden waarvoor 
geen toestemming is verleend, kunnen de 
gebruiksveiligheid nadelig beïnvloeden. 

Wijzigingen, ombouwwerkzaamheden en toe-
passingen zijn alleen toegestaan met schriftelijke 
toestemming van ZF Friedrichshafen AG. 

Neem bij werkzaamheden aan het ZF-product het 
volgende in acht: 

 Beveilig het werkgebied. 
 Voer werkzaamheden alleen uit wanneer de 

installatie spanningsvrij is. 

 Beveilig de installatie tegen onopzettelijk 
inschakelen. Breng aanwijzingsborden goed 
zichtbaar aan. 

 Voer werkzaamheden uit wanneer de motor 
uitgeschakeld is. 

 Beveilig de motor tegen onopzettelijk starten. 
Breng aanwijzingsborden goed zichtbaar aan. 

 Ga niet onder een zwevende last staan. 
 Werk niet aan een zwevende last. 
 Gebruik alleen goedgekeurde transportmiddelen 

en hijsgereedschappen met voldoende 
draagvermogen. 

 Sluit open buisleidingen en slangen af en 
voorkom beschadigingen. 

 Neem de aanhaalmomenten in acht. 
 Bescherm kabels tegen mechanische 

beschadiging. 

Lawaai 

Lawaai kan blijvende gehoorschade veroorzaken. 

De waarneming van akoestische signalen, 
waarschuwende kreten of geluiden die wijzen op 
gevaar wordt belemmerd door lawaai. 

Neem bij werkzaamheden aan het ZF-product het 
volgende in acht: 

 Vermijd lawaai. 
 Draag gehoorbescherming. 

Bedrijfsstoffen en hulpstoffen 

Bedrijfsstoffen en hulpstoffen kunnen blijvende 
gezondheidsschades en schade aan het milieu 
veroorzaken. 

Let bij de keuze van bedrijfsstoffen en hulpstoffen 
op de volgende punten: 

 Gezondheidsrisico’s 
 Milieuvriendelijkheid 
 Veiligheidsinformatiebladen 

Let bij het gebruik van bedrijfsstoffen en 
hulpstoffen op de volgende punten: 

 Bewaar bedrijfsstoffen en hulpstoffen in 
geschikte en correct gemarkeerde reservoirs. 

 Raadpleeg een arts bij verwondingen door hete, 
koude of bijtende bedrijfsstoffen of hulpstoffen. 
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Let ter bescherming van het milieu op de volgende 
punten: 

 Vang weglekkende bedrijfsstoffen en 
hulpstoffen op in een voldoende grote 
opvangbak. 

 Neem de afvalverwijderingsvoorschriften in 
acht. 

 Neem de veiligheidsinformatiebladen in acht. 

2.3 Productgerelateerde 
veiligheidsinstructies 

 Verwijder de oude afdichtingsresten van alle 
afdichtvlakken. Bramen of soortgelijke 
oneffenheden moeten zorgvuldig met een 
oliesteen worden verwijderd. 

 Bescherm geopende overbrengingen tegen het 
binnendringen van vreemde voorwerpen door 
deze zorgvuldig af te dekken. 
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3 Toepassing en opbouw 

3.1 Toepassing 

De two-speed overbrenging DUOPLAN van ZF 
wordt voornamelijk gebruikt in gereedschaps-
machineaandrijvingen. 

Door de verschillende inbouwposities kan de 
overbrenging bijv. worden gebruikt voor 
draaibanken (horizontaal B5) of bewerkings-
stations (verticaal V1). Verder wordt de over-
brenging ingebouwd in de meest uiteenlopende 
installaties, waarbij een verhoging van de 
draaimomenten resp. een verlaging van de 
toerentallen is vereist. 

De overbrengingen hebben een coaxiaal uitgaand 
vermogen en zijn geschikt voor de hoge toeren-
tallen in de gereedschapsmachinebouw. 

3.2 Kenmerken 

 Two-speed overbrenging voor AC- en DC-
hoofdspilaandrijvingen in gereedschaps-
machines 

 Weinig ruimte nodig door planeetbouwwijze 

 Directe aanbouw op alle AC-, DC- en 
normmotoren in flensconstructie 

 Zeer rustig draaiende motor en weinig geluid 
door schuine vertanding 

 Geringe omtrekflankspeling 

 Eenvoudige montage 

 Hoge radiale krachten op de uitgaande as 
toegestaan 

 Opname van gecombineerde axiale en radiale 
krachten optioneel mogelijk 

 Hoog rendement 

 Elektromechanische overbrengings-
omschakeling 
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3.3 Opbouw 

De overbrenging bestaat hoofdzakelijk uit de 
volgende componenten: 

Aansluitonderdelen:  
 Aandrijfnaaf (1) 
 Evt. adapterplaat (2) met radiale keerring (3) en 

naaflagering (4) 
Behuizing:  
 Tandwielkast (5) 
Aandrijving:  
 Zonnewiel (6) 
 Ringwiel (7) 
 Ringwielbevestiging (8) 
 

 

 

Uitgaande as: 
 Lagerhuis (9) 
 Bevestiging uitgaande as (10, 11) 
 Uitgaande as (12) 
 Radiale keerring (13) 
 Planeetwieldrager (14) 
 Axiaal lager met schotelveren (15) 
Schakeling:  
 Schuifmof (16) 
 Schakelvork (17) 
 Remschijf (18) 
Schakeleenheid:  
 Schakeleenheid (19) 
 Schakelvinger (20) 
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S2

a1 e2 

d b

h

l

3.4 Technische gegevens 

 2K250 2K300 

Nominaal vermogen Max. 39 kW Max. 47 kW 

Nominaal toerental   1.500 min-1   1.500 min-1 

Max. toerental 
in overbrenging i1 
in prise directe i=1 
(met trandwielolie-
koeling en 
geïntegreerd 
smeeroliesysteem). 
Neem hfdst. 4.6.3.3 
“Aansluiting bij 
geïntegreerd 
smeeroliesysteem en 
bij maximaal 
toerental” in acht. 

 
  6.300 min-1 
10.000 min-1 

 
  6.300 min-1 
10.000 min-1 

 

 Bij het gebruik van motorremmen resp. bij 
het wegnemen van de stroom om de as af 
te remmen (bijv. noodstop) moet erop 
worden gelet dat de massatraagheids-
momenten de toegestane uitgaand-
vermogensmomenten niet overschrijden. 
De remtijden moeten dienovereenkomstig 
worden aangepast. 

 
Standaard inbouwafmetingen (in mm)  
volgens EN 50347: 2001 

Overbrenging 
met twee 
tandwielstanden 

2K250 
FF300 

2K300 
FF350 

Motormaten 132 160 

h (hoogte) 132 160 

d (motoras-
diameter) 

42/48/55 48/55/60 

l (motoraslengte) 110-0,2 110-0,2 

b (motorcentreer-
diameter) 

250 300 

e2 300 350 

a1 – – 

s2 18 18 

 

 2K250 2K300 

Ingang 
(nominale 
waarde) 

Max. 250 Nm Max. 300 Nm, 
bij i = 5,50 max. 
250 Nm 

Uitgaand-
vermogensmom
ent, max. voor 

i = 1,00 

i = 3,07 

i = 4,00 

i = 5,50 

 
 
 

  250 Nm 

  768 Nm 

1.000 Nm 

1.375 Nm 

 
 
 

  300 Nm 

  921 Nm 

1.200 Nm 

1.375 Nm 

Gewicht Ca. 68 kg Ca. 86 kg 

 

Typeplaatje (standaard) 
(bevestigd op de behuizing van de overbrenging) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
MADE IN GERMANY

TYPE PARTS LIST

RATIO SERIAL-NO.

BACKLASH
MAX.

INPUT TURN                    RPM
POWER MAX.
AT            RPM                 KW

INPUT
TORQUE                NM OIL GRADE

OIL
QUANTITY

SHITING                 V
UNIT                      W

i    ,     -   ,   

        MIN.
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3.5 Inbouwposities 

 

 

Horizontaal B5 

 

 
 

Horizontaal B5 

Schakeleenheid rechts aan de zijkant 
overbrenging om de lengteas gedraaid 
(aanzicht op uitgaande as) 

 

 

 

Verticaal V1 

 

 

 

 

 

 

 

Verticaal V3 

 

 

 Schade aan de overbrenging door 
weglekkende olie mogelijk.  
De ontluchtingsuitgang moet bij alle 
inbouwposities naar boven toe worden 
gemonteerd. 
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4 Eerste montage 

4.1 Radiale, axiale en lengtetoleranties 
van de aandrijfmotor 

Voor een storingsvrije werking moet de motor die 
wordt aangesloten de vermelde toleranties 
aanhouden. 

 

Radiale, axiale en lengtetoleranties van de 
bevestigingsflens van de elektrische machine: 

Type over-
brenging 

Tolerantie 

A B C L 

2K250 /  
2K300 

0,025 0,063 0,063 -0,200 

Toleranties A, B, C volgens DIN 42955R 
Let op de t.a.v. DIN beperkte tolerantie van de 
aslengte “L”. 
 

 
Storing van de functie van de overbrenging 
door onjuiste tolerantie. 
 Neem de tolerantie van de aslengte “L” in 

acht. 
 
Het in acht nemen van de tolerantie, met name 
van de aslengte “L” is belangrijk voor de 
storingsvrije functie van de overbrenging. Wanneer 
er bij aanbouw op de motor sprake is van een 
ondermaat, moet de ontbrekende lengte worden 
gecompenseerd d.m.v. vulringen. Is er sprake van 
een overmaat, dan moet de as worden afgedraaid. 

Neem de toegestane axiale krachten op de 
motoras in acht. Zie ook catalogus ZF-DUOPLAN 
(4161.750.102), hoofdstuk “Vermogensgegevens”. 
 
 

 

 

 

Bij motoren met een vast lager aan de B-kant 
(tegenover de uitgaande as van de motor) moet 
rekening worden gehouden met de lineaire 
uitzetting van de motoras door de opwarming. 

 

A B C

L
001064
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Halve spiebalancering Volle spiebalancering 

4.2 Balancering 

 Wanneer motoren met inlegspie worden 
gebruikt, moet het balanceertype in acht 
worden genomen. 

 
De naven (2) worden standaard geleverd met een 
spiebaan (1) voor de krachtoverbrenging van de 
motoras (3).  

Er bestaan twee balanceertypes voor motor en 
overbrenging: halve en volle spiebalancering. Deze 
worden in DIN ISO 8821 nader omschreven. 

Er moet op worden gelet dat de naaf volgens 
hetzelfde balanceertype als dat van de motor 
wordt uitgebalanceerd. 

Daarom is het bij de bestelling heel belangrijk  
om de gegevens van de motor (afmetingen en 
balanceertype) te vermelden. 

Uitgaande assen van de motor met standaard- 
inlegspie volgens EN 50347: 2001 

Asdiameter Inlegspie Lengte 
inlegspie 

42 mm A12x8 90 mm 

48 mm A14x9 90 mm 

55 mm A16x10 90 mm 

60 mm A18x11 125 mm 

 

 Bij motorassen met open uiteinden van de 
spiebaan moet de inlegspie worden 
verlijmd met de spiebaan, om een axiale 
verschuiving van de inlegspie resp. naaf te 
voorkomen. 

Bij motoren zonder inlegspie worden klemnaven 
gebruikt. Een balanceertype is niet nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Halve spiebalancering 

Bij de halve spiebalancering wordt de spiebaan 
door een balanscompensatie gevuld en komt 
ongeveer overeen met een halve inlegspie, 
standaard vorm B. Daarbij wordt uitgegaan van  
de originele inlegspie, de vorm, de lengte en de 
positie van de motorfabrikant en als compensatie-
gewicht gedefinieerd. Omdat bij de halve 
spiebalancering in tegenstelling tot de volle 
spiebalancering, de scheiding door een gemeen-
schappelijke component gaat, kunnen zich na 
montage balanceerfouten door de toleranties 
voordoen. 

Daarom wordt aanbevolen de componenten na 
montage nogmaals te balanceren. 

 

4.2.2 Volle spiebalancering 

Bij de volle spiebalancering wordt de motoras met 
de gehele inlegspie gebalanceerd, de naaf echter 
zonder. Hierbij zijn de inlegspie, vorm, lengte en 
positie onbelangrijk. 
 

1 

2 

3 
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4.2.3 Motorassen/naven zonder spiebaan 

Voor motorassen met de diameters 42 mm, 
48 mm, 55 mm en 60 mm zijn klemnaven 
verkrijgbaar. 
 

 
 

1 Naaf 

2 Motoras 
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4.3 Aanpassing motor/overbrenging 

Om de overbrengingen te kunnen aanbouwen, zijn 
motoren in flensconstructie nodig. 

De behuizingen van de overbrengingen worden 
standaard via de centreerdiameter aan het 
lagerhuis van de machine aangepast.  

Bovendien staat ook een voetbevestiging op de 
tandwielkast voor de 2K250 en 2K300 ter 
beschikking. 

Al naargelang motoruitvoering worden 
verschillende overbrengingsvarianten toegepast. 
Dienovereenkomstig verschillend is de aanbouw 
van de overbrengingen. 

Controleafmetingen voor de positie van de naaf 

Type overbrenging Afmeting D in mm 

2K250 125,0-0,2 

2K300 125,0-0,2 

Bij motoren met een vast lager aan B-zijde geldt  
D = 124,5-0,2. 

In combinatie met afstandsschijven worden 
vulringen van verschillende diktes meegeleverd. 
Deze zijn bedoeld om de lengtetoleranties van de 
motoras te compenseren en dus ook voor de 
naleving van de controleafmeting “D”. 

4.3.1 Open constructie 

De open versie omvat een overbrenging zonder 
adapterplaat, echter met afdichting tegen tand-
wielolie aan de uitgaande as van de motor (2). 

De aandrijfnaaf (1) wordt los bij de overbrenging 
geleverd. De pasvlakken van de motor (3) en de 
aandrijfnaaf moeten worden schoongemaakt. De 
radiale en axiale slag evenals de lengte van de 
motoras moeten volgens hoofdstuk 4.1 worden 
gecontroleerd en evt. worden gecorrigeerd. Bij 
ondermaat moeten vulringen ter compensatie 
worden gebruikt. Bij overmaat moet de motoras 
worden ingekort. Bovendien moet de motoras met 
wat vet worden ingesmeerd. 

 

 

Verbrandingsgevaar door contact met heet 
oppervlak. 
 Lichte tot middelmatig ernstige verwondingen 

mogelijk. 
 Draag veiligheidshandschoenen. 

Na het schoonmaken van de pasvlakken moet de 
aandrijfnaaf vanuit de opening worden verwarmd 
tot 120 °C en tot aan de aanslag resp. pasring op 
de motoras worden geschoven. 

Controleer vervolgens de controleafmeting “D”.  
 

 
Schades aan de motoras mogelijk bij 
onvoldoende verwarming van de aandrijfnaaf. 
 Verwarm de aandrijfnaaf tot ca. 120 °C. 

Het tapeind (9) moet worden vastgedraaid en 
tegen vervorming worden beveiligd, zie hoofdstuk 
4.3.6.  
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4.3.2 Gesloten constructie met 
naaflagering en keerring 

Variant met kogellager (4), waarin de aandrijfnaaf 
(1) bovendien wordt bevestigd om een axiale 
verplaatsing van de aandrijfnaaf te verhinderen. 

Voor de montage moet de aandrijfnaaf (1) met de 
adapterplaat (5) van de tandwielkast (6) worden 
losgemaakt. De pasvlakken van de motor (3) en de 
aandrijfnaaf moeten worden schoongemaakt. De 
radiale en axiale slag van de motoras (2) moeten 
volgens hoofdstuk 4.1 worden gecontroleerd. 
Bovendien moet de motoras met wat vet worden 
ingesmeerd. 

 

Verbrandingsgevaar door contact met heet 
oppervlak. 
 Lichte tot middelmatig ernstige verwondingen 

mogelijk. 
 Draag veiligheidshandschoenen. 

Na het schoonmaken van de pasvlakken moet de 
aandrijfnaaf vanuit de opening worden verwarmd 
tot ca. 120 °C en tot aan de aanslag van de 
motorflens op de motoras worden geschoven. 

De controleafmeting “D” is in de fabriek ingesteld. 

 
Schades aan de motoras mogelijk bij 
onvoldoende verwarming van de aandrijfnaaf. 
 Verwarm de aandrijfnaaf tot ca. 120 °C. 

Bij de montage moet de aandrijfnaaf gemakkelijk 
op de motoras kunnen worden geschoven, totdat 
de adapterplaat tegen de motorflens ligt. 

 Schuif de naaf niet met behulp van de 
adapterplaat op de motoras. 

Ter controle moet de opliggende adapterplaat 
onbelemmerd kunnen draaien. Dan is er sprake 
van een voorspanningsvrije naaflagering. 

Het tapeind (9) moet worden vastgedraaid en 
tegen vervorming worden beveiligd, zie hoofdstuk 
4.3.6.  

Bij gebruik van de gesloten constructie moet de 
radiale keerring aan A-zijde in de aandrijfmotor 
worden verwijderd. 
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4.3.3 Gesloten constructie 
(met keerring) 

Deze variant omvat een adapterplaat (5) met 
keerring (7), waardoor de overbrenging een 
compacte, gesloten eenheid vormt. 

Adapterplaat en aandrijfnaaf (1) worden apart los 
meegeleverd. De pasvlakken van de motor (3) en 
de aandrijfnaaf moeten worden schoongemaakt. 
De radiale en axiale slag van de motoras moeten 
worden gecontroleerd volgens hoofdstuk 4.1. 
Bovendien moet de motoras met wat vet worden 
ingesmeerd. 

 

Verbrandingsgevaar door contact met heet 
oppervlak. 
 Lichte tot middelmatig ernstige verwondingen 

mogelijk. 
 Draag veiligheidshandschoenen. 

Na het schoonmaken van de pasvlakken moet de 
adapterplaat met de radiale keerring op de 
motorbehuizing worden aangebracht. De 
aandrijfnaaf moet vanuit de opening worden 
verwarmd tot ca. 120 °C en tot aan de aanslag van 
de afstandsschijf (12) met de vulringen (13) op de 
motoras worden geschoven. 

Vervolgens moet de controleafmeting “D” worden 
gecontroleerd en evt. met behulp van de vulringen 
worden gevarieerd. 

 
Schades aan de motoras mogelijk bij 
onvoldoende verwarming van de aandrijfnaaf. 
 Verwarm de aandrijfnaaf tot ca. 120 °C. 

Het tapeind (9) moet worden vastgedraaid en 
tegen vervorming worden beveiligd, zie hoofdstuk 
4.3.6. 

 De radiale keerring en de aandrijfnaaf 
moeten voor de montage goed worden 
ingevet. Bij de montage moet op de 
correcte positie van de afdichtlip en 
afdichtrichting van de radiale keerring 
worden gelet. 
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4.3.4 Open constructie met adapterring 

De adapterring is bedoeld voor het gelijkstellen 
van de verschillende aansluitafmetingen. Een 
afdichting op de uitgaande as van de motor is 
noodzakelijk. 

Adapterring (5) en aandrijfnaaf (1) worden los 
meegeleverd. De pasvlakken van de motor (3) en 
de aandrijfnaaf moeten worden schoongemaakt. 
De radiale en axiale slag van de motoras (2) 
moeten volgens hoofdstuk 4.1 worden 
gecontroleerd. Bovendien moet de motoras met 
wat vet worden ingesmeerd. 

 

Verbrandingsgevaar door contact met heet 
oppervlak. 
 Lichte tot middelmatig ernstige verwondingen 

mogelijk. 
 Draag veiligheidshandschoenen. 

Na het schoonmaken van de pasvlakken moet de 
adapterring op de motorbehuizing worden 
aangebracht. Vervolgens moet de aandrijfnaaf 
vanuit de opening worden verwarmd tot ca. 
120 °C en tot aan de aanslag van de afstandsschijf 
(12) met de vulringen (13) op de motoras (2) 
worden geschoven. 

Vervolgens moet de controleafmeting “D” worden 
gecontroleerd en evt. met behulp van de vulringen 
worden gevarieerd. 

 
Schades aan de motoras mogelijk bij 
onvoldoende verwarming van de aandrijfnaaf. 
 Verwarm de aandrijfnaaf tot ca. 120 °C. 

Het tapeind (9) moet worden vastgedraaid en 
tegen vervorming worden beveiligd, zie hoofdstuk 
4.3.6.  
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4.3.5 Gesloten constructie met 

naaflagering, keerring en naaf 
zonder inlegspie 

Bij aanbouw op een motor met gladde motoras 
zonder inlegspie is het gebruik van ringspan-
elementen en drukstukken tussen motoras en 
aandrijfnaaf noodzakelijk voor de draaimoment-
overbrenging. Een centrische schroefdraad in de 
uitgaande as van de motor is absoluut noodzakelijk. 

De pasvlakken van motor (1), motoras (10) en 
aandrijfnaaf (9) moeten worden schoongemaakt.  

De radiale en axiale slag van de motoras (10) 
moeten volgens hoofdstuk 4.1 worden 
gecontroleerd.  

Tegenhouder (4), ringspanelementen (5+6),  
bus (12), drukstuk (7) en schroefkoppeling met 
draadborging (8) los vooraf monteren. Let daarbij 
op de positie van de ringspanelementen. Eerst de 
binnenliggende (6) dan de buitenliggende (5) 
ringspanelementen als pakket op de motoras 
monteren.  

Al naargelang uitvoering moet de aandrijfnaaf met 
of zonder adapterplaat (2) op de motoras worden 
geschoven.  

Breng de ringspanelementen met behulp van de 
schroefkoppeling met de hand aan. Door de 
schroefkoppeling vast te draaien, beweegt de naaf 
en evt. de adapterplaat axiaal naar de motor toe, 
waarmee door middel van een maattolerantie van 
+0,4 mm bij 3 ringspanpakketten resp. +0,6 mm 
bij 4 ringspanpakketten rekening moet worden 
gehouden.  

Draai de schroefkoppeling (8) vast met 300 Nm bij 
M16 en 510 Nm bij M20.  

Let daarbij op het maximaal toegestane aanhaal-
moment van de schroefdraad in de motoras. Bij 
aanpassingen zonder koelvloeistofdoorstroming 
moeten schroeven met sterkteklasse 10.9 worden 
gebruikt. 

Controleer afmeting D en radiale slag van de naaf. 

Een extra interne afdichting is in combinatie met 
ringspanelementen niet meer nodig. Het aantal 
ringspanelementen en bussen kan variëren al 
naargelang de motor. 

Let bij schroefkoppelingen met een opening voor 
de koelvloeistofdoorstroming op de O-ringen en 
vet deze vóór montage in. 

Om bij het vastdraaien te voorkomen dat de 
motoras en de aandrijfnaaf verdraaien, moet de 
aandrijfnaaf worden geblokkeerd. Dit kan worden 
uitgevoerd met speciaal ZF-gereedschap 
1X46.188.387. 

 

 Niet invetten: motoras (10) en opening 
aandrijfnaaf (9). 
Licht inoliën: conusvlak van de ringspan-
elementen (5+6). 

De tegenhouder wordt ondersteund bij de 
schouder van de motoras. Daarbij moet worden 
gelet op een groot steunvlak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een gesloten uitvoering zonder naaflagering 
dient het afdichtloopvlak voor de radiale keerring 
op de aandrijfnaaf voor de montage te worden 
ingevet. Let bij het opschuiven van de aandrijfnaaf 
op de positie van de afdichtlip. 

 Bij gebruik van een gesloten constructie 
met naaflagering (11) en radiale keerring 
(3) mag de aandrijfnaaf niet met behulp 
van de adapterplaat op de motoras worden 
geschoven. Na het vastdraaien van de 
schroefkoppeling moet de adapterplaat 
tegen de motorbehuizing liggen en vrij 
kunnen draaien. Daarmee is een 
naaflagering zonder mechanische spanning 
gewaarborgd. 
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4.3.6 Overbrenging monteren 

Het tapeind M8 (9) moet met 18 Nm worden 
aangehaald totdat het volledig in de spiebaan is 
gedraaid. Het tapeind moet vóór montage van een 
vloeibare afdichting worden voorzien.  

Tijdens de montage moet op de correcte positie 
van de O-ring (10) worden gelet. De O-ring wordt 
los bij de overbrenging geleverd en met vet in de 
afdichtringgleuf in de behuizing (6) geplaatst. 

Controleer de stand van de overbrengings-
schakeling. De schuifmof moet in de schakelstand 
versnelling 1 (langzame stand) staan. 

Overbrenging opnemen en op de motorflens 
plaatsen. Daarbij moet de verbinding zonnewiel/ 
aandrijfnaaf voorzichtig bij elkaar worden 
gebracht. 

 Het profiel van de getande as van het 
zonnewiel moet in het tandnaafprofiel van 
de naaf worden gevoerd. 

Deze procedure gaat gemakkelijker wanneer  
de uitgaande as van de overbrenging iets naar 
rechts/links wordt gedraaid. 

Met vier resp. acht zeskantbouten (11) worden 
tandwielkast, adapterplaat en motor met elkaar 
verbonden. 

Vul de overbrenging met olie en sluit de circulatie-
smering evenals de stroomvoorziening aan. De 
ontluchtingsopening moet bij alle inbouwposities 
naar boven toe worden gemonteerd. De ontluchter 
is in de fabriek ingebouwd in de B5-positie. 

Nu is de overbrenging klaar voor gebruik. 

De overbrengingen kunnen onder dezelfde 
beschermklassen worden bediend als degenen 
die voor AC- en DC-motoren zijn vastgelegd. 

Bij de plaatsing moet erop worden gelet dat de 
koellucht van de motor ongehinderd kan toe- en 
wegstromen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvorens de aandrijfeenheid e-motor/overbrenging 
in gebruik te nemen, moet worden gecontroleerd 
of de uitgaande as van de overbrenging met de 
hand kan worden gedraaid. 

Bij aandrijfeenheden die op de overbrengingsflens 
of de tandwielkast zijn bevestigd, kan de motor 
aan B-zijde zonder mechanische spanning worden 
ondersteund. 

 

Schakelstand versnelling 1: 

A Remschijf 
B Schuifmof 

A B 
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4.3.7 Uitvoering met riemschijfaandrijving 

De riemschijf wordt op de buitendiameter van de 
aandrijfflens (tolerantie K6) gecentreerd, met 
schroeven wrijvingsvast bevestigd en geborgd, 
waarbij de toegestane aanhaalmomenten in acht 
dienen te worden genomen. 

Voor een trillingsarme loop dient de riemschijf op 
kwaliteit 6,3 volgens VDI-richtlijn 2060 te worden 
uitgebalanceerd. 

De lagering in de riemschijfaandrijving moet via de 
olie-aansluiting S in de versnellingsbak geforceerd 
worden gesmeerd met 0,5 tot 1,0 l/min. 

       Neem de maximale spankracht van de  
       riem in acht (zie hfdst. 4.4.1). 

De gemiddelde riemkracht moet tussen de 
lagers liggen. Bij de montage moet de riemschijf 
gemakkelijk op de aandrijfflens kunnen worden 
geschoven, verwarm de riemschijf indien nodig. 
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4.3.8 Gesloten constructie met 
naaflagering, keerring en klemnaaf 

 De motor wordt via een adapterflens met 
klemnaaf op de overbrenging gemonteerd. 
De motoras wordt wrijvingsvast met de 
klemnaaf verbonden. 

De overbrenging met klemnaaf mag alleen op 
motoren met een gladde motoras worden 
gemonteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Adapterplaat 

2 Motoras 

3 Motorflens 

4 Montagebout 

5 Klemnaaf 

6 Huls 

7 Klemschroef 

8 Afsluitdeksel 

9 Uitgaande as 

 

 

 

Overbrenging op de motor monteren: 

Eerst moeten de motoras (2), de opening van  
de klemnaaf (5) en, indien aanwezig, de huls (6) 
worden ontvet. Daarna moet de huls in de 
klemnaaf tot aan de aanslag worden ingevoerd. 
De klemnaaf (5) moet zo zijn gepositioneerd, dat 
de klemschroef (7) via de toegangsopening kan 
worden vastgedraaid. Daarvoor wordt het 
afsluitdeksel (8) verwijderd. De motoras (2) wordt 
centrisch in de klemnaaf (5) gevoerd, totdat de 
motorflens (3) tegen de adapterplaat (1) aanligt. 
Daarbij moet erop worden gelet dat de motoras 
niet in de klemnaaf verkant. De bevestigings-
openingen van de motorflens en de adapterplaat 
moeten precies overeenkomen. De motor wordt 
met vier passende montagebouten (4) op de 
overbrenging gemonteerd, bij een inschroefdiepte 
in de adapterplaat van 15 tot 25 mm. Draai de 
klemschroef (7) vast met 260 Nm met de 
momentsleutel, de dopsleutelverlenging en het 
inbusinzetstuk SW 14. Indien nodig moet de 
uitgaande as (9) worden geblokkeerd. Sluit de 
toegangsopening weer af met het afsluitdeksel (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afmeting A voor de verlenging van de inbussleutel 

Adapterplaat 2K250, A = 100 mm 

Adapterplaat 2K300, A = 125 mm 
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4.3.8.1 Uitvoering askoeling (TSC), 
doorvoer van emulsies, 
hydraulische oliën of mengsels van 
lucht en olie 

Overbrenging op de motor monteren: 

Bevochtig de schroefdraad van het aansluitstuk (1) 
met vlakafdichting. Draai het aansluitstuk met de 
voorgemonteerde, ingevette O-ringen (2) met de 
hand in de motoras (3) tot aan de aanslag. Draai 
het aansluitstuk vast met 130 Nm met de open 
ringsleutel SW 27, blokkeer de motoras daarbij.  
De verdere montage wordt uitgevoerd zoals 
beschreven in hoofdstuk 4.3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Aansluitstuk 

2 O-ringen 

3 Motoras (holle as) 

 
 
 
 

Draaidoorvoer monteren: 

Vet de beide uiteinden van de buis (5) met vet in 
en steek de buis in de draaidoorvoer (4). Voer de 
buis voorzichtig door de ingevette radiale keerring 
(1) in de overbrenging. Bevochtig de vier cilinder-
kopbouten (3) met binnenzeskant SW 3 met 
vlakafdichting en draai ze met de momentsleutel 
met 2,8 Nm vast.  

 

1 Radiale keerring 

2 Uitgaande as 

3 Cilinderkopbout 

4 Draaidoorvoer 

5 Buis 
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4.4 Uitgaande as 

Neem de gegevens betreffende de resulterende 
kracht op de inbouwtekeningen in acht. 

4.4.1 Uitvoering met riemaandrijving op de 
uitgaande as 

De riemschijf wordt op de buitendiameter van de 
flens op de uitgaande as (tolerantie K6) gecen-
treerd, met schroeven wrijvingsvast bevestigd en 
geborgd, waarbij de toegestane aanhaalmomen-
ten in acht dienen te worden genomen. 

Voor een trillingsarme loop dient de riemschijf op 
kwaliteit 6,3 volgens VDI-richtlijn 2060 te worden 
uitgebalanceerd. 

 
Schade door overbelasting van de lagers 
mogelijk. 
 Neem de maximale spankracht van de riem in 

acht. 

Om overbelasting van de lagers te voorkomen, 
moet de aangegeven maximale spankracht bij het 
spannen van de riemen in acht worden genomen. 

De gemiddelde riemkracht moet tussen de lagers 
liggen. Bij de montage moet de riemschijf 
gemakkelijk op de flens van de uitgaande as 
kunnen worden geschoven, verwarm de riemschijf 
indien nodig. 

4.4.2 Uitvoering met coaxiale uitgaande as 

Voor de uitvoering met een coaxiaal uitgaande as 
(asstomp) moet het balanceertype ook voor de 
uitgaande as in acht worden genomen (zie hoofd-
stuk 4.2). De overbrenging wordt geleverd in het 
balanceertype volle spiebalancering. 

De dimensionering van de inlegspie is te vinden op 
de inbouwtekening. De inlegspie moet in elk geval 
met een tapeind worden gefixeerd. 

4.4.3 Uitvoering met TSC 

Een uitvoering met TSC (Through Spindle Coolant) 
is bedoeld voor het toepassen van koelsmeer-
middel, hydraulische oliën of mengsels van lucht 
en olie1) door de overbrenging naar de as. Om bij 
een overbrenging met een verschiltoerental 
vloeistoftoepassing te garanderen, is een draai-
doorvoer nodig die al naargelang de eisen en de 
toestand van het medium aan slijtage onderhevig 
is. Afhankelijk van het systeem kan er bij het in- en 
uitschakelen een druppel als lekkage worden 
gevormd, hetgeen in het koelvloeistofcircuit te 

wijten is aan desbetreffende constructieve 
maatregelen. Een doorzichtige terugvoer van 
koelvloeistof maakt een beoordeling van de 
toestand van de draaidoorvoer mogelijk. 

De garantie voor de draaidoorvoer is beperkte tot 
12 maanden. 

Aanwijzingen over het product, de functie, de 
werking en de inbouw van de draaidoorvoer vindt 
u in de handleidingen  

4161.758.030 (Duits) 

4161.758.130 (Engels) 
1) Er zijn geen abrasieve of oplossende 
toevoegingen in de vloeistoffen toegestaan. 

4.5 Elektrische aansluiting van de 
overbrengingsomschakeling 

De elektrische aansluiting mag alleen worden 
uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien. 

 
Schade aan de schakeleenheid mogelijk door 
een onjuiste aansluiting. 
 Sluit de schakeleenheid aan zoals beschreven 

in de hoofdstukken 4.5.1 en 4.5.2. 

De overbrenging wordt met de meegeleverde  
8-polige Harting-connector (HAN 8 U) elektrisch 
aangesloten. De steekverbinding bevindt zich op 
de schakeleenheid. 

4.5.1 Schakeleenheid 

Technische gegevens: 

Opgenomen vermogen  84 W 
Aansluitspanning  24 V DC ± 10% 
Max. aantrekstroom  5 A 
Nominale stroom  3,5 A 
Beschermklasse   IP64 

De diameter van de kabeltoevoerleiding moet 
1,5 mm² zijn. 
De aansluitspanning van 24 V DC en de opge-
nomen stroom van 5 A moeten voor de connector 
van de schakeleenheid worden gewaarborgd. 
Er moet rekening worden gehouden met verliezen 
door de kabellengte en de overgangsweerstanden.  

Leveringsomvang: 
Tulebehuizing, schroefverbinding, contactdoos-
inzetstuk en 8 connector pins, type Harting 
AWG 16. De schakeleenheid is alleen verkrijgbaar 
als compleet onderdeel. 
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Overbrengingsschakeling:  

 Tijdens de omschakeling van de 
overbrengingstrappen is de motoras resp. 
de uitgaande as van de overbrenging 
onbelast (ongeremd). 

Het omschakelen gebeurt door de 24V-spanning 
op pin 2 en 3 te zetten. De polariteit van de 
ingeschakelde spanning 24 V DC is 
doorslaggevend voor de versnellingstrap.  

In de 1e versnelling  => pin 2: + / pin 3: ‒ 
In de 2e en 3e versnelling  => pin 2: ‒ / pin 3: + 

Tijdens het omschakelen van de overbrengings-
trappen moet de hoofdasmotor een zwenkbe-
weging uitvoeren met een hoek van +5° of -5°, 
waarbij de draairichting iedere seconde 1 tot max. 
5 keer verandert. Een grotere zwenkbeweging kan 
leiden tot beschadiging van de schakelvertan-
dingen. Meestal grijpen de schakelvertandingen  
al bij de eerste verandering van de draairichting in 
elkaar, zodat de omschakeltijd ongeveer 300 tot 
400 ms bedraagt. 

  

 

 

 

 

 

Dat betekent bij een gemiddelde nMot = 5°/s =  
5° 60/min = 300°/min = 300/360 omw/min =  
0,83 omw/min. 

 

Omrekening  
zwenktoerental  zwenkdraaibeweging 

Toerental 
[1/min.] 

Hoek 
[°/min.] 

Tijd 
[sec.] 

Hoek 
[°/sec.] 

0,25 90 3,33 5 

0,50 180 1,67 5 

1,00 360 0,83 5 

2,00 720 0,42 5 

3,00 1.080 0,28 5 

4,00 1.440 0,21 5 

5,00 1.800 0,17 5 

 

Door de verschillende massa’s en de daarmee 
verbonden sleepmomenten van de as, moet bij 
schakelpogingen worden getracht de optimale 
waarde voor de machine te bepalen. 

De eindschakelaarsignalen van S1 – 1e versnelling 
(contact 4) en S2 – 2e versnelling (contact 6) zijn 
bedoeld om de schakeleenheid uit te schakelen 
nadat de omschakeling heeft plaatsgevonden.  

Nadat de eindschakelaarsignalen zijn bereikt  
mag nog maximaal 0,5 seconden stroom op de 
schakeleenheid staan. Tijdens de gebruiksduur 
moeten de eindschakelaarsignalen worden 
gecontroleerd. 

Op de eindschakelaars mag alleen stuurstroom 
(0,1 tot 0,5 A) worden gezet, geen omschakel-
stroom (5 A). 

De omschakelstroom mag niet langer dan 
2 seconden op de schakelaars staan. 

Zijn er weinig weerstanden, dan kan ook minder 
stuurstroom worden gebruikt. 

Afhankelijk van de lengte, de leiding-/overgangs-
weerstanden en het aantal verbindingsplaatsen 
moet de stuurstroom voor de eindpositiebewaking 
worden gewaarborgd. Daarbij moet na enige tijd 
ook rekening worden gehouden met verhoogde 
weerstanden door corrosie. Bij het schakelen van 
inductieve lasten met behulp van de stuurstroom 
moet deze met een diode parallel aan de last 
worden bedraad. 

Wanneer door de eindschakelaars wordt 
herkend dat een versnelling niet meer veilig is 
vergrendeld, moeten door de besturing 
betreffende maatregelen zoals een noodstop 
enz. worden getroffen. 

 
Elektromagnetische velden kunnen de signalen 
van de eindpositiebewaking vervalsen. 
 Leg stuurleidingen niet parallel aan leidingen 

voor de voedingsspanning en scherm geen 
stuurleidingen af.  

Het schakelverloop moet worden gecontroleerd, 
evt. moet het schakelproces door middel van een 
tijdschakeling na ca. 2 sec. ongedaan worden 
gemaakt, wanneer er geen signaal van de 
eindschakelaars (S1/S2) volgt. Geef hierna een 
nieuw schakelcommando, de hoofdasmotor mag 
niet worden vrijgegeven. 
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Schakelschema van de schakeleenheid bij twee 
schakelstanden (standaard) of drie schakelstanden 
(met neutrale stand): 

1e versnelling ==> bijv. 4:1 

2e versnelling ==> 1:1 

3e versnelling ==> S3 neutrale schakelstand,  
onbelast lopen (optie) 

 

X8

S3

S1 S2

grijs

zwart

blauw

zwart

blauwgroen

zwart
grijs
blauw

optioneel

M

3 4

4

3

5

2

6

8

1

4

2

1

7

3 4

 

 
De elektromechanische omschakeling van de 
overbrengingstrappen vindt plaats via een 
schakeleenheid op de overbrenging, die wordt 
aangedreven door een gelijkstroommotor (24 V 
DC). Het schakelelement van de overbrenging is 
een vormvaste, axiaal bewegende schakelvork, die 
op een schuifmof inwerkt. 
De eindposities worden door eindschakelaars in de 
schakeleenheid bewaakt. De bewaking van het 
tijdsverloop moet in de besturing worden 
vastgelegd. 
Bij het schakelen van versnelling 1 naar versnelling 
2 of omgekeerd dient de motor van stroom te 
worden voorzien. De draairichting wordt 
omgeschakeld door om te polen.  

 Overbrenging met neutrale stand 
 

De neutrale stand kan alleen via versnelling 1 
worden bereikt. 

Zodra eindpositieschakelaar S3 het signaal 
ontvangt, dient de gelijkstroommotor in principe 
met behulp van een generatorische motorstop 
(quickstop) te worden uitgeschakeld. 

Onder bepaalde gebruiksomstandigheden (bijv. 
inbouwpositie V3, hogere leidingweerstanden) kan 
een variabele tijdschakeling in de besturing 
noodzakelijk worden  overleg met ZF. 



   

Eerste montage   

28  NL 4161.758.922r – 2018-09 

4.5.2 Schakellogica 

 

 

 

1)  Als alternatief kan de eerste schakelpoging zonder zwenken plaatsvinden, waarvoor echter een stroomloze hoofdasmotor of geringe

massa’s op de uitgaande as nodig zijn. 

Hoofdasmotor afremmen van 
werktoerental naar toerental nul. 

Regelaarvrijgave op de omvormer 
actief laten blijven. 

Streefwaarde zwenktoerental bij 
omvormer en bij toerentalregelaar 

zonder vertraging stapsgewijs 
verhogen. 1) 

Spanning op schakeleenheid 
(pin 2 en 3) 

Omschakeling 
overbrengingstrap moet binnen  

2 sec. zijn beëindigd. (Terugmelding 
eindschakelaar S1, S2 of S3 vanuit 

de schakeleenheid) 

Streefwaarde zwenktoerental 
uitschakelen. 

Na 200 ms tot max. 500 ms 
schakeleenheid UIT. 

Omschakeling overbrengingstrap 
beëindigd. 

 
Aantal schakelpogingen > 5 

 telkens vanuit de uitgangspositie 
(ompoling) 

Omschakeling overbrengingstrap 
niet bereikt: hoofdasmotor  

uitschakelen. 

Installatie controleren. 

N 

N 

J J 

Start hoofdasmotor 



 

  Eerste montage 

NL 4161.758.922r – 2018-09  29 

4.6 Smering 

4.6.1 Dompelsmering 

De standaarduitvoering B5 van de tandwielkast is 
voorzien van een dompelsmering.  

 De dompelsmering is geschikt voor 
intervalwerking. Daarbij worden frequente 
versnellingswissels, verschillende 
toerentallen en stilstandtijden, zoals die 
bijv. bij het wisselen van gereedschappen 
voorkomen, verondersteld. 

 
Schade aan de overbrenging mogelijk door te 
laag oliepeil of drooglopen. 
 Vullen met tandwielolie tot midden 

oliekijkglas.  

De hoeveelheid olie die moet worden bijgevuld is 
afhankelijk van het oliepeil. De literindicatie op het 
typeplaatje van de desbetreffende overbrenging is 
bedoeld als richtwaarde. 

Wanneer de overbrenging scheef ligt, zoals dat 
het geval kan zijn bij bepaalde riemspan-
inrichtingen, moet een oliepeilbuisje met ijkmerk in 
plaats van het oliekijkglas worden gemonteerd. 

In de overbrenging moet hetzelfde oliepeil worden 
gewaarborgd als bij de horizontale inbouwpositie 
(zie ook inbouwtekening). 

 Met een oliesensor kan het oliepeil af en toe 
worden gecontroleerd alvorens de machine 
te starten. De oliesensor kan in de 
aansluitingen D of E (afbeelding, pagina 31) 
van de tandwielkast worden geschroefd. 
(Oliesensor bestelnr. 4161.298.045, 
datablad firma Balluff op aanvraag) 

4.6.2 Circulatiesmering 

Optioneel toebehoren bestaat uit twee aansluit-
stukken (slangaansluitstukken) met M42x1,5  
en M22x1,5 schroefdraad met bestelnr. 
4161.106.016. 

 

De circulatiesmering maakt een efficiënte smering 
en koeling van de overbrenging mogelijk. Daar-
door wordt het vermogen van de overbrenging 
groter, de machine wordt minder warm. 

 
Uitval van de overbrenging door gebrekkige 
smering. 
 Overbrengingen in de inbouwpositie verticaal 

V1 en verticaal V3 moeten met een 
circulatiesmering worden bediend. 

Bij de overbrengingen 2K250/2K300 is bij de 
inbouwposities verticaal V1 en verticaal V3 een 
circulatiesmering nodig. Daarbij is het type 
circulatiesmering afhankelijk van welk gebruiks-
temperatuurniveau tijdens het gebruik is vereist. 

Door de centrifugaalkrachten op de olie kan een 
gebrekkige smering van de vertanding ontstaan 
door continugebruik in de prise directe. 

Een incidentele versnellingswissel in de over-
brenging met aansluitende motorstart (nMot= 
1.000 min-1) zorgt voor olietoevoer naar de 
vertanding en verhindert een eenzijdige 
positiegebonden belasting van de vertanding. 

Voor sommige toepassingen is een zeer laag 
gebruikstemperatuurniveau nodig, dat kan worden 
bereikt door de aansluiting van een daarop 
afgestemde tandwielolievoorziening met 
oliekoeling. De desbetreffende overbrengings-
versies zijn dienovereenkomstig voorbereid. 

Om een optimale overbrengingskoeling zonder 
invloed op de smering te krijgen, zijn afhankelijk 
van de inbouwpositie en de werkingsmodus 
verschillende aansluitingen voor de circulatie-
smering op de overbrenging aanwezig. 
De afbeeldingen op pagina 31 tonen de plaatsen 
van de olietoevoer en de olieafvoer op de over-
brenging. De precieze afmetingen zijn te vinden 
op de desbetreffende inbouwtekeningen. 

Na de eerste ingebruikname moet het oliepeil ter 
hoogte van het midden van het oliekijkglas staan, 
vul evt. olie bij. 

 De pomp, de olietank en de warmtewisse-
laar moeten onder het oliepeil van de 
overbrenging zijn geplaatst. Bij het aan-
sluiten van de olieretourleiding volgens 
hoofdstuk 4.6.3.2 is sprake van een 
noodloopeigenschap. 
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Onbedenkelijk is: 

 Het dalen van het oliepeil in de tank tijdens  
de werking door het opschuimen van de 
tandwielolie in de overbrenging. 

 De vorming van een olie-lucht-emulsie in de 
olieretourleiding en in de tank. 

 

4.6.2.1 Circulatiesmering bij V1/B5-werking 

Voor het plaatsen van de olietoevoer- en de 
olieafvoerleiding, zie hoofdstuk 4.6.3.2. 

De olietoevoerleiding wordt in plaats van de 
olieaftapschroef aangesloten. 

Hoeveelheid toegevoerde olie 1,5 tot 2 l/min. 

Er wordt een oliekijkglas verwijderd en in plaats 
daarvan wordt er een afvoermof (M42x1,5) 
ingeschroefd.  

Bij inbouwpositie verticaal V3 kan de tandwielolie 
zowel radiaal als centraal worden toegevoerd. 

Een olieopstuwing in de overbrenging kan worden 
voorkomen door de dimensionering van de 
afvoerleiding (Di ca. 20 mm). 

4.6.2.2 Circulatiesmering met 
warmtewisselaar 

In de circulatiesmering is een warmtewisselaar 
geïnstalleerd, om een extra temperatuurverlaging 
te bereiken. 

4.6.2.3 Circulatiesmering met tussentank 

Voor een effectieve oliekoeling dient een tank te 
worden gebruikt waarvan het volume minstens het 
tienvoudige bedraagt van de hoeveelheid 
circulerende olie. 

Om te voorkomen dat er door onvoldoende 
smering schade aan de overbrenging ontstaat, 
raadt ZF aan een oliepeilsensor in de tussentank  
te installeren.  

Verder is een 60 μm-filter en een terugslagklep (1) 
bij de olie-inlaat van de overbrenging vereist. 

Daarmee wordt voldaan aan het verdere gebruik 
op basis van de dompelsmering, zie hoofdstuk 
4.6.1. 

De olieafvoerleiding moet na de overbrenging 
altijd onder de uitstroomopening van de olie 
liggen, zodat er geen verhoging van het oliepeil  
in de overbrenging kan ontstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbouwvoorbeeld B5 

 

1
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4.6.3 Aansluitingen voor de smering 

4.6.3.1 Aansluitingen voor de eerste  
vulling/olie verversen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbouwpositie Olie bijvullen Olie aftappen 

B5  

I 

G, F, H 

B5 gedraaid D 

V1 D, E door afzuigen 

 (Bij uitvoering met uitgaande as) 

P  (Bij uitvoering met flens op  
 uitgaande as) 

V3 H 
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4.6.3.2 Aansluitingen voor circulatiesmering bij standaardtoepassingen 

 

Inbouwpositie Aansluiting olietoevoerleiding Max. druk Aansluiting 
olieretourleiding 

V1 
(dichte variant) 

M (0,5 l/min) en 
T (1,0 l/min) 

0,5 bar 

0,5 bar 

D  
Hoofddraairichting  
linksdraaiend * 

E  
Hoofddraairichting  
rechtsdraaiend * 

V1 
(open variant) 

T (1,5 l/min) 0,5 bar 

B5 
(dichte variant) 

M (0,5 l/min) en 
T (1,0 l/min) 

0,5 bar 

0,5 bar 

B5  
(open variant) 

G (1,5 l/min) hoofddraairichting linksdraaiend* 
of 
F (1,5 l/min) hoofddraairichting rechtsdraaiend* 

1,5 bar 

B5 gedraaid  
(rechts open) 

I of F (1,5 l/min) 1,5 bar H 

V3 
(dichte variant) 

M (0,5 l/min) en 
T (1,0 l/min) 

0,5 bar 

0,5 bar 

H 

V3 
(open variant) 

T of P (1,5 l/min) 1,5 bar H 

* Kijkrichting op de uitgaande as van de overbrenging 
 
 Beslissend voor de hoeveelheid toegevoerde olie is altijd de hoeveelheid die uit de olieretourleiding 

stroomt. Let bij overbrengingen met een riemschijfaandrijving op extra smeerolieopening “S” (zie 
hoofdstuk 4.3.7). 
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4.6.3.3 Aansluiting bij geïntegreerd smeeroliesysteem en bij maximaal toerental 

Bij toepassingen met een maximaal toerental van 10.000 min-1 en/of een dry-sumpsmering is de aansluiting T 
met geïntegreerd smeeroliesysteem verplicht. Verder is een oliekoeling voor de overbrenging > 0,3 kW en een 
oliecirculatievolume van > 15 liter nodig. 

Alle uitvoeringen hebben een aansluiting T met geïntegreerde smeerolieopening. 

Let bij een bestelling op het desbetreffende MLFB-nummer voor het geïntegreerde smeeroliesysteem. 

Het geïntegreerde smeeroliesysteem is alleen mogelijk met een dichte variant. 

Aanbevolen olieviscositeit bij geïntegreerd smeeroliesysteem HLP 22 volgens ISO VG 22. 

Bij een dry-sumpsmering kan HLP 10 volgens ISO VG 10 worden gebruikt, wanneer is gewaarborgd dat de 
olieuitlaattemperatuur van de overbrenging altijd lager is dan 65 °C. 

 

Inbouwpositie Aansluiting 
olietoevoerleiding 

Max. druk Aansluiting olieafvoerleiding 

V1 
(dichte variant) 

T 
(1,5 l/min) 
en 
M 
(ca. 0,5 l/min) 

0,5 bar 
 
 
0,5 bar 

D of E 

V3 
(dichte variant) 

T 
(1,5 l/min) 
en 
M 
(0,5 l/min) 

0,5 bar 
 
 
0,5 bar 

H 

B5 
(dry-sump) 

T 
(1,5 l/min) 
en 
M 
(0,5 l/min) 

0,5 bar 
 
 
0,5 bar 

H 

B5  
(gedraaid, dry-sump) 

T 
(1,5 l/min) 
en 
M 
(0,5 l/min) 

0,5 bar 
 
 
0,5 bar 

D 

 

 Beslissend voor de hoeveelheid toegevoerde olie is altijd de hoeveelheid die uit de olieretourleiding 
stroomt. 
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5 Ingebruikname 

5.1 Eerste controle 

Vóór de ingebruikname moet de correcte 
inbouwtoestand van de overbrenging worden 
gecontroleerd. 

 Mechanische bevestiging  

 Flensbevestiging motor 

 Aansluitingen tandwielolie  

 Olievoorziening/olievulling gewaarborgd 

 Elektrische aansluitingen  

 Soepele loop (draaibaar met de hand)  

 Verticale positie van de ontluchter 

5.2 Controle van de instelmaat van het 
zonnewiel 

Controleafmeting “A”: 125,1 mm, tolerantie 
+0,2 mm, gemeten tussen het aansluitvlak van de 
behuizing en de voorzijde van het zonnewiel. Daar-
bij moet het zonnewiel tot aan de aanslag worden 
gedrukt, in de richting van de uitgaande as. 

De afmeting is in de fabriek correct ingesteld.  

Na het plaatsen van het zonnewiel na een evt. 
demontage moet de afmeting worden gecontroleerd. 
De afmeting “A” is bij een juiste en volledige inbouw 
van het verenpakket (2) en de instelplaatjes (1) correct 
(zie onderstaande gedetailleerde afbeelding). 

 

 

 

 

 

 

6 Onderhoud  

6.1 Olie verversen 

Intervallen tussen de olieverversingen:  
elke 5000 gebruiksuren 

 

Verbrandingsgevaar door contact met hete olie. 
Lichte tot middelzware verwondingen mogelijk. 
 Draag een veiligheidsbril. 
 Draag veiligheidshandschoenen. 

 

Laat afgewerkte olie bij een gebruikswarme 
overbrenging in een geschikte opvangbak lopen.  

De afvoeraansluitingen verschillen al naargelang 
de inbouwpositie en de uitvoering van de 
overbrenging (zie hoofdstuk 4.6.3.1). 

Vul nieuwe tandwielolie bij via aansluiting I. 

Het oliepeil is correct wanneer het bij een 
stilstaande overbrenging tot aan het midden van 
het oliekijkglas staat. 

Het oliepeil is bindend. De literindicatie op het 
typeplaatje is bedoeld als richtwaarde. 

Laat de oliepomp, indien aanwezig, na het vullen 
kort draaien om te ontluchten, vul evt. olie bij.

 

1

2

A 
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7 Reparatie 

Bij storingen in de functie van de overbrenging 
moeten eerst de aangesloten componenten en de 
daarbij horende aansluitingen worden 
gecontroleerd. 

Voor de diagnose bij de fabrikant is het belangrijk 
dat precies wordt bijgehouden wat voor soort 
storing er is opgetreden (zie hoofdstuk 7.1). 

Reparaties aan de overbrenging zelf mogen alleen 
worden uitgevoerd door ZF Friedrichshafen AG of 
door een erkende ZF-servicedienst. 

7.1 Controlelijst overbrengingsstoring 

Wanneer zich storingen in de aandrijfeenheid 
voordoen, dient u eerst de in hoofdstuk 8 vermelde 
oplossingen om een probleem te verhelpen te 
raadplegen.  

Wanneer dat niet tot het gewenste succes leidt, 
zijn de volgende gegevens belangrijk om een 
diagnose door ZF Friedrichshafen AG of een 
erkende ZF-servicedienst te kunnen stellen: 

Gegevens van de overbrenging volgens het 
typeplaatje 

Type: . . . 
(Type) 

Onderdelenlijst:     4161 . . .  . . . 
(P.L.No.) 

Serienr.: . . .  . . . 
(Serial-No.) 

Motorgegevens volgens typeplaatje 

Fabrikant:  . . . 

Type/maat: . . . 

 

Vragen over de de schadediagnose: 

 Is het oliekijkglas van de overbrenging 
donker/zwart verkleurd? 

 Is er sprake van een oliebrandlucht bij de olie-
ontluchter? 

 Is er bij de schakeltrappen 1:1 of 4:1 sprake 
van geluiden in de overbrenging of is dit alleen 
het geval in één draairichting of in beide 
draairichtingen? 

 Werd vóór het optreden van de geluiden 
gedurende langere tijd in slechts één 
schakeltrap (1:1) van de machine gewerkt? 

 Zijn de geluiden opgetreden nadat de 
bewerkingscyclus van de machine is 
veranderd en werd de bewerkingscyclus van 
de machine van tevoren niet veranderd? 

 Zijn er vóór het optreden van de schade 
onderhoudswerkzaamheden aan de machine 
uitgevoerd? Zo ja, waaraan?  

 Is er bij een schakelprobleem sprake van een 
versnellingswissel of een versnellingsverlies? 

 Voldoet de schakellogica aan de ZF-richtlijn? 
(Zie pagina 28) 

 Welke spanning staat bij het schakelen op de 
schakeleenheid? 

 

 



   

Reparatie   

36  NL 4161.758.922r – 2018-09 

7.2 Demontage van de overbrenging 

(Aan de hand van een voorbeelduitvoering met 
adapterplaat, keerring en naaflager) 

Bij andere uitvoeringen kan dezelfde werkwijze 
worden toegepast.  

 Machine uitschakelen 

 Stroomvoorziening uitschakelen 

 Elektrische aansluitingen verwijderen 

 Tandwielolie-aansluitingen verwijderen en de 
tandwielolie aftappen 

 Bevestigingsbouten (11) losdraaien  

 Overbrenging (6) van de adapterplaat (5) en de 
aandrijfnaaf (1) aftrekken 

 

7.3 Aandrijfnaaf met inlegspie 

 Draai het tapeind (9) voor een radiale borging 
van de inlegspie los. 

 Trek met behulp van aftrekgereedschap, bijv. een 
poelietrekker, de aandrijfnaaf tegen de motoras 
in, zonder opwarming van de naaf, af: er wordt 
tegen een aftrekhulpmiddel (12) op het 
afsluitdeksel (8) afgedrukt. Het aftrekgereedschap 
moet net zo lang verder worden gedraaid, totdat 
het afsluitdeksel zich ter hoogte van de 
afstandsschijf/motoras bevindt.  

 
Het afsluitdeksel kan ervoor zorgen dat de 
aandrijfnaaf tijdens het aftrekken klem komt te 
zitten. 
 Zorg ervoor dat het afsluitdeksel (8) centrisch 

tegen de motoras aanligt. 

De afsluitschijf 40 DIN 470 moet na demontage 
worden vervangen door een nieuwe. Deze nieuwe 
schijf moet vóór montage worden schoongemaakt en 
van een vloeibare afdichting worden voorzien. De 
keerring en de o-ring moeten visueel worden 
gecontroleerd en indien nodig worden vervangen. 

 
3

10

9
1

2
12

8
5

6

11

7

4

 
 
 
 

 

1 Aandrijfnaaf 
2 Motoras 
3 Motor 
4 Naaflager 
5 Adapterplaat 
6 Overbrenging 
7 Keerring 
8 Afsluitdeksel 
9 Tapeind 
10 O-ring 
11 Bevestigingsbout 
12 Aftrekhulpmiddel  

(cilinder  25x100 mm) 
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7.4 Demontage van de overbrenging met 
klemnaaf 

Neem hoofdstuk 7.2 in acht. 

Draai de motoras (2), totdat de klemschroef (7) 
door de toegangsopening in de adapterplaat (1) 
zichtbaar is. Draai de klemschroef los.  

Draai de montagebouten (4) los en trek de 
overbrenging van de motor af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Adapterplaat 

2 Motoras 

3 Motorflens 

4 Montagebout 

5 Klemnaaf 

6 Huls 

7 Klemschroef 

8 Afsluitdeksel 

9 Uitgaande as 
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8 Veelgestelde vragen (FAQ’s) 

 

Storing Oorzaak van de storing Storing verhelpen 

Overbrenging maakt lawaai 
en kloppende geluiden 

 Encoder op de motor heeft 
loszittend contact. Daardoor 
continu naregelen van de motor 

 Encoder vervuild, geen duidelijke 
signaalgeving 

Encoder en elektrische 
toevoerleidingen naar de motor 
controleren, evt. encoder reinigen 
 
Motorregeling controleren, evt. 
toerentalregeling soepeler instellen 

Overbrenging maakt lawaai 
en loopgeluiden 

Lange tijd met hoge snijsnelheid in 
de overbrenging 1:1 gewerkt en 
aansluitende wissel met 
machinebewerking in de 
overbrenging 4:1 

Geen schade aan de overbrenging 

Loopgeluid van de overbrenging 
wordt na herhaaldelijke 
versnellingswisselingen weer 
normaal 

Axiaallager verkeerd ingebouwd Controleer de inbouw 

Instelplaatjes/veerschijven op 
zonnewiel verkeerd ingebouwd 

Meet de controleafmeting “A” 

Overbrenging maakt lawaai en 
vertoont loopgeluiden in de 
overbrenging 

Motoras is te lang,  
axiaallager beschadigd 

Controleer controleafmating “A”,  
corrigeer indien nodig en bouw 
nieuw lager in 

Overbrenging is lek bij 
ingang/uitgang 

Verkeerde afdichtelementen Vervang de afdichtingen,  
stuur overbrenging indien nodig 
naar ZF voor inspectie 

Overbrenging is lek bij  
de ontluchter 

 Olie is te oud 

 Na olieverversing werd te veel 
olie bijgevuld 

 Ververs de olie 

 Controleer het oliepeil, stel evt. de 
correcte hoeveelheid olie in 

Machineregeling ontvangt geen 
signalen van de schakelposities 
van de schakeleenheid op de 
overbrenging 

 Loszittend contact in de 
steekverbinding op de 
schakeleenheid van de 
overbrenging 

 Fout in de schakeleenheid 

 Controleer de steekverbinding en 
maak evt. schoon, connector 
borgen m.b.v. bevestigingsbeugel 

 Stuur de overbrenging naar ZF 
voor inspectie 

Versnelling gaat eruit  Eindpositieschakelaar defect  Stuur de overbrenging naar 
ZF Friedrichshafen AG voor 
inspectie 
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