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1 Om denna manual
Denna manual innehåller nödvändig information för att kunna använda växeln på ett säkert sätt.
Om denna manual har bifogats med kompletterande datablad (t.ex. för specialanvändningar), så 
prioriteras informationen i dessa blad och är den enda som gäller.
WITTENSTEIN alpha GmbH gör denna bruksanvisning tillgänglig för alla produktionsanläggningar 
över hela världen. Produktens tillverkare anges på typskylten (se kapitel 3.2 "Typskylt")
Operatören måste garantera att denna manual har blivit läst och förstådd av alla de personer som 
fått uppdrag att installera, köra eller utföra underhåll på växeln.
Förvara manualen inom räckhåll i närheten av växeln.
Informera era kollegor som arbetar inom maskinens område om 
säkerhets- och varningsanvisningarna, så att ingen kommer till skada.
Denna manual har originalskrivits på tyska. Alla andra språkversioner är översättningar av den 
tyska originaltexten.

1.1 Informationssymboler och korshänvisningar
Följande informationssymboler används:
 uppmanar till handling
 visar på konsekvensen av en handling

 ger ytterligare information om handlingen
En korshänvisning hänför sig till kapitelnummer och rubriken på avsett avsnitt 
(t. ex. 2.3 "Ändamålsenlig användning").
En korshänvisning till en tabell hänför sig till tabellnumret (t. ex. tabell "Tbl-15").

1.2 Leveransens omfattning
 Kontrollera att leveransen är komplett mot leveranssedeln.
 Delar som fattas eller skador måste omedelbart meddelas till speditören, försäkringen eller 

till WITTENSTEIN alpha GmbH.
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2 Säkerhet
Denna manual måste alla som arbetar med växeln följa, i synnerhet säkerhets- och 
varningsanvisningarna liksom de regler och föreskrifter som gäller på platsen.
I synnerhet följande måste iakttas strikt:
 Observera anvisningarna för transport och förvaring.
 Använd växeln uteslutande för avsett ändamål.
 Utför underhålls- och reparationsarbeten inom de angivna intervallen på ett fackmässigt sätt.
 Montera, demontera eller använd växeln alltid på ett fackmässigt sätt 

(t.ex. testkörning enbart med säkrad påmontering).
 Tillverkaren av den överordnade maskinen monterar vid behov och utgående från sin 

riskbedömning skyddsanordningar som skyddar användaren mot restriskerna. Använd endast 
växeln endast med felfria skyddsanordningar.

 Kör växeln endast med korrekt smörjmedel (sort och mängd).
 Undvik stark nedsmutsning av växeln.
 Ändringar och ombyggnad får utföras endast om WITTENSTEIN alpha GmbH gett skriftligt 

tillstånd till detta.
Om person- eller sakskador inträffar eller om andra krav uppstår, på grund av att minimikraven inte 
uppfyllts, ligger hela ansvaret hos operatören.
Förutom de säkerhetsföreskrifter som nämns i denna manual ska även allmänt lagstadgade och 
övriga bestämmelser gällande olycksförebyggande åtgärder (t.ex. personlig skyddsutrustning) och 
miljöskydd följas.

2.1 Produktöverensstämmelse

2.1.1 Europeiska unionen (EU)

Maskinsäkerhet
Växellådan omfattas av direktiv 2006/42/EG om maskiner. Enligt maskindirektivet är växellådan en 
ofullständig maskin och behöver därför ingen CE-märkning vad gäller maskindirektivet.
Den ofullständiga maskinen får tas i drift först när det har fastställts att den maskin, i vilken den 
ofullständiga maskinen ska installeras, uppfyller bestämmelserna i maskindirektivet.
Försäkran för inbyggnad av växellådan finns i kapitel 9 "Bilaga".

2.1.2 Storbritannien (GB)

Maskinsäkerhet
Växellådan omfattas av den rättsliga förordningen S.I. 2008 No. 1597, Supply of Machinery (Safety) 
Regulations 2008. Enligt maskinförordningen är växellådan en ofullständig maskin och är därför 
inte UKCA-märkt i enlighet med maskinförordningen.
Den ofullständiga maskinen får tas i drift först när det har fastställts att den maskin, i vilken den 
ofullständiga maskinen ska installeras, uppfyller bestämmelserna i maskinförordningen.
Försäkran för inbyggnad av växellådan finns i kapitel 9 "Bilaga".
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2.2 Personal
Endast fackutbildad personal som har läst och förstått denna manual får utföra arbeten på växeln. 
Fackutbildad personal med utbildning och erfarenhet måste kunna bedöma de arbeten som 
tilldelats för att kunna förstå / identifiera och undvika risker.

2.3 Ändamålsenlig användning
Växelns syfte är utväxling för vridmoment och varvtal. Den är gjord för industriella användningar.
Växeln får inte köras inom områden med explosionsrisk.
I områden med produktkontakt inom livsmedelsbearbetning / läkemedel / kosmetik får växeln 
endast monteras bredvid eller under produktområdet.
 Vid direkt användning inom livsmedelsområden, utför en inkapsling av växeln samt en 

riskbedömning av hygienförhållanden (enligt DIN EN 1672–2).
Produktspecifika avvikelser gällande positionering och monteringsposition beskrivs i 
kapitel 3 "Beskrivning av växel".
Växeln är byggd enligt senaste teknik och säkerhetstekniska regler.
 Använd växeln endast på ändamålsenligt sätt och i säkerhetstekniskt felfritt skick, för att 

undvika skador på användaren eller på maskinen.
 Om växeln visar förändringar i driftsmönstret, kontrollera den genast enligt 

kapitel 8 "Störningar".
 Informera dig före arbetets början om de allmänna säkerhetsanvisningarna 

(se kapitel 2.5 "Allmänna säkerhetsanvisningar").
Växeln är avsedd för montering på motorer som:

- motsvarar konstruktionsform B5 
(vid avvikelser, ta kontakt med vår Customer Service [teknisk kundtjänst]).

- minst har en axial tolerans och kasttolerans enligt DIN EN 50347.
- har en cylindrisk axelända med toleransklass h6 till k6.
 Fr.o.m. en motoraxeldiameter på 55 mm är dessutom m6 tillåten.

Skruvkopplingar mellan växel och monterade delar såsom motorer skall beräknas, dimensioneras, 
monteras och kontrolleras enligt senaste teknik. Använd t.ex. VDI-direktiven VDI 2862 blad 2 och 
VDI 2230.
 Av oss rekommenderad åtdragningsmoment finns i kapitel 9 "Bilaga".

Brickor får användas, i motsatt till rekommendationerna i kapitel 5 "Montering", om skruvytans 
material uppvisar för lågt interfacialt tryck.
 Brickans hårdhetsgrad måste motsvara skruvens hållfasthetsklass.
 Ta hänsyn till brickan när skruven beräknas 

(fogar, sättning, facialt tryck under skruvskallen och under brickan).

2.4 Felanvändning som går att förutse
All användning är förbjuden om

- den strider mot kraven i kapitel 2.3 "Ändamålsenlig användning",
- som överskrider tillåtna tekniska data, t.ex. varvtal, kraft- och momentbelastning, temperatur, 

livslängd (se också kapitel 3.4 "Mått och teknisk prestanda").
Revision: 07 2022-D059517 sv-5



Säkerhet V.. / NV.. / CV..
2.5 Allmänna säkerhetsanvisningar
Risker kvarstår även när växeln används enligt sitt ändamål.
Roterande komponenter kan orsaka svåra skador:
 Avlägsna föremål, lösa komponenter (t.ex. kilar) och verktyg från växeln före idrifttagandet för 

att undvika risk för föremål som slungas runt.
 Håll ett tillräckligt avstånd till maskinens rörliga delar när växeln körs.
 I samband med monterings- och underhållsarbeten ska den överordnade maskinen säkras så 

att den inte kan startas eller sättas i rörelse av misstag (t.ex. att lyftaxlar sänks okontrollerat).
En het växel kan orsaka svåra brännskador:
 Vidrör en het växel endast med skyddshandskar.

Bulleremissionen kan ge hörselskador. Den kontinuerliga ljudnivån kan variera allt efter 
produkttyp och växelstorlek:
 Uppgifter om din växel finns i kundanpassade prestandadata (X093–D...), i katalogen på 

www.wittenstein-alpha.de, eller vänd dig till vår kundtjänst / försäljningsavdelning.
 Observera maskinens totala ljudnivå vid ljuddämpande åtgärder.

Lösa eller överbelastade skruvförband kan orsaka skador på växeln:
 Montera och kontrollera alla skruvförband som har angivna åtdragningsmoment med en 

kalibrerad momentnyckel.
Lösningsmedel eller smörjmedel är brandfarliga, kan ge hudirritationer eller smutsa ned mark 
och vatten:
 Vid eldsvåda: Släck inte med vatten.
 Pulver, skum, vattendimma eller koldioxid är lämpliga släckningsmedel. Observera 

smörjmedelstillverkarens säkerhetsanvisningar 
(se kapitel 3.5 "Information om smörjmedlen som används").

 Använd skyddshandskar för att undvika att lösningsmedel och smörjmedel kommer i 
direktkontakt med huden.

 Använd och avfallshantera lösningsmedel och smörjmedel på ett fackmässigt sätt.
En skadad växel kan leda till olyckor och skaderisker:
 Stäng omedelbart av växeln om den blivit överbelastad p.g.a. felaktig hantering eller 

maskinhaveri (se kapitel 2.4 "Felanvändning som går att förutse").
 Byt ut den skadade växeln, även när skadan inte syns.

2.6 Uppbyggnad av varningsanvisningarna

Varningsanvisningar är beroende av situationen. 
De förekommer just där de uppgifter beskrivs som 
kan innebära risker.
Varningsanvisningar i denna manual är uppbyggda 
enligt följande mönster:
A = Säkerhetssymbol 
(se kapitel 2.6.1 "Säkerhetssymboler")
B = Signalord 
(se kapitel 2.6.2 "Signalord")
C = Riskens art och konsekvens
D = Riskavvärjning

A B

C D
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2.6.1 Säkerhetssymboler
Följande signalord används för att visa på risker, förbud och viktig information:

2.6.2 Signalord
Följande signalord används för att visa på risker, förbud och viktig information:

Allmän fara Het yta Hängande last Indragning

Miljöskydd Information

Detta signalord varnar för en omedelbar, närliggande fara som kan ge 
svåra till dödliga skador.

Detta signalord varnar för en möjlig fara som kan orsaka svåra till 
dödliga skador.

Detta signalord varnar för en möjlig fara som kan orsaka lätta till svåra 
skador.

Detta signalord varnar för en möjlig fara som kan orsaka sakskador.

En upplysning utan signalord vill visa på användningstips eller 
särskilt viktig information i arbetet med växeln.
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3 Beskrivning av växel
Servosnäckväxeln är en en- eller flerstegsväxel med litet spel.
Växeln får bara användas i den monteringsposition som angavs vid beställningen.
Den anpassas till olika motorer via en adapterplatta och en bussning vid behov.
Växeln har en integrerad termisk längdutjämning som kompenserar motoraxelns utvidgning vid 
uppvärmning.

3.1 Översikt över växelns komponenter

3.1.1 Utförande med genomgående hål

3.1.2 Utförande med gängade hål

Växelkomponenter
E Växelhus

Q Utgående axel / Utgående fläns

Q5 För ett indexeringsstift för mekanisk nollställning av 
växeln / applikationen.

B Adapterplatta

Tbl-1: Översikt över växelns komponenter VT+ / VS+ / NVH / CVS

Växelkomponenter
M Genomgående hål 

(se kapitel 5.3.1 "Montering med genomgående hål")

Tbl-2: Utförande med genomgående hål

Växelkomponenter
E3 Apparathusyta 

(Växelhus)

M Gängade hål 
(se kapitel 5.3.3 "Montering med gänghål")

Tbl-3: Utförande med gängade hål

VT+ VS+

NVH CVS

B

Q
Q5

E Q

B

Q

E

B

B

M

M

M

M 

E3

E3

M 
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3.2 Typskylt
Typskylten fästs eller laseras på växelhuset eller drivflänsen.

3.3 Orderkod

* Mer information om monteringspositionen finns i kapitlet 9.4.1 "Montageposition".
Ytterligare information finns i vår katalog på www.wittenstein-alpha.de.

Växelkomponenter VT+ / VS+

M Gängade hål 
(se kapitel 5.3.3 "Montering med gänghål")

Tbl-4: Utförande med gängade hål

Beteckning
A Orderkod 

(se kapitel 3.3 "Orderkod")

B Utväxling i

C Kundmaterialnummer 
(tillval)

D Serienummer

E Smörjmedel

F Tillverkningsdatum

G DataMatrix-kod 
(åtkomst WITTENSTEIN Service 

Portal)

H Kod 
(Identifierare och inträde 

WITTENSTEIN Service Portal)

Tbl-5:  Typskylt (exempelvärden)

M

M

C       

D  E        F           H       G

WITTENSTEIN xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

xxxxxxx xxx
Mat. No.:    23456789
SN:          1234567
Lubrication: xxx 

i=      xx

DMF: 06/20
Made in xxx

C
od

e:
 x

xx

A          B

Produkttyp

Karakteristisk

Växelvariant

Växelmodell

Antal växelsteg

Utväxling

Utgångstyp

Antal spännförband

Montageposition *

Motoranslutning

Generation

Precision

Diameter på klämnavet

xxxxxxx x - x x x - xxxxx - x x x - x x xx x
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3.4 Mått och teknisk prestanda
Dimensioner, maximalt tillåtna varvtal och vridmoment samt uppgifter om livslängd finns 

- i vår katalog,
- på www.wittenstein-alpha.de,

- i beräkningsprogrammet cymex®,
- i resp. kundanpassade prestandadata (X093–D...).

 
 Ta kontakt med vår Customer Service om växeln är äldre än ett år. Där får du gällande 

prestandadata.

3.5 Information om smörjmedlen som används

3.6 Anmärkningar om IP-klassning

Alla växlar har från fabrik smorts livslångt med syntetisk växelolja 
(polyglykol) eller med ett högprestandafett (se typskylt). Alla lager har 
smorts livslångt från fabrik.

Produkter som motsvarar kapslingsklassen i katalogen enligt 
EN 60529. De är, med undantag för specialutföranden, inte 
korrosionsskyddade och måste användas i ren, dammfri och torr 
omgivning. Fuktinverkan omkring utgången tillåts inte. Vi 
rekommenderar här ytterligare försiktighetsåtgärder eller alternativa 
produkter.
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4 Transport och förvaring
4.1 Förpackning

Växeln levereras förpackad i folieduk och kartonger.
 Källsortera förpackningsmaterialet i avsedda avfallsstationer. Iaktta då vid avfallshanteringen 

de nationella föreskrifter som gäller.

4.2 Transport

I tabellen "Tbl-6" anges den maximala vikten hos växeln. Beroende på utförande kan den faktiska 
vikten även vara betydligt mindre.

4.2.1 Transport av växlar t.o.m. storlek 063
För att transportera växeln finns inget särskilt transportsätt angivet.

Hängande last kan falla ned och orsaka svåra till dödliga skador.
 Uppehåll dig inte under hängande last.
 Säkra växeln före transport med en lämplig fastsättning (t.ex. remmar).

Hårda stötar kan skada växeln, t.ex. om den faller eller sätts ned hårt.
 Använd endast lyftdon och lyftmedel med tillräcklig bärkraft.
 Den högsta tillåtna lyftvikten hos lyftenheten får inte överskridas.
 Sätt ner växeln långsamt.
Gäller bara för växellådan VT+:
Hålaxeln är inte lämplig för kraftöverföring. Deformering eller läckage 
kan uppstå.
 Fäst lyftdon (t.ex. slingor) bara på apparathusets utsida.
 Lyft aldrig växellådan genom att ta tag i hålaxelns öppningar.

Växelstorlek V... 040 050 063 080 100
Maximal massa [kg] 5,6 9,7 16,7 35,5 64,6

Växelstorlek 
NV... / CV...

040 050 063 080 100

Maximal massa [kg] 5,6 8,7 13,7 - -

Tbl-6: Maximal massa [kg]
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Transport och förvaring V.. / NV.. / CV..
4.2.2 Transport av växlar fr.o.m. storlek 080

4.3 Lagring
Förvara i originalförpackningen i horisontellt läge och i en torr miljö med en temperatur på 
0 °C till +30 °C. Lagra i högst 2 år.
Lagerlogistiskt rekommenderas ”först in –först ut”-principen.

Fr.o.m. växelstorlek 080 rekommenderas 
användning av lyftdon.
Du kan skruva in ringskruvarna 
(t.ex. enligt DIN 580) i de gängade hålen [M] i 
växelhuset. Med hjälp av ringskruvarna 
(minst 2 st.) kan växeln fästas säkert i lyftdonet.
 Uppgifter om de gängade hålen finns i kapitlet

9.2 "Angivelser för montering vid en maskin".

M (12x)
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5 Montering
 Informera dig före arbetets början om de allmänna säkerhetsanvisningarna 

(se kapitel 2.5 "Allmänna säkerhetsanvisningar").
 Vid frågor om korrekt montering vänder du dig till vår Customer Service.

5.1 Förberedelser

 Säkerställ att motorn motsvarar specifikationerna i kapitel 2.3 "Ändamålsenlig användning".
 Välj skruvar för fastsättning av motorn på adapterplattan enligt motortillverkarens 

specifikationer. Ta då hänsyn till det minsta inskruvningsdjupet i förhållande till 
hållfasthetsklassen (se tabell "Tbl-7").

Tryckluft kan skada tätningarna hos växeln.
 Använd ingen tryckluft när växeln rengörs.
Direkt insprutat rengöringsmedel kan förändra friktionsvärdet hos 
klämnavet.
 Spruta bara på rengöringsmedel på en duk som du torkar klämnavet 

med.
Drift utan adapterplatta kan leda till skador.
 Montera till eller byt ut en egen adapterplatta endast enligt anvisningarna 

i WITTENSTEIN alpha GmbH. För detta finns en 
demonteringsanvisning att få från vår Customer Service.

 Drift utan adapterplatta är inte tillåten.

I sällsynta fall kan det uppstå ”svettningar” vid drevet 
(mindre, ej kontinuerligt utflöde av smörjmedel). Växlar i Hygienic 
Design är undantagsfall.
För optimerad tätning av gränssnittet mellan motor och växel 
rekommenderar vi dig att vid behov täta ytorna mellan
- Adapterplatta och drevhus (växel) liksom 
- Adapterplatta och motor 
täta med ett yttätningslim (t.ex. Loctite® 573 eller 574).
 Ytterligare information finner du i separata bruksanvisningar 

”Adapterplattbyte” (Dok.- Nr. 2022–D063062) och 
”Adapterplatta med tätningslim” (Dok.-Nr. 2098-D021746). Manualerna 
finns att få på förfrågan hos vår försäljningsavdelning / Customer 
Service. Var då beredd att ange serienummer.

Hållfasthetsklass hos skruvar för motorfästet 8.8 10.9 Ax-70 Ax-80
Minsta inskruvningsdjup 1,5 x d 1,8 x d 1,5 x d (*)

d = Skruvdiameter

(*) Använd endast verktyg som är lämpliga för användning med rostfritt stål. Gäller endast för 
produkter i Hygienic Design: Använd motsvarande skruvtätningar.

Tbl-7: Minsta inskruvningsdjup för skruvarna för att fästa motorn i adapterplattan
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 Rengör / avfetta och torka av följande komponenter med en ren och luddfri trasa och ett 
fettlösande, icke aggressivt rengöringsmedel:
- alla anläggningsytor mot närliggande komponenter
- centrering
- motoraxeln
- klämnavets innerdiameter
- bussning inne och ute

 Torka av alla anliggningsytor mot närliggande komponenter för att få korrekta friktionsvärden 
hos skruvförbanden.

 Kontrollera dessutom anliggningsytorna efter skador och främmande föremål.
 Kontrollera om eventuella korrosionsskyddsmedel har avlägsnats från alla externa 

komponenter utan att lämna rester.

5.2 Motormontage på växeln

 Endast för växelvarianten 
"Växel med ingående och utgående axel" med 
drivaxel [O] behöver ingen motormontering 
göras. Drivaxeln ger möjlighet att driva växeln 
direkt, t.ex. via en remskiva.

För alla växlar med motormontering gäller följande 
information:

 Observera uppgifterna och säkerhetsanvisningarna från 
motortillverkaren.

 Observera säkerhets- och hanteringsanvisningarna för det 
skruvsäkringslim som ska användas.

Gäller endast för korrosionsbeständiga växlar och växlar i Hygienic 
Design:
 Jämna ut växelns kontaktytor innan motorn monteras.
 Använd tätningslim (t.ex. Loctite® 573) på korrosionsbeständiga växlar 

för att förhindra inträngning av främmande ämnen.
 Lägg in en tätningsring mellan adapterplattan och motorn för att förhindra 

läckage på växlar i Hygienic Design.
 Dessutom tillhandahåller WITTENSTEIN alpha GmbH en passande 

tätningsplatta. Ytterligare information finns i den separata anvisningen 
”Installation av tätningsplåt” (dok.nr. 2098–D038000).
Bruksanvisningen hittar du på vår webbsida www.wittenstein-alpha.de i 
Download-sektionen.

O
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 Om klämskruven [H1] har lossats för mycket eller om den har avlägsnats, kan klämringen [I] 
vridas snett på klämnavet. Justera så att klämskruven [H1] ligger i klämnavets spår 
(se tabell "Tbl-8").

 Med vissa motoraxeldiametrar och tillämpningar måste dessutom en skårad bussning 
monteras in.

 Om utförandet har klämskruv, excentriskt [H1]:
Skåran i bussningen (om den finns) och klämnavet måste ligga i linje med spåret (om det finns) 
och motoraxeln, se tabell "Tbl-8".
Om utförandet har klämskruv, axialt [H2]: 
Skåran i bussningen (om den finns) och klämnavet måste ligga i linje med spåret (om det finns) 
och motoraxeln och vara vriden i 90° vinkel mot skruven, se tabell "Tbl-8".

 Det får inte finnas någon öppning mellan motorn [D] och adapterplattan [B].

Värdet för åtdragningsmomentet [TA] för 
klämskruven [H] finns på klämnavet [C].
 Värdet för åtdragningsmomentet hittar du också i 

kapitel 9.1 "Upplysningar för montage på motor".

 Genomför om möjligt motormonteringen i en vertikal riktning.
 Ta bort låsskruven / gängstiftet / låspluggen [A] från 

monteringshålet på adapterplattan [B].
 Vrid klämnavet [C] tills klämskruven [H] nås via 

monteringshålet.
 Skruva loss klämskruven [H] på klämnavet [C] ett varv.
 Skjut in motoraxeln i växelns klämnav [E].
 Motoraxeln måste vara lätt att skjuta in. Om så inte är fallet 

måste klämskruven lossas ytterligare.

XX Nm

H

C
TA

C

A

BH
C

D

E

F

TA
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 Stryk på ett skruvsäkringslim (t.ex. Loctite® 243) på de fyra skruvarna [F].
 Sätt fast motorn [D] på adapterplattan [B] med de fyra skruvarna. Dra fast skruvarna lika och 

korsvis med stigande åtdragningsmoment.
 Dra åt klämskruven [H] på klämnavet [C].
 Värdet för åtdragningsmomentet hittar du också i 

kapitel 9.1 "Upplysningar för montage på motor".
 Om utförandet har 

- förslutningsplugg, tryck in den i adapterplattan [B] så långt det går.
- låsskruv [A1], skruva in den i adapterplattan [B].
- Låsskruv med skruvhuvudstätning [A2] (endast Hygienic Design), skruva in den i 

adapterplattan [B].
- Gängstift [A3], skruva fast den i adapterplattan [B].
 Skruvstorlek och föreskrivet åtdragningsmoment i tabell "Tbl-9".

Beteckning
H1 Klämskruv, excentrisk

H2 Klämskruv, axial

I Klämring

J Bussning

K Motoraxel med kilspår

L Motoraxel med kil

L1 Kil

Tbl-8: Uppbyggnad av motoraxel, klämskruv och bussning

[A] Nyckelvidd 
[mm]

Åtdragningsmoment [Nm]
3 5 6 8 10 12 13 17

A1 Låsskruv – 10 – 35 50 70 – –

A2 Låsskruv med skruvtätning 
(endast Hygienic Design)

– – – – 3 – 5 5,5

A3 Gängstift 1,5 3 3 6 – – – –

Tbl-9: Åtdragningsmoment för låsskruv / gängstift

H1

J K
H2 L

K L1

I

I
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5.3 Montera växeln vid en maskin

 Centrera växeln i maskinbädden.

 Bestryk fästskruvarna med ett skruvsäkringslim (t.ex. Loctite® 243).
 Montera växeln så att typskylten syns.
 De föreskrivna skruvstorlekarna och åtdragningsmomenten finns i 

kapitel 9.2 "Angivelser för montering vid en maskin".
 Om växeln är utrustad med en vätskekyld adapterplatta gäller den separata anvisningen 

”Kyld adapterplatta” (dokumentnr 2022–D063351). Manualen finns att få på förfrågan hos vår 
försäljningsavdelning / Customer Service. Var då beredd att ange serienummer.

 Vi rekommenderar att du använder lös passning mellan monteringsflänsen och växellådans 
centreringskrage. Monteringsflänsen bör ha minst H7-tolerans.

Endast för Hygienic Design gäller:
 Montera växeln så att låsskruven riktas nedåt. Det gör det lättare att rengöra växeln.
 Die WITTENSTEIN alpha GmbH erbjuder passande monteringssatser. För dessa gäller de 

separata anvisningarna i ”Informationsblad Hygienic Design, Mounting Kit” 
(dok.-nr 2022–D062618). Manualen finns att få på förfrågan hos vår 
försäljningsavdelning / Customer Service. Var då beredd att ange serienummer.

5.3.1 Montering med genomgående hål

 Observera säkerhets- och hanteringsanvisningarna för det 
skruvsäkringslim som ska användas.

 Om växeln är utrustad med centrering på baksidan för 
montering på maskinens motorsida [M], finns ytterligare 
anvisningar i den separata manualen 
"Centrering på baksidan för montering på motorsidan" 
(dokumentnr. 2022–D063062). Manualen finns att få på 
förfrågan hos vår försäljningsavdelning / Customer Service. Var 
då beredd att ange serienummer.

 Vi rekommenderar att inte använda brickor om skruvytans 
material uppvisar tillräckligt interfacialt tryck.

 Fäst växeln med fästskruvarna vid maskinen genom de 
genomgående hålen [M].

M

M

M

M
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5.3.2  Montering med avlånga hål
 Använd vid fastsättning av växeln vid en maskin endast den bricka som fanns med i 

leveransen (se kapitel 9.2 "Angivelser för montering vid en maskin").

Fäst den monterade och uppriktade växeln (tillval) med stift

Växeln kan utrustas med ett kugghjul [P1] som tillval. Kuggspelet 
mellan kugghjulet och kuggstången kan ställas in med de avlånga 
hålen [M] och sidogejderna. Det behövs ingen ytterligare 
justeringsanordning.
 Detaljerad information om installtionen av växelns gränssnitt 

finns på förfrågan.
 För korrekt inställning av kuggspelet finns ytterligare 

anvisningar i manualen 
"Alpha kugghjuls- och kuggstångssystem" 
(dokumentnr. 2022–D001333). Manualen finns att få på 
förfrågan hos vår försäljningsavdelning / Customer Service. 
Var då beredd att ange serienummer.

Det är tillåtet att köra växeln utan motor (t.ex. med ett handhjul) för att 
ställa in / rikta in kugghjulet på kuggstången.
 Var noga med att klämnavet då på inga villkor får välta / böjas.

 Skjut på underläggsbrickorna på fästskruvarna.
 Fäst växeln med fästskruvarna på maskinen 

genom de avlånga hålen [M].

Som tillval finns två hål vid växelhuset [N] för att sätta fast växeln med 
stift på maskinen. Växeln kan fixeras vid motorn med cylinderstift.
 Borra stifthål i enlighet med hålen [N] i växelhuset i maskinbädden.
 Gängskär hålen ihop, så att de passar med cylinderstiftens passmått.
 Uppgifter angående cylinderstiften, se 

kapitel 9.2 "Angivelser för montering vid en maskin".
 Fixera växeln med cylinderstiften.

P1

M M

M

N
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5.3.3 Montering med gänghål

5.4 Montage på utgången
Beroende på produkttyp finns den utgående sidan i olika former:

- Slät axel
- Axel med kil
- Splines axel (DIN 5480)
- Bottnad hålaxel / hålaxel / hålaxelgränssnitt / flänshålaxel
- Fläns
- Med monterat kugghjul
 Observera vid montering vid bottnad hålaxel / hålaxel / hålaxelgränssnitt de ytterligare 

anvisningarna i kapitel 5.4.1 "Montage med spännelement".
 Observera vid montering vid fläns / flänshålaxel / hålaxel med kilspår de ytterligare 

anvisningarna i kapitel 9.3 "Angivelser för montering vid utmatningssidan".
 Endast för korrosionsbeständiga växlar med hålaxel gäller: Observera ytterligare 

information för tätning i kapitel 9.3 "Angivelser för montering vid utmatningssidan".

För växlar i Hygienic Design tillhandahåller WITTENSTEIN alpha GmbH passande 
monteringssatser. För dessa gäller de separata anvisningarna i 
”Informationsblad Hygienic Design, Mounting Kit” (dok.-Nr. 2022–D062618). Manualen finns att få 
på förfrågan hos vår försäljningsavdelning / Customer Service. Var då beredd att ange 
serienummer.

 Vi rekommenderar att inte använda brickor om skruvytans 
material uppvisar tillräckligt interfacialt tryck.

 Fäst växeln med fästskruvarna via gänghålen [M] på 
maskinen.

För mycket spänning vid monteringen kan skada växeln.
 Montera komponentdelarna utan att tvinga dem på den utgående 

axeln / utgående flänsen.
 Montera aldrig genom att lyfta upp eller slå på den!
 Använd vid monteringen endast avsedda verktyg och utrustning.
 Om du lyfter upp eller minskar ned en komponentdel på utmatningssidan 

måste du säkerställa att de maximalt tillåtna axialkrafterna vid det 
utgående lagret inte överskrids 
(enligt kapitel 9.3 "Angivelser för montering vid utmatningssidan").

M
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5.4.1 Montage med spännelement

Den axiala säkringen för en bottnad hålaxel / hålaxel / ett hålaxel 
interface [Q] på lastaxeln görs genom krympförband. Om du har beställt 
en växel med krympskiva [P] är denna redan monterad.
 Observera anvisningarna från tillverkaren om du använder ett annat 

spännelement.
 Med det rekommenderade passmåttet h6 för lastaxeln måste denna 

kunna skjutas på utan ansträngning, men också utan märkbart spel. 
Måtten som krävs för bottnad hålaxel / hålaxel / hålaxelgränssnitt finns 
i katalogen (se även kapitel 3.4 "Mått och teknisk prestanda").

 Ytterligare viktiga anvisningar vid hantering av spännelementet finns i 
den separata manualen "Spännelement" 
(dokumentnr. 2022–D063039). Manualen finns att få på förfrågan hos 
vår försäljningsavdelning / Customer Service. Var då beredd att ange 
serienummer.

Q

P

Q

P
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6 Idrifttagande och drift
 Informera dig före arbetets början om de allmänna säkerhetsanvisningarna 

(se kapitel 2.5 "Allmänna säkerhetsanvisningar").
En felaktig användning kan leda till skador på växeln.
 Säkerställ att

- den omgivande temperaturen i det tillåtna området ligger 
(se kapitel 9.4 "Angivelser för idrifttagande och drift") och

- driftstemperaturen +90 °C inte överskrids.
 Undvik isbildning eftersom det kan medföra att tätningar skadas.
 Använd växeln enbart i ren, dammfri och torr miljö. Särskilt fuktinverkan omkring utgången 

tillåts inte. Vi rekommenderar här ytterligare försiktighetsåtgärder eller alternativa produkter.
 Använd växeln endast upp till dess maximala gränsvärden, se 

kapitel 3.4 "Mått och teknisk prestanda". Ta kontakt med vår Customer Service vid andra 
användningsförhållanden.

För användning av spännförband, även rostfria, gäller:
 Vid rengöring använd enbart halogenfritt (i synnerhet kloridfritt) rengöringsmedel.

Endast för korrosionsbeständiga växlar gäller:
- När växeln är igång kan dess pumpverkan göra att rengöringsmedel sugs in i den. Växeln får 

bara rengöras i avstängt och monterat läge.
- För att undvika korrosion får endast vanliga, fettlösande och icke-aggressiva rengöringsmedel 

användas.
- En högtrycksvattenstråle kan skada växelns tätningar och på så sätt orsaka läckage.
 Rikta aldrig vattenstrålen direkt mot tätningarna.
 Montera en baffelplåt framför tätningarna om det krävs.

Gäller endast för växlar i Hygienic Design:
- När växeln är igång kan dess pumpverkan göra att rengöringsmedel sugs in i den. Växeln får 

bara rengöras i avstängt och monterat läge.
- En högtrycksvattenstråle kan skada växelns tätningar och på så sätt orsaka läckage.
 Använd en vattenstråle med ett tryck på max 28 bar.

- En skrovlig yta kan inte rengöras effektivt.
 Se till att växeln inte repas.
 Avlägsna kvarstående medel från växelns tätning inom 30 minuter.
 Rengör växellådan över hela omkretsen och på alla ställen.
 Rengör växeln vid en vattentemperatur på max 80 °C.
 Använd endast rengöringsmetoder som beskrivs i 

kapitel 9.4 "Angivelser för idrifttagande och drift".
Bara för servosnäckväxeln gäller:
 Observera vid användning av växeln i kontinuerlig drift de ytterligare anvisningarna i 

kapitel 9.4 "Angivelser för idrifttagande och drift".
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7 Underhåll och avfallshantering
 Informera dig före arbetets början om de allmänna säkerhetsanvisningarna 

(se kapitel 2.5 "Allmänna säkerhetsanvisningar").

7.1 Underhållsplan

7.2 Underhållsarbeten

7.2.1 Okulär besiktning
 Kontrollera hela växeln om det finns yttre skador.
 Tätningarna är förslitningsdelar. Kontrollera därför växeln vid varje okulär besiktning även 

beträffande läckage.
 Rengör / avfetta och torka av tätningar endast med en ren och luddfri trasa och ett 

fettlösande, icke aggressivt rengöringsmedel. Minska mekanisk påverkan.
 Kontrollera montagepositionen så att inga främmande ämnen (t.ex. olja) eller partiklar 

(t.ex. spån) ansamlas vid utgående axel / utgångsfläns.
 Endast för korrosionsbeständiga växlar gäller: Kontrollera lackskiktet och de förnicklade 

ytorna beträffande eventuella skador och korrosion.
 Gäller endast för växlar i Hygienic Design: Se till att alla ytor är fria från skador / ojämnheter 

och korrosion.

7.2.2 Kontroll av åtdragningsmoment

Skruvkopplingar mellan växel och monterade delar såsom motorer skall beräknas, dimensioneras, 
monteras och kontrolleras enligt senaste teknik. Använd t.ex. VDI-direktiven VDI 2862 blad 2 och 
VDI 2230.
 Av oss rekommenderad åtdragningsmoment finns i kapitel 9 "Bilaga".

Brickor får användas, i motsatt till rekommendationerna i kapitel 5 "Montering", om skruvytans 
material uppvisar för lågt interfacialt tryck.
 Brickans hårdhetsgrad måste motsvara skruvens hållfasthetsklass.
 Ta hänsyn till brickan när skruven beräknas 

(fogar, sättning, facialt tryck under skruvskallen och under brickan).

Underhållsarbeten Vid idrifttagande Första gången efter 
500 drifttimmar eller 3 månader

Var 
3:e månad

Okulär besiktning X X X

Kontroll av 
åtdragningsmoment

X

Tbl-10: Underhållsplan

 Kontrollera klämskruvens åtdragningsmoment [H] vid 
motormonteringen. Dra åt klämskruven med föreskrivet 
åtdragningsmoment om det går att vrida den ännu mer när 
åtdragningsmomentet kontrolleras.
 Värdet för åtdragningsmomentet hittar du också i 

kapitel 9.1 "Upplysningar för montage på motor".

H
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7.3 Idrifttagande efter ett underhållstillfälle
 Rengör växeln på utsidan. För användning av spännförband, även rostfria, gäller: Vid 

rengöring använd enbart halogenfritt (i synnerhet kloridfritt) rengöringsmedel.
 Montera på alla säkerhetsanordningar.
 Gör en testkörning innan växeln åter tas i drift.

7.4 Avfallshantering
Kompletterande information för demontering och avfallshantering av växeln finns hos vår Customer 
Service.
 Avfallshantera växeln på den avsedda avfallsstationen.
 Iaktta då vid avfallshanteringen de nationella föreskrifter som gäller.
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8 Störningar

Om växeln visar förändringar i driftsmönstret kan detta vara ett tecken 
på en redan befintlig skada, alternativt orsaka en skada på växeln.
 Ta växeln i drift igen först när felets orsak avhjälpts.

Felavhjälpning får enbart utföras av fackmässigt utbildad personal.

Fel Möjlig orsak Avhjälpning
Förhöjd 

driftstemperatur 
Växeln är inte lämplig för 

detta syfte.
Kontrollera tekniska data.

Motorn hettar upp växeln. Kontrollera motorns kopplingssystem.

Se till att det finns tillräcklig kylning.

Byt ut motorn.

Omgivande temperatur är för 
hög.

Se till att det finns tillräcklig kylning.

Förhöjt 
driftsljud 

En alltför hårt spänd 
motormontering

Kontakta vår kundtjänst. 

Lagerskador

Skador på kuggar

Förlust av 
smörjmedel 

Svettning Torka av smörjmedel som rinner ut och fortsätt 
att observera växeln. Smörjmedel som rinner ut 

måste upphöra snart.

Otätheter Kontakta vår kundtjänst.

Tbl-11: Störningar
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9 Bilaga
9.1 Upplysningar för montage på motor

Beteckning
H1 Klämskruv, excentrisk

Tbl-12: Uppbyggnad av motoraxel, klämskruv och bussning

Åtdragningsmoment för klämskruv (H1)
Orderkod: xxxxxxxx-xxx-xxxxx-x(.)*x-xx (se kapitel 3.2 "Typskylt")

Klämnav-Ø 1)

[mm]
(.)* Identifikationsbokstav Nyckelvidd 

[mm]
Åtdragningsmoment [Nm] 

Koaxial Vinkel
Koppling

“K” 2)
Klämförband

“S” 2)

8 Z 2,5 2 — —

9 A 2,5 2 — —

11 B 3 4,1 — 4,1

14 C 4 9,5 8,5 9,5

16 D 5 14 14 —

19 E 5 14 14 14

24 G 6 35 35 35

28 3) H 5 14 — —

28 4) H 6 — 35 —

32 I 8 79 69 —

38 K 8 79 69 79

48 M 10 135 86 135

55 N 10 135 — —

60 O 14 330 — —
1) Tillgängligheten för en viss diameter på klämnavet hittar du i katalogen.

2) Orderkod: ....xxxx-xxx-xxxxx-xxx-x(.); Motoranslutning
3) gäller endast för koaxialväxlar
4) gäller endast för vinkelväxlar

Tbl-13: Angivelser för klämskruv, excentrisk [H1]

H1
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9.2 Angivelser för montering vid en maskin
Växeln får bara användas i den monteringsposition som angavs vid beställningen.
Mer information om monteringspositionen finns i kapitlet 9.4.1 "Montageposition".

9.2.1 Uppgifter för montering med gänghål

Växelstorlek 
V-Drive

Antal x gängor x 
inskruvningsdjup 
[ ] x [mm] x [mm]

Åtdragningsmoment 
[Nm]

Hållfasthetsklass 
8.8

040 4 x M6 x 11,0 9,0

050 4 x M8 x 13,5 21,5

063 4 x M10 x 17,0 42,5

080 4 x M12 x 19,5 73,5

100 4 x M12 x 19,5 73,5

Alla gängade hål på en apparathusyta [E3] används för fäste 
på en maskin.

Tbl-14: Angivelser för montering vid en maskin

Växelstorlek 
VT+

Antal x gängor x 
inskruvningsdjup 
[ ] x [mm] x [mm]

Åtdragningsmoment 
[Nm]

Hållfasthetsklass 
10.9

050 16 x M5 x 8,5 7,6

063 16 x M5 x 8,5 7,6

080 24 x M6 x 12,0 13,2

100 24 x M8 x 15,5 32,0

Tbl-15: Angivelser för montering vid en maskin VT+

Växelstorlek 
VS+ 

Antal x gängor x 
inskruvningsdjup 
[ ] x [mm] x [mm]

Åtdragningsmoment 
[Nm]

Hållfasthetsklass 
10.9

050 16 x M6 x 10,0 13,2

063 16 x M8 x 13,0 32,0

080 24 x M10 x 15,0 62,5

100 24 x M12 x 23,0 108

Tbl-16: Angivelser för montering vid en maskin VS+

E3

E3
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9.2.2 Angivelser för montering med genomgående hål

9.3 Angivelser för montering vid utmatningssidan

Växelstorlek 
V-Drive

Skruvstorlek / 
Hållfasthetsklass

Åtdragningsmoment 
[Nm] 

040 M8 / 8.8 21,5

050 M10 / 8.8 42,5

063 M10 / 8.8 42,5

080 M10 / 8.8 42,5

100 M12 / 8.8 73,5

Tbl-17: Angivelser för montering vid en maskin

Växelstorlek 
VT+

Hålcirkel Ø
[mm]

Antal x gängor x 
inskruvningsdjup
[ ] x [mm] x [mm]

Åtdragnings-
moment

[Nm]
Hållfasthets-

klass 
10.9

Indexhål Ø *

050 50 7 x M6 x 10 14 6 H 7

063 63 11 x M6 x 12 14 6 H 7

080 80 11 x M8 x 15 34 8 H 7

100 125 11 x M10 x 20 67 10 H 7

Hålaxeln är inte lämplig för kraftöverföring. Deformering eller läckage kan uppstå.
 Kablar och styva komponenter får ledas genom hålaxeln, men inte röra vid dess insida.

* För ett indexeringsstift för mekanisk nollställning av växeln / applikationen.

Tbl-18: Gängor i utgående fläns VT+

Maximalt tillåtna statiska axialkrafter; Fa max

Produkttyp / Orderkod Växelstorlek
040 050 063 80 100

VS+ – 10750 18500 31250 49750

NVS 6500 10750 18500 – –

CVS CVSxxxx-xFx-xxx-xxx-xx-xxx 2400 3000 4000 – –

CVSxxxx-xTx-xxx-xxx-xx-xxx 6500 10750 18500 – –

Maximalt tillåtna statiska axialkrafter vid statisk bärsäkerhet (s0) = 1,8 och radialkraft (Fr) = 0

Tbl-19: Maximalt tillåtna statiska axialkrafter

M
M

M
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Ytterligare viktiga anvisningar vid hantering av spännelementet finns i den separata manualen 
"Spännelement" (dokumentnr. 2022–D063039). Manualen finns att få på förfrågan hos vår 
försäljningsavdelning / Customer Service. Var då beredd att ange serienummer.
Endast för korrosionsbeständiga växlar gäller:

9.3.1 Montering på hålaxeln med kilspår
Maskinens axelände (lastaxel) måste ha konstruerats med kil enligt DIN 6885 Del 1 Form A och 
framtill ha en centrering enligt DIN 332 Form DS (med gänga).

 Skydda de rengjorda anliggningsytorna med ett lämpligt smörjmedel mot nötningskorrosion 
(t.ex. ALTEMP Q Paste från firman Klüber Lubrication Deutschland SE & Co. KG).

I hålaxeln / hålaxeln interface måste oskyddade 
delar [Q3] skyddas mot aggressiva medel.
 Vi rekommenderar tätningar på båda sidor 

med O-ringar av lämpligt material runt 
passhålet [Q4] 
(axeldimensioner HG+, VH+, NVH och CVH 
se katalog).

 Kontrollera att lastaxeln är fast runt 
O-ringens instick.

Om axlarna deformeras kan detta leda till skador.
 Kontrollera om hål- och lastaxlarna har skadade fästen eller kanter. 

Bearbeta komponenterna igen vid behov.
 Var noga med att hålaxeln och lastaxeln ligger i linje.
 Montera hålaxeln på lastaxeln utan att tvinga den.
 Montera aldrig genom att lyfta upp eller slå på den.
Nedsmutsning kan göra överföringen av vridmomentet omöjlig.
 Rengör / avfetta lastaxeln och hålaxeln så att inga rester finns kvar.

 Observera säkerhets- och hanteringsanvisningarna för det smörjmedel 
som ska användas.

 Växelns axiella säkring på lastaxeln [V] kan 
uppnås med ändskivan [V1] och låsringen [V2].

 Om ändskivan vid demonteringen ska 
användas som avdragningsskiva får lastaxeln 
[V] inte överskrida en viss insättningslängd 
[Q2] i hålaxeln [Q]. Maximal insättningslängd 
står i tabell "Tbl-20".

Växelstorlek 
VH+, NVH, CVH

040 050 063 080 100

Maximal insättningslängd Q2 
[mm]

64 77 89 119 159

Tbl-20: Maximal insättningslängd lastaxel

Q4

HG+

Ø
H

6

Ø
h8

Ø
H

6

Ø
h8

Q3

Q4

V

V1 V2 Q

Q2
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9.4 Angivelser för idrifttagande och drift

9.4.1 Montageposition
Växeln får bara användas i den monteringsposition som angavs vid beställningen.
 Monteringspositionen står på märkskylten (se kapitel 3.2 "Typskylt").

Omgivande temperatur
Produkttyp Minimaltemperatur 

[°C]
Maximaltemperatur 

[°C]
V-Drive –15 +40

Tbl-21: Omgivande temperatur

Utmatningssida Orderkod: xxxxxxx-xxx-xxx-xxx-xx-AXx
 A AC AF AD AG AE

Överblick över 
motoranslutning, 
kraftuttag vänster

Utmatningssida Orderkod: xxxxxxx-xxx-xxx-xxx-xx-BXx
B BC BF BD BG BE

Överblick över 
motoranslutning, 
kraftuttag höger

Utmatningssida Orderkod: xxxxxxx-xxx-xxx-xxx-xx-0Xx
 0 (A + B) 0C 0F 0D 0G 0E

Med 
kraftöverföringsaxel 

på båda sidor

Tbl-22: Montageposition
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9.4.2 Kontinuerlig drift

9.5 Åtdragningsmoment för vanliga gängstorlekar i allmän maskinbyggnad
De angivna åtdragningsmomenten för skaftskruvar och muttrar är framräknade värden och baseras 
på följande förutsättningar: 

- Beräkning enligt VDI 2230 (utgåva 11/2015)
- Friktionstal för gängor och kontaktytor μ=0,10
- Utnyttjande av sträckgränsen 90 %
- Vridmomentverktyg typ II klasserna A och D enligt ISO 6789

Inställningsvärdena är avrundade värden enligt gängse skalindelningar eller 
inställningsmöjligheter.
 Ställ in dessa värden exakt på skalan.

Vid användning av växeln i kontinuerlig drift (S1-drift) rekommenderar 
vi att en avluftningsskruv används. 
 Avluftningsskruven ingår inte i leveransen. WITTENSTEIN alpha GmbH 

tillhandahåller passande avluftningsskruvar (se tabell "Tbl-23"). Om du 
vill beställa en avluftningsskruv kontaktar du vår försäljningsavdelning.

Växelstorlek 
V-Drive

040 050 063 080 100

Materialnummer för 
avluftningsskruv

20070677 20071468
(bara med beställningskod 

xxx040x-xxx-xxx-xxx-xx-XDx)

20070677

Gängstorlek G1 / 4" G3 / 8" G1 / 4"

Tbl-23: Avluftningsskruv

Åtdragningsmoment [Nm] för följande gängor
Hållfasthets-

klass
Skruv / mutter

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24

8.8 / 8 1,15 2,64 5,2 9,0 21,5 42,5 73,5 118 180 258 362 495 625

10.9 / 10 1,68 3,88 7,6 13,2 32,0 62,5 108 173 264 368 520 700 890

12.9 / 12 1,97 4,55 9,0 15,4 37,5 73,5 126 202 310 430 605 820 1 040

Tbl-24: Åtdragningsmoment för skaftskruvar och muttrar
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9.6 Försäkran om överensstämmelse
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