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O idioma oficial escolhido pelo fabricante do Produto é o inglês. Nenhuma responsabilidade é assumida em decorrência 

de traduções em outros idiomas que não estejam em conformidade com o significado original. No caso de versões em 

idiomas diferentes deste documento, o original em inglês prevalecerá. A Dana não se responsabiliza por qualquer interpre-

tação incorreta do conteúdo aqui contido. Fotos e ilustrações podem não representar o produto exato.

© Copyright 2021 Dana Incorporated

Todo o conteúdo está sujeito aos direitos autorais da Dana e não poderá ser reproduzido no todo ou em parte por qualquer 

meio, eletrônico ou não, sem a prévia aprovação por escrito.
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CÓPIAS.
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INTRODUÇÃO
Dana Incorporated agradece a preferência dada aos produtos e temos o prazer de tê-los como cliente.

Acreditamos que o uso do Redutor seja satisfatório.

MODO DE CONSULTA DO MANUAL
A consulta deste manual é facilitada pela inserção na primeira página do índice geral que permite a localização de forma ime-

diata do assunto de interesse. Os capítulos são organizados com uma progressão estruturada descritiva que facilita a pesquisa 

da informação desejada.

OBJETIVO DO MANUAL
O presente manual fornece ao usuário do Redutor as informações necessárias para a instalação correta, uso e manutenção e 

eventual armazenamento do mesmo em relação aos limites de segurança detalhados pelas normas vigentes.

Para entender melhor este manual, indicamos os termos a seguir como são utilizados:

ZONA PERIGOSA:
zona dentro ou em proximidade da máquina cuja presença de uma pessoa exposta constitui um risco para a segurança e saúde 

da própria pessoa.

PESSOA EXPOSTA:
qualquer pessoa que se encontre totalmente ou em parte dentro de uma zona perigosa.

OPERADOR:
pessoa encarregada pela instalação, funcionamento, regulagem e execução da manutenção ordinária e limpeza da máquina.

TÉCNICO QUALIFICADO:
pessoa especializada, destinada a realizar intervenções de manutenção extraordinária ou reparos que exigem um conhecimen-

to específico da máquina, do seu funcionamento, das seguranças e do seu modo de funcionamento.

Para eventuais dúvidas e em caso de danos ou perda do manual, não hesite em entrar em contato com o Centro de Assistência 

Dana Incorporated mais próximo listado "Rede de assistência" pagina 55.

NORMAS DE GARANTIA
A Dana Incorporated oferece garantia dos seus produtos por um período de 12 meses funcionando da colocação em serviço, 

período também incluindo nos 18 meses da data de envio.

A garantia não terá validade se o problema ou a anomalia resulte dependente das aplicações incorretas ou inadequadas ou se 

o mesmo não está de acordo com a colocação em serviço.

• A garantia fornecida pela Dana Incorporated é limitada ao reparo ou substituição do produto considerado defeituoso, de-

pois da Dana Incorporated ter reconhecido o estado real do produto.

• A Dana Incorporated não será responsável por qualquer dano, material e econômico, derivado de defeitos do produto, mas 

apenas do reparo ou substituição do próprio produto.

• O Redutor deve ser utilizado em um ambiente e para aplicações de acordo com o previsto na fase do projeto.

• Qualquer uso inadequado do mesmo é proibido. 

• A eventual modificação ou substituição de partes da máquina, não autorizada pela Dana Incorporated pode constituir risco 

de lesão e libera o construtor de responsabilidade civis e penais, anulando assim a garantia.

 ATTENZIONE
Normas de segurança para o operador

 AVVERTENZA
Existe a possibilidade de ocorrer danos à máquina e/ou aos componentes

AVVISO
Mais notícias sobre a operação em andamento

 NOTA:
Fornece informações úteis
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INTRODUÇÃO
ADVERTÊNCIAS GERAIS

É adequado que o pessoal seja informado sobre os seguintes argumentos inerentes à segurança na utilização da máquina:

• Riscos de lesão.

• Dispositivos adequados para a segurança do operador (dispositivos de proteção individual: óculos, luvas, capacetes, etc.).

• Regras de segurança gerais ou previstas pelas diretrizes internacionais e legislação do país de destino da máquina.

No momento da entrega, verifique se o Redutor não tenha sofrido danos durante o transporte e que os eventuais acessórios 

sejam totalmente fornecidos.

O operador, antes de iniciar o trabalho, deve conhecer as características da máquina e deve ter lido integralmente o presente 

manual.

LIMITES DE REPRODUÇÃO E COPYRIGHT

Todos os direitos são reservados à Dana Incorporated 

A estrutura e o conteúdo do presente manual não pode ser reproduzido, nem mesmo parcialmente, salvo através autorização 

expressa da Dana Incorporated Também não é permitida a memorização em qualquer produto (magnético, óptico-magnético, 

óptico, microfilme, fotocópias, etc.).

REVISÕES

Revisões sucessivas do manual terão sido realizadas depois de modificações ou substituições funcionais da máquina.

RASTREABILIDADE DAS VERSÕES

MODELOS

File name Rev. Date Description

IT,EN_Manuale uso e manuten-

zione Serie E_1
0 Document issued

IMM-0004PT E-Serie (MTFO130) 01 10/10/2018

- Changed layout

- Added "Rastreabilidade das ver-

sões" pagina 6

- Changed "Dados técnicos" pa-

gina 7
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DADOS TÉCNICOS
Cada redutor tem uma etiqueta de identificação e uma declaração do fabricante (de acordo com o anexo II B) realizada em 

conformidade com a diretriz CEE/392 e sucessivas modificações.

A etiqueta de identificação contém as principais informações técnicas relacionadas às características funcionais e construtivas 

do redutor; portanto, deve ser mantida íntegra e visível.

1 - Tipo redutor

2 - Data de produção: mês / ano - país de produção

3 - Descrição

4 - Saída da unidade de engrenagem

5 - Relação de redução

6 - Entrada da unidade de engrenagem

7 - Info

8 - Código de barras

9 - Número de série

8

9

4

6

3

5

7

2

1
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DADOS TÉCNICOS
DESCRIÇÃO

EL 2 30 MP

EL

VERSÃO

EC

ESTADOSTAMANHO

10

16

30

50

CONFIGURAÇÕES DE SAÍDA

MP

MP1

FS

FE

FCP

Versão com pés

80

120

160

260

Lineares

Ortogonais

Lineares Versão com flange

1

2

3

4

Ortogonais

2

3

4

I

I

I

II

II

II

III

IIIIV

I

II
I

II I
III

IIIIII
IV

MPP1

25
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DADOS TÉCNICOS
7 

 12.4 ISL10 B3

RELAÇÃO EFETIVA

 

Suportes macho na entrada

ISL10

ISL260

IS30

Freios a disco

MB3
MB5

Entrada universal

B3

V5

V6

...

CONFIGURAÇÃO DE ENTRADA POSIÇÃO DE MONTAGEM

V6A

B3B

...

B3A

E00
S00

MB6

Lineares

Ortogonais

V6B

Lineares

Ortogonais

I

II
I

II I
III

IIIIII
IV

3.52

7.39

12.4

75.5

43.4

444

182

10.5

50.0

37.1

236

130

I

I

I

II

II

II

III

IIIIV

A.D. SAE-A
A.D. IEC

00

IS260

AD
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DADOS TÉCNICOS
POSIÇÕES DE MONTAGEM

EL

Sìmbolo Descrição

Tampa de descarga

Tampa de nível

Tampa de descarga e sopro

Posição horizontal Posição vertical

10-16-25-30-50-80-120 160-260 10-16-25-30-50-80-120 160-260

MP - MP1 - ML - ML1

FE

FS

B3 B3

V5 V5

V6

B3 B3

V5 V5

V6 V6

B3 B3

V5 V5

V6 V6
10 Dana Incorporated IMM-0004PT E-Serie (MTF0130)



DADOS TÉCNICOS
EC

EL- MPP1

FCP

Posição horizontal Posição vertical

Posição horizontal Posição vertical

10-16-25-30-50-80-120 160-260 10-16-25-30-50-80-120 160-260

B3 B3

V5 V5

V6 V6

V5B
B3D B3C B3A B3B

V6B

B3 B6

V5 V6

B7 B8
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DADOS TÉCNICOS
EC - MPP1

Posição horizontal Posição vertical

B3C
B3D B3A B3B V5B V6B

B6B B6C B6D B6A V5A V6A

B7B
B7A B7D B7C V5D V6D

B8A B8B B8C
B8D V5C V6C
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ESTADO DO FORNECIMENTO
Salvo diferentes disposições contratuais, os redutores são revestidos externamente com fundo anticorrosivo bicomponente, 

com base de resinas epóxi hidrossolúveis verde RAL 5021. A proteção é adequada para resistir a ambientes industriais nor-

mais, também externos, e permite acabamentos posteriores com tintas sintéticas, nitro-sintéticas ou bicomponente.

Caso sejam previstas condições ambientais particularmente agressivas, é necessário utilizar ciclos de revestimento especiais, 

executados sob solicitação.

As partes externas trabalhadas do redutor, como as extremidades dos eixos, os planos de apoio, as centragens, etc. são pro-

tegidas com óleo antioxidante (tectyl).

As partes internas das carcaças do redutor são revestidas com tinta antióleo e os mecanismos cinemáticos são protegidos 

com óleo antioxidante.

Todos os redutores, salvo disposições contratuais diferentes, são fornecidos sem lubrificante, conforme indicado por uma eti-

queta adequada aplicada no próprio redutor para evidenciar o estado.

Alguns suportes de saída precisam de lubrificação com graxa do rolamento do lado de saída: nesse caso, os suportes já são 

lubrificados e prontos para entrar em serviço no momento do equipamento. No caso de suportes com lubrificação de graxa do 

rolamento no lado de saída, não é necessário realizar a lubrificação periódica, pois a lubrificação é considerada “para toda vi-

da”.
13Dana IncorporatedIMM-0004PT E-Serie (MTF0130)



EMBALAGEM, MOVIMENTAÇÃO, RECEBIMENTO, ESTOCAGEM

EMBALAGEM

MOVIMENTAÇÃO

Não inclinar ou virar durante a elevação e o transporte.

Se os pacotes forem descarregados por um carrinho elevador, certifique-se de que o peso seja balanceado também nos 

guindastes.

Se necessário, utilizar calços de madeira adequados sob o pescoço para facilitar a elevação. 

Se os pacotes forem descarregados com um mecanismo de elevação e, mesmo que utilizado um gancho, certifique-se de que 

a carga esteja balanceada e utilize acessórios para a elevação aprovados de acordo com a lei. Para os pacotes enviados em 

paletes, tenha atenção para que os acessórios de elevação não danifiquem a máquina. Tenha atenção, durante a elevação e 

o posicionamento do pescoço, para evitar impactos violentos.

 ATTENZIONE
Os produtos Dana Incorporated são embalados e enviados, de acordo com a necessidade, em caixas ou paletes.

Todos os produtos Brevini, salvo indicações contratuais diferentes, são embalados com embalagens adequadas para resistir 

aos ambientes industriais normais.

 NOTA:
para o deslocamento dos pacotes, utilize meios de elevação adequados para o tipo de embalagem e de carga adequa-
da. O peso das embalagens é fornecido na lista de embalagem relacionada.
14 Dana Incorporated IMM-0004PT E-Serie (MTF0130)



EMBALAGEM, MOVIMENTAÇÃO, RECEBIMENTO, ESTOCAGEM
RECEBIMENTO

No recebimento da máquina, verifique se aquilo que foi fornecido corresponda às especificações do pedido e se a embalagem 

e o seu conteúdo não tenha sofrido danos durante o transporte.

A demolição da embalagem deve ser realizada como a seguir:

• cortando com tesouras as cintas (tenha atenção com as extremidades que podem bater no operador)

• cortando ou puxando a embalagem de contorno

• cortando a cinta interna (tenha atenção com as extremidades que podem bater no operador)

• removendo a máquina dos paletes.

Caso sejam encontrados danos, defeitos ou ausências, advertir imediatamente o Serviço de Assistência da BREVINI POWER 

TRANSMISSION S.p.A. Tel. ++3905229281 Fax ++390522928300

MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA SEM EMBALAGEM

 ATTENZIONE
A cinta de fixação do produto na embalagem é cortante. Durante a fase de embalagem, pode bater no operador.

 ATTENZIONE
Antes de remover a máquina da própria embalagem, prenda com os acessórios de elevação para que não deslize ou vire.

Antes de movimentar a máquina, é necessário cortar as peças de madeira inseridas na embalagem para garantir a estabili-

dade durante o transporte.

Eleve a máquina tendo atenção para não desequilibrar a carga durante as manobras.
15Dana IncorporatedIMM-0004PT E-Serie (MTF0130)



EMBALAGEM, MOVIMENTAÇÃO, RECEBIMENTO, ESTOCAGEM
ARMAZENAMENTO

Caso seja necessário armazenar o produto por um período superior a 2 meses, limitar-se ao que segue:

• proteger os eixos e as centralizações com uma película de graxa ou com produtos protetivos anticorrosão

• encher completamente o redutor com o lubrificante previsto para a aplicação

• armazenar em local seco e com temperatura entre -5 °C e +30 °C

• proteger o redutor de sujeira, poeira e umidade

• colocar sempre, entre o redutor e o solo, um suporte em madeira ou de outra natureza, para evitar o contato direto com o 

solo.

A eficiência dos retentores giratórios cai no caso de um armazenamento prolongado por mais 1 ano.

Nesse caso, aconselha-se um controle periódico fazendo girar as engrenagens através do acionamento manual do eixo de en-

trada.

Na presença de freio laminado negativo, é necessário desbloquear o freio com bomba hidráulica ou semelhante (para pressão 

de abertura do freio, consulte o capítulo “Freios laminados com banho de óleo”). No ato do acionamento, é aconselhada a sub-

stituição dos revestimentos.
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INSTALAÇÃO

NORMAS GERAIS

A instalação dos redutores deve ser realizada com cuidado e profissionalismo, utilizando pessoal instruído de forma adequada 

e tecnicamente preparado.

A predisposição para o funcionamento deve ser efetuada respeitando todas as indicações técnicas contidas no Desenho Di-

mensional de referência.

A instalação do produto deve ser realizada com cuidado tendo atenção aos seguintes pontos:

• Na instalação do Redutor, verifique se as tampas de óleo, de sopro, nível e descarga estejam na posição correta: elas va-

riam dependendo da posição de montagem. Veja o parágrafo 2.2 Formas consecutivas.

• Se o redutor está na versão com freio em chapas, verifique se as tampas de óleo, de sopro, nível e descarga do freio estejam 

na posição correta: elas variam dependendo da posição de montagem. Veja o parágrafo 2.2 Formas consecutivas.

• Os freios gerais devem ser conectados corretamente aos seus circuitos de comando específicos e, na presença de freios 

com comando hidráulico, eles devem ser submetidos a operações de descarga, como circuito hidráulico.

• Para Redutores instalados no exterior, utilize tintas anticorrosivas, proteja as vedações e pistas de deslizamento com graxa 

hidrorepelente e proteja adequadamente os mesmos de condições climáticas.

A predisposição para o funcionamento deve ser efetuada respeitando todas as indicações técnicas contidas no Desenho Di-

mensional de referência.

Todas as operações de instalação devem ser orientadas por níveis máximos de segurança:

1 - em relação à integridade dos operadores e de terceiros

2 - nos confrontos do funcionamento correto do redutor

3 - em relação à segurança da preparação.

A este propósito lembramos que:

• é absolutamente proibida qualquer manipulação arbitrária do redutor e de todos os acessórios eventualmente predispostos 

na origem

• todas as operações de içamento e transporte devem ser efetuadas evitando-se impactos nas extremidades do eixo e uti-

lizando correias de suspensão apropriadas ou olhais de içamento predispostos de maneira adequada, certificando-se de 

que os meios de içamento sejam dotados de capacidade suficiente

• é absolutamente proibido executar trabalhos de solda nos redutores

• qualquer trabalho de instalação ou manutenção deve ser efetuado com o redutor parado. Assim, è uma boa prática certi-

ficar-se de que não ocorram inserções acidentais da força motriz

• em relação ao lado da entrada do redutor, os motores elétricos ou hidráulicos são frequentemente aplicados com o sistema 

de flangeamento Universal E00 da Brevini.

Lembre-se que o tamanho E00 è utilizado normalmente para motores com peso de até 100 kg aproximadamente e torque de 

1.000 Nm no máximo.

No caso de motores mais pesados, é possível recorrer flanges específicos: para isso, solicitamos entrar em contato com o Cen-

tro de Assistência Dana Incorporated mais próximo listado "Rede de assistência" pagina 55. No caso de conexões que impli-

cam a utilização de peças giratórias, como eixos, juntas ou polias com cintas, é obrigatório fornecer as proteções adequadas.

Para solucionar esta situação, aconselhamos:

• no caso de conexões através de juntas capazes de recuperar desalinhamentos, meça o desalinhamento existente, verifique 

o desalinhamento aceitável pela junta e, caso o valor seja maior, calce o motor para caber nas folgas permitidas

• no caso de conexão através de órgãos mecânicos que não permitem recuperação de folgas, realize o alinhamento entre 

motor através de calços.

MONTAGEM DO EIXO

Antes da montagem, limpar precisamente as superfícies de acoplamento e lubrificar com produtos antipoeira adequados (com 

exceção das versões com eixo do cabo tipo FS para os quais deve-se consultar o capítulo “Junta de atrito”).

É necessário que as operações de instalação e remoção sejam realizadas com equipamento adequado, como extratores e pa-

rafusos de extração, utilizando os furos adequados nos eixos: em cada caso, evite impactos ou batidas que podem danificar 

de forma irreparável os componentes internos do redutor.

Para as dimensões do eixo de condução, consulte o capítulo “Saída”.

 NOTA:
no caso de redutores ortogonais, com eixo macho de entrada, é possível verificar na instalação se o eixo de entrada 
seja desviado em relação à sua posição ideal.
17Dana IncorporatedIMM-0004PT E-Serie (MTF0130)



INSTALAÇÃO
MONTAGEM DOS SUPORTES COM FLANGE E PÉS

As superfícies de acoplamento devem ser trabalhadas com um grau de acabamento adequado para garantir o coeficiente de 

atrito exigido (indicando Ra 3.2 mm).

Para garantir o alinhamento entre o redutor, o motor e a máquina acionada, mantenha-se na tolerância indicada nos esquemas 

indicados abaixo. 

Antes da instalação, limpe adequadamente as superfícies de acoplamento, eliminando eventuais vestígios de tinta. Caso o tor-

que máximo para transmitir seja maior que 0,7xT2MAX, ou no caso onde estejam previstas frequentes inversões do movimento, 

aplicar nas superfícies de acoplamento um produto adesivo adequado para o bloqueio.

A instalação deve ser realizada de forma a cuidar do alinhamento entre o redutor e o eixo para comandar ou entre o redutor e 

o motor em todos os casos onde o motor não seja flangeado diretamente no próprio redutor.

Uma indicação muito importante para evitar que os flanges de sustentação dos redutores sejam colocados em tensão já na 

fase de montagem, consiste na garantia que o controflange de fixação seja preso perfeitamente ao flange do redutor antes do 

fechamento dos parafusos de fixação.

Nos redutores E160 e E260 Versões macho, recomenda-se a utilização de ambas as centralizações no suporte de saída. Caso 

contrário, entre em contato com o Centro de Assistência da Dana Incorporated mais próximo listado "Rede de assistência" 

pagina 55.

Tamanho X

E10 - E80 0.05

E120 - E160 0.1

D x M x

11 0.25 10 0.25

13.5 0.5 12 0.5

14 0.5 14 0.5

15.5 0.5
16 0.5

17.5 0.5

AØ 0.5

3.2B A

3.
2

A8 EN ISO 286-1IT

A8 EN ISO 286-1IT B

Ø
  H

8

Ø
  H

8

A7 EN ISO 286-1IT

Ø
  f

7
Ø

  f
7

M

3.2

C

condotto

AØ x

A

3.2

3.2

0.1/100
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INSTALAÇÃO
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

Utilizar, para a fixação dos redutores, parafusos de classe 10,9 com rosetas ISO 7089 (300 HV min.)

Os parafusos devem ser fechados, em função da sua dimensão, de acordo com os torques indicados na tabela: os valores dos 

torques de fechamento referem-se aos parafusos nas condições fornecidas, ou seja, com revestimento superficial de fosfa-

tação.

Evite lubrificar os parafusos antes do fechamento porque a consequente variação de coeficiente de atrito superficial pode cau-

sar uma sobrecarga dos parafusos no momento do fechamento.

Verificar sempre o torque de fechamento dos parafusos depois das primeiras horas de funcionamento da máquina.

Tabela de parafusos para a fixação dos redutores

MP-MP1-FS FE FCP MPP1

C T [Nm] C T [Nm] C T [Nm] C T [Nm]

E10 M10 73 M10 73 M10 73 M12 127

E16 (010) M10 73 - - - - - -

E16 M10 73 M12 127 M12 127 M16 314

E16 (20) M12 127 - - - - - -

E25 M12 127 M10 73 M10 73 M20 615

E30 M12 127 M10 73 M10 73 M20 615

E50 (045) M12 127 - - - - - -

E50 M12 127 M10 73 M10 73 M20 615

E50 (065) M14 201 - - - - - -

E80 M14 201 M12 127 M12 127 M24 1060

E80 (90) M16 314 - - - - - -

E120 M16 314 M14 201 M14 201 M30 2130

E160* M16 314 M16 314 M16 314 M30 2130

E260 M16 314 M16 314 M16 314 M30 2130

condotto

3.2

D

D

Ø
  H

8A8 EN ISO 286-1IT

ADx

3.
2

Ø
  f

7

A

A8 EN ISO 286-1IT

C

3.2

Ø
  H

8A8 EN ISO 286-1IT

A

3.
2

AMx

M

C

Ø
  f

7

A8 EN ISO 286-1IT
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INSTALAÇÃO
Tabela de parafusos para a fixação dos eixo FCP

F T [Nm]

E10 M6 10,4

E16 M6 10,4

E25 M6 10,4

E30 M6 10,4

E50 M6 10,4

E80 M8 25

E120 M8 25

E160 M8 25

E260 M8 25

Figura 1:  

F
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INSTALAÇÃO
JUNTA DE ATRITO

As juntas de atrito são montadas no eixo da saída dos suportes tipo FS.

Indicamos a seguir as características e os critérios a serem considerados para uma montagem e desmontagem correta dos 

órgãos aos quais se confia a transmissão do movimento.

Figura 2:  

T 2N [Nm] D [mm] *T GN [Nm] Tipo de junta Código Brevini

E10 1200 ø62 2710 3009 62x110 9019090

E16 1800 ø62 2870 3009 62x110 9019090

E25 2900 ø100 9930 3009 100x170 9019152

E30 3800 ø100 9930 3009 100x170 9019152

E50 5000 ø100 9930 3009 100x170 9019152

E80 8500 ø125 18100 3009 125x215 9020528

E120 13000 ø140 24100 3208 140x230 9020611

E160 18000 ø165 44000 3009 165x290 9021668

E260 26000 ø175 54800 3009 175x300 9022752

 ATTENZIONE
na presença de cargas axiais, a folga transmissível TGN deverá ser reduzida. Entre em contato com o Centro de Assistência 

da Dana Incorporated mais próximo listado "Rede de assistência" pagina 55.

Ø
D
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INSTALAÇÃO
MONTAGEM

1 - Limpar e desengraxar cuidadosamente o eixo e a sua sede ("Figura 3" pagina 22 pontos B). Para facilitar as desmontagens 

sucessivas, é aconselhável realizar a centragem pequena do eixo por meio de uma bronzina usinada de maneira adequada 

("Figura 3" pagina 22).

2 - Lubrificar a sede da junta ("Figura 3" pagina 22 ponto A) com graxa no dissulfeto de molibdênio (MoS2). Quando for novo, 

não será necessário desmontar a junta para engraxá-la. Somente em caso de recuperação de uma junta usada será acon-

selhável engraxar as áreas C.

3 - Montar a junta no redutor sem fechar os parafusos. Se a posição de montagem for vertical e o eixo relativo estiver dirigido 

para baixo, certificar-se de que a junta não deslize e caia. Em todos os casos, não apertar nunca os parafusos antes de 

inserir o eixo em sua sede.

4 - Inserir o eixo em sua sede. A montagem deve ocorrer sem nenhuma interferência e isso somente será possível com um 

alinhamento preciso entre o redutor e o eixo, realizável com o auxílio de aparelhos de içamento adequados.

5 - Posicionar a junta até a parada contra o encosto previsto no eixo ("Figura 3" pagina 22 ponto D) antes de começar a 

fechar os parafusos.

6 - Parafusar progressivamente os parafusos em sequência, segundo um esquema circular, com uma chave dinamométrica 

adequada, escolhida conforme a distância “X” de projeto ("Figura 5" pagina 22) e calibrada com o torque de aperto indi-

cado na tabela. Efetuar a última passada calibrando a chave com um torque mais alto de 3 a 5% em relação àquele indi-

cado. Calibrar novamente a chave com o torque indicado na tabela e certificar-se de que nenhum parafuso possa ser 

apertado novamente, caso contrário, repetir o procedimento a partir do item 5. A montagem estará completa e correta se 

as superfícies frontais do anel interno e externo se encontrarem no mesmo plano ("Figura 5" pagina 22 ponto W). Não será 

necessário controlar novamente o torque de aperto após a colocação da junta em serviço.

7 - Proteger a zona da junta com um cárter metálico adequado ("Figura 5" pagina 22 ponto P) se for previsto que pedras, 

areia ou outros materiais possam danificar a junta ou as guarnições de suporte do redutor.

Figura 3:  Figura 4:  

 ATTENZIONE
A montagem deve ser realizada sem aplicar forças axiais, batidas ou choques que possam danificar os rolamentos do redutor.

Figura 5:  

B

B

A

C

B

C

D

Ø
D

YX

d

P

W W
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INSTALAÇÃO
DESMONTAGEM

1 - Afrouxar os parafusos em sequência e em mais passadas até que a junta possa ser movida no cubo.

2 - Caso os anéis não se separem espontaneamente depois do afrouxamento dos parafusos, transferir alguns nos furos de 

extração do anel interno ("Figura 6" pagina 23 detalhe 1) e, aparafusando-os, separar este último do anel externo.

3 - Utilizando equipamentos adequados para a sustentação do redutor, separar o redutor do eixo da máquina. Se esse 

método não for suficiente para liberar o redutor, aconselha-se utilizar macacos hidráulicos adequados, que agem entre o 

suporte e a estrutura da máquina ("Figura 6" pagina 23). É necessário que a força exercitada pelos macacos não seja 

superior aos valores indicados na tabela abaixo:

Tipo de junta Y [mm] D [mm]

X [mm] para tipo de chave

d T [Nm]

E10 3009 62x110 29 ø62 M8 35 20 70 -

E16 3009 62x110 29 ø62 M8 35 20 70 -

E25
3009 

100x170
43 ø100 M10 70 25 90 -

E30
3009 

100x170
43 ø100 M10 70 25 90 -

E50
3009 

100x170
43 ø100 M10 70 25 90 -

E80
3009 

125x215
53 ø125 M12 121 25 90 -

E120
3208 

140x230
74 ø140 M16 240 50 100 58

E160
3009 

165x290
68 ø165 M16 295 50 100 58

E260
3009 

175x300
68 ø175 M16 295 50 100 58

Figura 6:  

 ATTENZIONE
Não desaparafusar os parafusos completamente antes que os anéis se separem sozinhos espontaneamente. As elevadas 

forças axiais poderão causar uma desmontagem violenta com consequente perigo para os operadores.

p

1
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INSTALAÇÃO
4 - Se a desmontagem do redutor ocorrer depois de algum tempo da colocação em serviço, é necessário remover a junta do 

cubo, separar os anéis cônicos e remover eventuais resíduos de sujeira ou ferrugem de todas as superfícies afetadas pelo 

alinhamento. Antes de instalar novamente a unidade de bloqueio, limpá-la cuidadosamente e restabelecer a lubrificação, 

como indicado na "Figura 3" pagina 22 (ponto C).

INSTALAÇÃO DOS REDUTORES COM SAÍDA FCP
1 - Lubrificar a base da pos.1 do anel em O no eixo cliente e insira o anel em O da pos.2 na base e a lingueta da pos.3 na base 

adequada no próprio eixo.

2 - Monte o braço de reação de pos.4 no redutor.

3 - Lubrificar adequadamente o eixo cliente e a sua base (eixo fêmea do redutor) e realizar o acoplamento com encaixe axial o 

eixo cliente no eixo fêmea do redutor.

4 - Posicione os dois semi-anéis da pos. 5 na garganta da árvore cliente, tendo cuidado para alinhar os respectivos furos nas 

ranhuras do cabeçote do eixo do redutor.

5 - Posicionar o outro anel da pos.6 contra os dois semi-anéis alinhando com os orifícios descritos acima e inserir os parafu-

sos da pos.7 apertando conforme a tabela “torque de fechamento do parafuso de fixação do eixo FCP” para classe de 

parafusos 8.8.

DESMONTAGEM DOS REDUTORES COM SAÍDA FCP
1 - Liberar o braço de reação do redutor, sustentando adequadamente o redutor durante essa operação.

2 - Remova gradualmente os 8 parafusos da pos. 7 e inserir 4 em cada orifício rosqueado da pos. 8 disponível nos semi-

anéis, disposto na metade entre cada torque de parafusos removido.

3 - Para desmontar o redutor do eixo cliente, prender os 4 parafusos inseridos na última fase descrita acima, tendo cuidado 

de apertar gradualmente e no sentido circular, não diametralmente oposto, até o desbloqueio do redutor.

BRAÇO DE REAÇÃO
Para os redutores com suporte FS e FCP está prevista a montagem pendular na extremidade da árvore da máquina acionada.

Nesse caso, o redutor deve ser ancorado ao solo através de um braço de reação que impede a rotação da carcaça do redutor 

ao redor do seu eixo.

A solução ideal prevê a utilização de um braço de reação simétrico que anula a resultante das cargas radiais devido ao torque 

de reação.

Para obter detalhes sobre a execução deste tipo de fixação, entre em contato com o Centro de Assistência da Dana Incorpo-

rated mais próximo, listado na pág. 33. Caso onde seja necessário recorrer a um braço de reação simples, depois são indicadas 

as dimensões aconselhadas dos braços de reação para utilizar em função do tamanho do redutor.

a - Sentido de rotação preferencial do lado do eixo de saída

Carga axial

E10 E16 E25 E30 E50 E80 E120 E160 E260

15000 24000 42000 42000 42000 57000 72000 90000 105000

Figura 7:  
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A
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INSTALAÇÃO
MONTAGEM DO BRAÇO DE REAÇÃO

1 - O braço de reação deve ter liberdade de movimento na direção axial e jogo suficiente nos acoplamentos para permitir ao 

redutor pequenas oscilações, sempre presentes, sem causar sobrecargas no próprio redutor. Dessa forma, é recomendável 

o emprego de juntas esféricas em todas as conexões.

2 - É aconselhável o emprego de juntas esféricas do tipo “long life” com superfícies de atrito protegidas com PTFE. Como 

alternativa, podem ser usadas juntas do tipo “aço-aço” prevendo a possibilidade de uma operação de lubrificação perió-

dica.

3 - A haste de ancoragem deve ser paralela ao braço de reação para garantir, sem carga, o jogo lateral “k” que garante liber-

dade de movimento à estrutura em caso de deformação.

4 - O suporte fixo ao qual è conectada a segunda extremidade da haste deve garantir uma ancoragem adequada à carga.

5 - O braço de torção e a haste respectiva podem ter soluções de projeto diferentes daquelas propostas, mas é necessário 

respeitar os seguintes critérios:

• O braço de torção deve ser perfeitamente reto

• Se forem previstas peças soldadas, será necessário aplicar jato de areia, normalizar e corrigir com máquina-ferramenta as 

eventuais deformações

• A superfície de contato do braço de torção coincidente com o flangeamento no redutor deve ser perfeitamente plana

• Antes de conectar o braço de torção ao redutor, eliminar com cuidado qualquer traço de graxa das superfícies de contato.

6 - Usar sempre a chave dinamométrica para apertar os parafusos de conexão. 

7 - A "Figura 7" pagina 24 fornece somente um exemplo indicativo, porque a configuração correta depende do sentido de 

rotação do redutor. De fato, durante o trabalho, é aconselhável que a haste resulte em tração e não em compressão: a 

"Figura 7" pagina 24 indica, para isso, o sentido de rotação preferencial até que essa condição seja verificada. Se neces-

sário, realizar a montagem do braço de reação no lado oposto aquele indicado na "Figura 7" pagina 24. Em caso de 

necessidade, em função de obstáculos específicos, a haste poderá ser montada para cima.

8 - Quando for efetuada uma montagem do tipo pendular, será necessário lembrar que os pesos do redutor, do braço de 

reação e de todos os elementos conectados aos mesmos induzirão cargas e momentos de oscilação que serão suporta-

dos pelos rolamentos do suporte de saída.

Assim, a posição relativa de todas as massas que concorrem para a transmissão da potência deverá ser avaliada na fase de 

projeto para tornar mínimo o valor as resultantes nos rolamentos.

Pelas mesmas razões è claro que é necessário limitar ao máximo o peso dos componentes conectados ao redutor, avaliando 

com precisão as espessuras das estruturas efetivamente necessárias para suportar os esforços e descentrando todos os ele-

mentos que não são funcionais para a transmissão da potência.

Um projeto inadequado poderá reduzir a vida útil dos redutores, causando cedimentos prematuros dos rolamentos e das en-

grenagens em função de eventuais deformações elásticas excessivas dos estágios e determinar a possibilidade de desliza-

mento e engripagem da junta de atrito.

a min [mm] s [mm] r min [mm] f min [mm] GE 2RS D [mm] d [mm] k [mm] T min [mm]

E10 - E16 200 15 30 80 20 20G7 20js6 2 35

E25 300 15 30 80 20 20G7 20js6 2 35

E30 - E50 300 20 35 100 25 25G7 25js6 3 46

E80 400 20 35 100 25 25G7 25js6 3 46

E120 500 25 40 150 30 30G7 30js6 3 55

E160 600 25 40 150 30 30G7 30js6 3 55

E260 700 30 45 150 35 35G7 35js6 4 66

 ATTENZIONE
Não executar nenhum trabalho de solda que envolva o redutor, nem como ligação à terra.
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INSTALAÇÃO
NORMAS DE INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS

MONTAGEM DO MOTOR:
Na fase de montagem do redutor no motor, é obrigatório lubrificar o acoplamento com uma leve camada de graxa ou lubrifi-

cante anti-engripagem. 

Inserir com cuidado o eixo do motor no acoplamento e ter atenção para que a centralização do motor esteja acoplada perfei-

tamente com a centralização do redutor.

Depois de garantir que o motor esteja bem centralizado, apertar todos os parafusos de fixação aplicando um torque conforme 

a tabela "Parafusos de fixação" pagina 19.

MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS:
Para a montagem de pinhão, polias ou juntas, utilize equipamento adequado para evitar engripagens; em alternativa, aqueça 

a peça de 80° a 100 °C.

Lubrifique as ranhuras com uma leve camada de graxa ou lubrificante anti-engripagem e fechar os parafusos de fixação apli-

cando um torque conforme a tabela "Parafusos de fixação" pagina 19.
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FREIOS A DISCO COM BANHO DE ÓLEO
Os redutores podem ser dotados, na entrada, de freio a discos múltiplos a banho de óleo com abertura hidráulica.

Esses freios contêm um pistão que age, sob a pressão de uma série de molas, em pares de discos alternados fixos e móveis: 

o desbloqueio do pistão ocorre por efeito da pressão hidráulica de comando.

Esses freios têm um funcionamento negativo, porque são inseridos automaticamente na ausência de pressão de comando, 

enquanto são abertos ao alcançar a pressão mínima de abertura

As dimensões indicadas nas tabelas a seguir são calculadas com uma margem de precisão de +/- 10% e na ausência de con-

trapressão; no caso onde esteja presente uma contrapressão, o torque do freio é porcentualmente reduzido na relação con-

trapressão/pressão de abertura.

Lembre-se que as altas velocidades de rotação ou prolongados períodos de funcionamento com eixo vertical, podem gerar 

elevados aumentos de temperatura: neste casos, entre contato com o Centro de Assistência da Dana Incorporated mais pró-

ximo, listado na pág. 33.

A lubrificação dos freios é igual aos dos redutores. Para o comando do freio, aconselha-se óleos minerais ou sintéticos resi-

stentes ao calor e ao envelhecimento, com viscosidade ISO VG 32 e índice de viscosidade igual ou superior a 95: os óleos 

hidráulicos são geralmente adequados.

 NOTA:
deve-se utilizar exclusivamente como freios de estacionamento e não para a freagem dinâmica.

 NOTA:
no capítulo “Lubrificação” são indicados alguns tipos aconselhados de óleo.

TB [Nm] p [bar] pMAX [bar]
Va [cm3] chapas no-

vas

MB3

MB306.2C 33 13,5 300 15

MB309.2C 50 20,3 300 15

MB312.2C 66 27,1 300 15

MB309.4C 99 20,3 300 15

MB312.4C 132 27,1 300 15

MB310.6C 165 22,5 300 15

MB312.6C 198 27,1 300 15

MB315.6C 248 33,8 300 15

MB310.10C 275 22,5 300 15

MB315.8C 330 33,8 300 15

MB315.10C 413 33,8 300 15

MB315.12C 495 33,8 300 15
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FREIOS A DISCO COM BANHO DE ÓLEO
TB: Torque de frenagem estático/p: Pressão de abertura do freio/pMAX: Pressão máxima de abertura do freio/Va: Volume de 

óleo para o comando da abertura do freio

MB5

MB512.4C 173 16 300 26

MB512D.4C 223 20,6 300 26

MB518.4C 259 24 300 26

MB512D.6C 335 20,6 300 26

MB518.6C 389 24 300 26

MB512D.8C 447 20,6 300 26

MB518D.6C 503 30,9 300 26

MB512D.10C 559 20,6 300 26

MB512.14C 605 16 300 26

MB518D.8C 670 30,9 300 26

MB518.12C 778 24 300 26

MN518D.10C 838 30,9 300 26

MB518.14C 907 24 300 26

MB518D.12C 1006 30,9 300 26

MB518D.14C 1173 30,9 300 26

MB6

MB616D.8C 658 15,5 300 60

MB620D.8C 822 19,4 300 60

MB624D.8C 987 23,3 300 60

MB618D.12C 1110 17,4 300 60

MB618D.14C 1295 17,4 300 60

MB624D.12C 1480 23,3 300 60

MB618D.18C 1665 17,4 300 60

MB620D.18C 1850 19,4 300 60

MB622D.18C 2035 21,3 300 60

MB624D.18C 2220 23,3 300 60

TB [Nm] p [bar] pMAX [bar]
Va [cm3] chapas no-

vas
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FREIOS A DISCO COM BANHO DE ÓLEO
ABERTURA DO FREIO A DISCO COM BANHO DE ÓLEO

• Conecte as conexões do circuito hidráulico do sistema ao furo de comando do freio de todos os redutores com essas ca-

racterísticas presentes no sistema.

• Pressionar o circuito hidráulico e realizar a operação de descarga de todos os freios, soltando levemente a conexão do co-

mando de freio e mantendo a pressão até não sair mais ar, apenas óleo. Fechar novamente a conexão.

a - Conexão do comando de abertura do freio

Figura 8:  

ØP Y [mm] A Massa [Kg]

MB3 172 69.5 R 1/8” 13

MB5 186 79.5 M12X1.5 25

MB6 234 81.5 R 1/4” 40

Y

øP

A
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LUBRIFICAÇÃO
Os redutores Brevini são fornecidos sem lubrificante; o usuário deve efetuar o abastecimento correto antes da colocação da 

máquina em funcionamento.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DOS ÓLEOS LUBRIFICANTES

Os parâmetros importantes a serem considerados ao escolher o tipo de óleo são:

• a viscosidade nas condições nominais de funcionamento • os aditivos

O próprio óleo, que deve lubrificar os rolamentos, as engrenagens e todos os componentes que coexistem dentro da mesma 

caixa, em condições de funcionamento diferentes.

VISCOSIDADE
A viscosidade nominal refere-se a uma temperatura de 40 °C, mas diminui rapidamente com o aumento da temperatura.

Se a temperatura de funcionamento do redutor estiver entre 50 °C e 70 °C, será possível escolher uma viscosidade nominal 

conforme a seguinte tabela indicativa, escolhendo-se a viscosidade mais elevada quando for prevista a temperatura mais ele-

vada. 

Deve-se prestar atenção especial aos estágios de saída muito carregados e com velocidades muito baixas (< 1 rpm). Nesses 

casos será necessário recorrer sempre a óleos com viscosidade elevada e com uma boa carga de aditivos do tipo Extrema 

Pressão (EP).

ADITIVOS
Além dos aditivos normais antiespuma e antioxidante, é importante utilizar óleos lubrificantes com aditivos capazes de conferir 

propriedades EP (extrema pressão) e anti-desgaste, conforme as normas ISO 6743-6 L-CKC ou DIN 51517-3 CLP. Deve-se 

pesquisar produtos com características EP quanto mais marcada e reduzida seja a velocidade em saída do redutor. É oportuno 

lembrar que os compostos químicos substitutivos da lubrificação hidrodinâmica formam-se em detrimento da carga EP origi-

nal. 

Dessa forma, na presença de velocidades muito baixas e cargas elevadas, será importante respeitar os intervalos de manu-

tenção para não deteriorar excessivamente as características lubrificantes do óleo.

TIPOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Os óleos disponíveis pertencem geralmente a três grandes famílias.

• Óleos minerais

• Óleos sintéticos com base de polialfaolefinas (PAO)

• Óleos sintéticos com base de polialquilenoglicol (PAG)

A escolha mais apropriada é geralmente ligada às condições de emprego.

Os redutores não particularmente sujeitos a cargas elevadas e com um ciclo de trabalho descontínuo sem amplitudes térmicas 

relevantes podem certamente ser lubrificados com óleo mineral.

Nos casos de utilização rigorosa, quando os redutores forem provavelmente sujeitos a cargas muito elevadas e de modo con-

tínuo, com o consequente e previsível aumento da temperatura, será melhor utilizar lubrificantes sintéticos do tipo polialfaole-

finas (PAO).

Não é permitido o uso de óleos a base de polialquilenoglicol porque não são compatíveis com outros óleos e são frequente-

mente completamente misturável com a água: este fenômeno é particularmente perigoso porque não é observado, mas rapi-

damente diminui as características lubrificantes do óleo. Além disso, estes lubrificantes podem ser quimicamente ativos nos 

confrontos dos retentores do óleo e das tinas internas do redutor.

Além desses já mencionados, lembramos que existem os óleos hidráulicos e os óleos para a indústria alimentícia.

Os primeiros são usados para o comando dos freios negativos.

Os últimos encontram utilização nos maquinários da indústria alimentícia pois são produtos especiais não nocivos à saúde.

A seguir são indicadas tabelas de lubrificantes, propostas pelos produtores mais observados, com características adequadas 

para a lubrificação dos redutores Brevini.

Velocidade em saída n2 [rpm]
Temperatura de trabalho

50° C 70° C

n2 = 20 VG 150 VG 220

5 < n2 < 20 VG 220 VG 320

n2 = 5 VG 320 VG 460
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CONTAMINAÇÃO

Durante a operação normal, em função da lapidação das superfícies, é inevitável a transferência de micropartículas metálicas 

para a água.

Essa contaminação pode reduzir a vida útil dos rolamentos, provocando a avaria prematura do redutor.

Para limitar e controlar o fenômeno, sem recorrer a frequentes e custosas trocas de óleo, é necessário utilizar um sistema au-

xiliar apropriado de circulação com filtragem e resfriamento do óleo.

Com esse sistema se obtém uma dupla vantagem, de controlar o nível de contaminação através de filtros apropriados e esta-

bilizar a temperatura de funcionamento ao nível mais adequado para garantir a viscosidade desejada.

TABELA DE ÓLEO LUBRIFICANTE:

TABELA DE ÓLEO LUBRIFICANTE: USO GERAL
A Brevini recomenda SHELL 

Produtor
Óleos minerais

ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320

ADDINOL Eco Gear 150 M Eco Gear 220 M Eco Gear 320 M

ARAL Degol BG 50 Plus Degol BG 220 Plus Degol BG 320 Plus

BP Energol GR-XP 150 Energol GR-XP 220 Energol GR-XP 320

CASTROL Alpha SP 150 Alpha SP 220 Alpha SP 320

CESPA Engranajes XMP 150 Engranajes XMP 220 Engranajes XMP 320

ENI Blasia 150 Blasia 220 Blasia 320

FUCHS Renolin CLP Gear Oil 150 Renolin CLP Gear Oil 220 Renolin CLP Gear Oil 320

KLÜBER Klüberoil GEM 1-150 N Klüberoil GEM 1-220 N Klüberoil GEM 1-320 N

LUBRITECH Gearmaster CLP 150 Gearmaster CLP 220 Gearmaster CLP 320

MOBIL Mobilgear XMP 150 Mobilgear XMP 220 Mobilgear XMP 320

MOLIKOTE L-0115 L-0122 L-0132

NILS Ripress EP 150 Ripress EP 220 Ripress EP 320

Q8 Goya NT 150 Goya NT 220 Goya NT 320

REPSOL Super Tauro 150 Super Tauro 220 Super Tauro 320

SHELL Omala S2 150 Omala S2 220 Omala S2 320

SUNOCO Sun EP 150 Sun EP 150 Sun EP 150

TEXACO Meropa 150 Meropa 220 Meropa 320

TOTAL Carter EP 150 Carter EP 220 Carter EP 320

TRIBOL 1100 - 150 1100 - 220 1100 - 320

Produtor
Sintéticos

ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320

ADDINOL Eco Gear 150 S Eco Gear 220 S Eco Gear 320 S

ARAL Degol PAS 50 Degol PAS 220 Degol PAS 320

BP Enersyn EXP 150 Enersyn EXP 220 Enersyn EXP 320

CASTROL Alphasyn EP 150 Alphasyn EP 220 Alphasyn EP 320

CESPA - Aerogear Synt 220 Aerogear Synt 320

CHEVRON Tegra Syntetic Gear 150 Tegra Syntetic Gear 220 Tegra Syntetic Gear 320
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Tabela de óleo lubrificante: Para a indústria alimentar

ENI Blasia SX 150 Blasia SX 220 Blasia SX 320

FUCHS Renolin unisyn CLP 150 Renolin unisyn CLP 220 Renolin unisyn CLP 320

KLÜBER Klübersynth GEM 4-150 N Klübersynth GEM 4-220 N Klübersynth GEM 4-320 N

LUBRITECH Gearmaster SYN 150 Gearmaster SYN 220 Gearmaster SYN 320

MOBIL Mobil SHC Gear 150 Mobil SHC Gear 220 Mobil SHC Gear 320

MOLIKOTE L-2115 L-2122 L-2132

NILS Atoil Synth PAO 150 - Atoil Synth PAO 320

Q8 El Greco 150 El Greco 220 El Greco 320

REPSOL Super Tauro Sintetico 150 Super Tauro Sintetico 220 Super Tauro Sintetico 320

SHELL Omala S4 GX 150 Omala S4 GX 220 Omala S4 GX 320

TEXACO Pinnacle EP 150 Pinnacle EP 220 Pinnacle EP 320

TOTAL Carter SH 150 Carter SH 220 Carter SH 320

TRIBOL - - 1510 / 320

Produtor
Óleos hidráulicos Óleo para engrenagens

ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68 ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320

ARAL Eural Hyd 32 Eural Hyd 46 Eural Hyd 68 Eural Gear 150 Eural Gear 220 Eural Gear 320

CASTROL Optileb HY 32 Optileb HY 46 Optileb HY 68 Optileb GT 150 Optileb GT 220 Optileb GT 320

CHEVRON
Lubricating Oil FM 

32

Lubricating Oil FM 

46

Lubricating Oil FM 

68
-

Lubricating Oil FM 

220
-

ENI
Rocol Foodlube 

H1 power 32

Rocol Foodlube 

H1 power 46

Rocol Foodlube 

H1 power 68

Rocol Foodlube 

H1-torque 150

Rocol Foodlube 

H1-torque 220

Rocol Foodlube 

H1-torque 320

FUCHS
Cassida Fluid HF 

32

Cassida Fluid HF 

46

Cassida Fluid HF 

68

Cassida Fluid GL 

150

Cassida Fluid GL 

220

Cassida Fluid GL 

320

KLÜBER
Klüberfood 4 NH1 

- 32

Klüberfood 4 NH1 

- 46

Klüberfood 4 NH1 

- 68

Klüberfood 4 UH1 

- 150N

Klüberfood 4 UH1 

- 220N

Klüberfood 4 UH1 

- 320N

MOBIL
Mobil SHC Cibus 

32

Mobil SHC Cibus 

46

Mobil SHC Cibus 

68

Mobil SHC Cibus 

150

Mobil SHC Cibus 

220

Mobil SHC Cibus 

320

NILS Mizar 32 Mizar 46 Mizar 68
Ripress Synt Food 

150

Ripress Synt Food 

220

Ripress Synt Food 

320

TEXACO
Cygnus Hydraulic 

Oil 32

Cygnus Hydraulic 

Oil 46

Cygnus Hydraulic 

Oil 68

Cygnus Gear PAO 

150

Cygnus Gear PAO 

220

Cygnus Gear PAO 

320

TRIBOL
Food Proof 1840 / 

32

Food Proof 1840 / 

46

Food Proof 1840 / 

68
-

Food Proof 1810 / 

220

Food Proof 1810 / 

320

Produtor
Sintéticos

ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320
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MONTAGEM HORIZONTAL: POSIÇÃO E NÍVEIS

No caso de montagem horizontal do redutor, o nível normal para garantir uma lubrificação correta está colocado na linha cen-

tral, "Figura 9" pagina 33. Para aplicações com velocidades de rotação muito baixa na saída (n2 ≤ 5 rpm) é aconselhável fixar 

o nível a uma quota superior de 25 a 50 mm, "Figura 9" pagina 33.

É possível verificar com facilidade o nível correto utilizando um tubo transparente como mostrado na "Figura 9" pagina 33.

Caso a velocidade de saída seja extremamente baixa (n2 ≤ 1 rpm), ou se há longos períodos de tempo previstos do redutor, é 

aconselhável encher toda a caixa. Nesse caso, será necessário empregar um reservatório auxiliar apropriado.

Desejando montar um instrumento que permita verificar visualmente o nível (ou através de um sinal elétrico apropriado), será 

necessário efetuar uma montagem segundo o esquema da "Figura 9" pagina 33.

Montar a tampa de respiro acima do indicador de nível através de um tubo bastante longo, conectando a parte superior (vazia) 

do redutor apenas abaixo do respiro. Desse modo se evitará a saída de óleo.

ABASTECIMENTO E NÍVEL

• Os redutores inclui tampas de nível, sopro, carga e descarga do óleo e a sua posição muda de acordo com a configuração 

de instalação.

• Verifique a posição exata das tampas através dos esquemas, veja o parágrafo 2.2 “formas executivas”.

• Soltar as tampas de nível e carga e inserir óleo no Redutor. Quando ele sai do furo de nível, remonte as tampas.

• Dar outro giro no redutor para eliminar eventuais sacos de ar e verificar novamente os vários níveis.

VASO DE EXPANSÃO

No caso de montagem vertical e, de qualquer modo, toda vez que for necessário reabastecer completamente o redutor, será 

necessário respeitar algumas regras ("Figura 12" pagina 33).

No ato do reabastecimento, na parte superior, em correspondência ao retentor giratório do eixo de saída, é possível formar 

uma bolha de ar, que deverá ser eliminada para evitar a lubrificação insuficiente do próprio retentor. Além disso, sabendo que 

o volume do óleo aumenta com a temperatura, será necessário colocar um reservatório auxiliar que permita a expansão do 

óleo sem criar pressões perigosas dentro do redutor.

Para o dimensionamento é necessário determinar o volume Ve de expansão do óleo à temperatura de funcionamento:

onde

Figura 9:  Figura 10:  Figura 11:  

Figura 12:  
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Vt = volume total do óleo contido

no redutor [l]

ΔT = diferença entre temperatura de funcionamento

e temperatura ambiente [°C]

A capacidade Vs do vaso de expansão é de:

Para eliminar o ar residual eventual, deverão ser conectados o furo presente na zona mais alta do redutor e a parte superior do 

vaso de expansão; este último deve ser colocado a uma altura tal que garanta o enchimento completo do redutor ao nível mí-

nimo.

É aconselhável realizar o tubo de expurgo ou o próprio vaso de expansão com material transparente, para poder verificar com 

facilidade a posição exata do nível do lubrificante.

MONTAGEM VERTICAL EM LINHA E VERSÕES ORTOGONAIS

Os redutores devem ser completamente cheios e, assim, é necessário montar o vaso de expansão. Como mencionado ante-

riormente, é muito importante conectar o respiro superior do redutor no vaso de expansão para permitir a subida do óleo até 

o anel de retenção giratório do eixo superior do redutor.

Desejando montar um instrumento que permita uma verificação visual (ou através de um sinal elétrico apropriado), o instru-

mento será colocado ao lado do reservatório.

Figura 13:  Figura 14:  

Figura 15:  Figura 16:  

Ve = 
Vt  
1 000

V  = e 
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CONTROLE DE ÓLEO COM SISTEMA AUXILIAR DE ARREFECIMENTO

SISTEMAS AUXILIARES DE ARREFECIMENTO E FILTRAGEM
Caso a potência transmitida seja superior à potência térmica dissipável do redutor, será necessário utilizar um sistema auxiliar 

de arrefecimento de ar-óleo, capaz de absorver a potência térmica em excesso e de também manter

um bom nível de limpeza do óleo lubrificante através de uma filtragem contínua.

Para absolver essa função, a Brevini oferece vários tipos de centralinas de resfriamento: entre em contato com o Centro de 

Assistência Dana Incorporated mais próximo listado "Rede de assistência" pagina 55 para obter detalhes.

As centrais são compostas por um permutador de calor ar-óleo, um filtro, um motor elétrico, uma bomba hidráulica com válvula 

de segurança e um ventilador coaxial e sólido para a bomba.

Desejando montar um sistema auxiliar de tipo diferente, lembramos que é absolutamente desaconselhável utilizar sistemas 

com reservatório externo.

Caso seja necessário um reservatório auxiliar (por exemplo, para resfriar mais redutores com um único sistema), aconselhamos 

um contato com o Centro de Assistência da Dana Incorporated mais próximo, listado "Rede de assistência" pagina 55.

Projetando um circuito de circulação do óleo, é aconselhável aspirar no ponto mais baixo, assim esse ramo do circuito poderá 

servir também para esvaziar o redutor.

De qualquer modo, os pontos de aspiração e escoamento do óleo devem ser suficientemente afastados entre si para garantir 

que o óleo fresco atravesse o redutor.

O diâmetro dos furos de passagem do óleo, sobretudo na aspiração, é muito importante. Efetivamente, na presença de furos 

muito pequenos, a bomba tende a cavitar.

Não podendo modificar a vazão da bomba, que é função da potência a absorver, é necessário verificar a capacidade dos furos.

Quando se aspira o óleo dos suportes na entrada ou dos flanges das reduções rápidas, a utilização de apenas um furo pode 

ser insuficiente para descarregar toda a vazão e, portanto, é necessário conectar 2 ou 3 furos através de um coletor conectado 

no tubo de aspiração.

A vazão é geralmente menos problemática porque, no caso de vazão natural insuficiente, gera-se uma pequena pressão que 

garante o fluxo.

Para obter um dimensionamento correto do circuito, é aconselhável seguir as seguintes regras.

Aspiração:
aspirar com mais furos quando, usando somente um furo, a velocidade do óleo vo é superior a 1,30 m/s;

Vazão:
descarregar com mais furos quando, usando somente um furo, a velocidade do óleo vo é superior a 2,10 m/s

A velocidade pode ser deduzida na tabela indicada abaixo ou calculada com a seguinte relação (Fig. 17):

onde

vo = velocidade do óleo [m/s]

Qo = fluxo da bomba [l/min]

dH = diâmetro interno da conexão [mm]

No cálculo foi considerada uma viscosidade cinemática do óleo de 60 cSt.

Figura 17:  

DH

dH
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REDUTOR HORIZONTAL EM LINHA

Consulte a "Figura 18" pagina 36 para o controle do nível de óleo e a posição das conexões do circuito de arrefecimento.

REDUTOR VERTICAL EM LINHA E ORTOGONAL

Consulte as "Figura 19" pagina 36, "Figura 19" pagina 36 e "Figura 19" pagina 36 para o controle do nível de óleo e a posição 

das conexões do circuito de arrefecimento.

Tabela de velocidade do óleo

Diâmetro dos furos [mm] Carga da bomba Qo [l/min]

Dh dh 6 12 20

G 1/4” 7 2.59 5.19 8.60

G 3/8” 10 1.27 2.54 4.24

G 1/2” 12 0.90 1.76 2.94

G 3/4” 16 0.50 1.00 1.65

G 1” 22 0.26 0.52 0.87

G 1 1/4” 30 0.14 0.28 0.47

Figura 18:  

Figura 19:  Figura 20:  Figura 21:  
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QUANTIDADE DE ÓLEO

A quantidade de óleo indicada nas tabelas abaixo são indicativas: é sempre necessário verificar o nível de acordo com aquilo 

indicado nos parágrafos “Controle do Óleo”.

E10

Posições Saída

EL101 EL102 EL103 EL104 EC102 EC103 EC104

MP 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

ML 0.7 1.1 1.5 1.9

MP1 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

ML1 0.7 1.1 1.5 1.9

FE 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

FS 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

FCP 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

MPP1 1.4 1.8 2.2 2.6 - - -

MP 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

ML 0.4 0.6 0.8 1.0

MP1 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

ML1 0.4 0.6 0.8 1.0

FE 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

FS 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

FCP 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

MPP1 0.7 0.9 1.1 1.3 - - -

MP - - - - 1.9 2.3 2.7

ML 1.8 2.3 2.7

MP1 - - - - 1.9 2.3 2.7

ML1 1.8 2.3 2.7

FE - - - - 1.9 2.3 2.7

FS - - - - 1.9 2.3 2.7

FCP - - - - 1.9 2.3 2.7

MPP1 - - - - 2.5 3.0 3.4

MP - - - - 1.0 1.2 1.4

ML 0.9 1.2 1.4

MP1 - - - - 1.0 1.2 1.4

ML1 0.9 1.2 1.4

FE - - - - 1.0 1.2 1.4

FS - - - - 1.0 1.2 1.4

FCP - - - - 1.0 1.2 1.4

MPP1 - - - - 1.3 1.5 1.7

V5

B3

V5B

B3A - B3C
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E16

MP - - - - 1.9 2.3 2.7

ML 1.8 2.3 2.7

MP1 - - - - 1.9 2.3 2.7

ML1 1.8 2.3 2.7

FE - - - - 1.9 2.3 2.7

FS - - - - 1.9 2.3 2.7

FCP - - - - 1.9 2.3 2.7

MPP1 - - - - 2.5 3.0 3.4

Posições Saída

EL161 EL162 EL163 EL164 EC162 EC163 EC164

MP 1.0 1.7 2.0 2.4 - - -

MP 010 1.0 1.7 2.0 2.4 - - -

MP 020 1.3 1.9 2.3 2.8 - - -

MP1 1.0 1.7 2.0 2.4 - - -

MP1 010 1.0 1.9 2.0 2.4 - - -

MP1 020 1.3 1.9 2.3 2.8 - - -

FE 1-2 1.8 2.1 2.7 - - -

FS 1.0 1.7 2.0 2.4 - - -

FCP 1.4 2.0 2.4 2.9 - - -

MPP1 1.7 2.4 2.8 3.2 - - -

MP 0.5 0.8 1.0 1.3 - - -

MP 010 0.5 0.9 1.0 1.3 - - -

MP 020 0.7 1.0 1.2 1.4 - - -

MP1 0.5 0.9 1.0 1.3 - - -

MP1 010 0.5 0.9 1.0 1.3 - - -

MP1 020 0.7 1.0 1.2 1.4 - - -

FE 0.6 0.9 1.1 1.4 - - -

FS 0.5 0.8 1.0 1.3 - - -

FCP 0.7 1.0 1.2 1.5 - - -

MPP1 0.9 1.2 1.4 1.6 - - -

Posições Saída

EL101 EL102 EL103 EL104 EC102 EC103 EC104

B3D

V5

B3
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MP - - - - 2.2 2.9 3.3

MP 010 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP 020 - - - - 2.4 3.2 3.6

MP1 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP1 010 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP1 020 - - - - 2.4 3.2 3.6

FE - - - - 2.3 3.0 3.4

FS - - - - 2.2 2.9 3.3

FCP - - - - 2.4 3.2 3.6

MPP1 - - - - 2.8 3.6 3.9

MP - - - - 1.1 1.4 1.6

MP 010 - - - - 1.1 1.4 1.6

MP 020 - - - - 1.2 1.6 1.8

MP1 - - - - 1.1 1.4 1.6

MP1 010 - - - - 1.1 1.4 1.6

MP1 020 - - - - 1.2 1.6 1.8

FE - - - - 1.2 1.5 1.7

FS - - - - 1.1 1.4 1.6

FCP - - - - 1.2 1.6 1.8

MPP1 - - - - 1.4 1.8 2.0

MP - - - - 2.2 2.9 3.3

MP 010 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP 020 - - - - 2.4 3.2 3.6

MP1 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP1 010 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP1 020 - - - - 2.4 3.2 3.6

FE - - - - 2.3 3.0 3.4

FS - - - - 2.2 2.9 3.3

FCP - - - - 2.4 3.2 3.6

MPP1 - - - - 2.8 3.6 3.9

Posições Saída

EL161 EL162 EL163 EL164 EC162 EC163 EC164

V5B

B3A - B3C

B3D
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E25

E30

Posições Saída

EL251 EL252 EL253 EL254 EC252 EC253 EC254

MP 2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

MP1 2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

FE 2.1 2.2 2.5 3.0 - - -

FS 2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

FCP 2.1 2.2 2.5 3.0 - - -

MPP1 3.9 4.0 4.4 4.9 - - -"

MP 1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

MP1 1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

FE 1.1 1.1 1.3 1.5 - - -

FS 1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

FCP 1.1 1.1 1.3 1.5 - - -

MPP1 1.9 2.0 2.2 2.4 - - -

MP - - - - 5.3 3.4 3.8

MP1 - - - - 5.3 3.4 3.8

FE - - - - 5.2 3.3 3.7

FS - - - - 5.3 3.4 3.8

FCP - - - - 5.1 3.2 3.6

MPP1 - - - - 7.2 5.1 5.6

MP - - - - 2.7 1.7 1.9

MP1 - - - - 2.7 1.7 1.9

FE - - - - 2.6 1.7 1.9

FS - - - - 2.7 1.7 1.9

FCP - - - - 2.5 1.6 1.8

MPP1 - - - - 3.6 2.5 2.8

MP - - - - 5.3 5.4 3.8

MP1 - - - - 5.3 3.4 3.8

FE - - - - 5.2 3.3 3.7

FS - - - - 5.3 3.4 3.8

FCP - - - - 5.1 3.2 3.6

MPP1 - - - - 7.2 5.1 5.6

V5

B3

V5B

B3A - B3C

B3D
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Posições Saída

EL301 EL302 EL303 EL304 EC302 EC303 EC304

MP 2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

MP1 2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

FE 2.1 2.2 2.5 3.0 - - -

FS 2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

FCP 2.1 2.2 2.5 3.0 - - -

MPP1 3.9 4.0 4.4 4.9 - - -

MP 1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

MP1 1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

FE 1.1 1.1 1.3 1.5 - - -

FS 1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

FCP 1.1 1.1 1.3 1.5 - - -

MPP1 1.9 2.0 2.2 2.4 - - -

MP - - - - 5.3 3.4 3.8

MP1 - - - - 5.3 3.4 3.8

FE - - - - 5.2 3.3 3.7

FS - - - - 5.3 3.4 3.8

FCP - - - - 5.1 3.2 3.6

MPP1 - - - - 7.2 5.1 5.6

MP - - - - 2.7 1.7 1.9

MP1 - - - - 2.7 1.7 1.9

FE - - - - 2.6 1.7 1.9

FS - - - - 2.7 1.7 1.9

FCP - - - - 2.5 1.6 1.8

MPP1 - - - - 3.6 2.5 2.8

MP - - - - 5.3 3.4 3.8

MP1 - - - - 5.3 3.4 3.8

FE - - - - 5.2 3.3 3.7

FS - - - - 5.3 3.4 3.8

FCP - - - - 5.1 3.2 3.6

MPP1 - - - - 7.2 5.1 5.6

V5

B3

V5B

B3A - B3C

B3D
41Dana IncorporatedIMM-0004PT E-Serie (MTF0130)



LUBRIFICAÇÃO
E50

Posições Saída

EL501 EL502 EL503 EL504 EC502 EC503 EC504

MP 2.1 2.6 3.2 3.6 - - -

MP 045 2.1 2.6 3.2 3.6 - - -

MP 065 2.3 2.8 3.4 3.8 - - -

MP1 2.1 2.6 3.2 3.6 - - -

MP1 045 2.1 2.6 3.2 3.6 - - -

MP1 065 2.2 2.7 3.3 3.7 - - -

FE 2.2 2.7 3.3 3.7 - - -

FS 045 2.1 2.6 3.2 3.6 - - -

FCP 2.4 2.9 3.6 4.0 - - -

MPP1 4.5 5.0 5.6 6.0 - - -

MP 1.1 1.3 1.6 1.8 - - -

MP 045 1.1 1.3 1.6 1.8 - - -

MP 065 1.2 1.4 1.7 1.9 - - -

MP1 1.1 1.3 1.6 1.8 - - -

MP1 045 1.1 1.3 1.6 1.8 - - -

MP1 065 1.1 1.4 1.7 1.8 - - -

FE 1.1 1.4 1.7 1.8 - - -

FS 045 1.1 1.3 1.6 1.8 - - -

FCP 1.2 1.5 1.8 2.0 - - -

MPP1 2.3 2.5 2.8 3.0 - - -

MP - - - - 5.5 3.6 4.3

MP 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP 065 - - - - 5.8 3.8 4.5

MP1 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP1 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP1 065 - - - - 5.8 3.8 4.5

FE - - - - 5.5 3.6 4.3

FS 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

FCP - - - - 5.9 3.9 4.8

MPP1 - - - - 7.7 6.0 7.0

V5

B3

V5B
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LUBRIFICAÇÃO
E80

MP - - - - 2.7 1.8 2.1

MP 045 - - - - 2.7 1.8 2.1

MP 065 - - - - 2.9 1.9 2.3

MP1 - - - - 2.7 1.8 2.1

MP1 045 - - - - 2.7 1.8 2.1

MP1 065 - - - - 2.9 1.9 2.3

FE - - - - 2.7 1.8 2.1

FS 045 - - - - 2.7 1.8 2.1

FCP - - - - 2.9 1.9 2.4

MPP1 - - - - 3.9 3.0 3.5

MP - - - - 5.5 3.6 4.3

MP 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP 065 - - - - 5.8 3.8 4.5

MP1 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP1 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP1 065 - - - - 5.8 3.8 4.5

FE - - - - 5.5 3.6 4.3

FS 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

FCP - - - - 5.9 3.9 4.8

MPP1 - - - - 7.7 6.0 7.0

Posições Saída

EL801 EL802 EL803 EL804 EC802 EC812 EC803 EC804

MP 3.3 4.3 4.5 4.9 - - - -

MP 090 3.3 4.3 4.5 4.9 - - - -

MP1 3.3 4.3 4.5 4.9 - - - -

MP1 090 3.3 4.3 4.5 4.9 - - - -

FE 3.3 4.3 4.5 4.9 - - - -

FS 3.3 4.3 4.5 4.9 - - - -

FCP 3.8 4.8 5.1 5.4 - - - -

MPP1 6.6 7.4 7.6 7.8 - - - -

Posições Saída

EL501 EL502 EL503 EL504 EC502 EC503 EC504

B3A - B3C

B3D

V5
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LUBRIFICAÇÃO
MP 1.7 2.2 2.3 2.4 - - - -

MP 090 1.7 2.2 2.3 2.4 - - - -

MP1 1.7 2.2 2.3 2.4 - - - -

MP1 090 1.7 2.2 2.3 2.4 - - - -

FE 1.7 2.2 2.3 2.4 - - - -

FS 1.7 2.2 2.3 2.4 - - - -

FCP 1.9 2.4 2.6 2.7 - - - -

MPP1 3.3 3.7 3.8 3.9 - - - -

MP - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP 090 - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP1 - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP1 090 - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FE - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FS - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FCP - - - - 7.2 12.5 8.1 6.0

MPP1 - - - - 9 14.3 10.2 6.5

MP - - - - 3.4 6.0 3.8 2.8

MP 090 - - - - 3.4 6.0 3.8 2.8

MP1 - - - - 3.4 6.0 3.8 2.8

MP1 090 - - - - 3.4 6.0 3.8 2.8

FE - - - - 3.4 6.0 3.8 2.8

FS - - - - 3.4 6.0 3.8 2.8

FCP - - - - 3.6 6.3 4.2 3.0

MPP1 - - - - 4.5 7.2 5.1 3.2

MP - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP 090 - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP1 - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP1 090 - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FE - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FS - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FCP - - - - 7.2 12.5 8.1 6.0

MPP1 - - - - 9 14.3 10.2 6.5

Posições Saída

EL801 EL802 EL803 EL804 EC802 EC812 EC803 EC804

B3

V5B

B3A - B3C

B3D
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LUBRIFICAÇÃO
E120

Posições Saída

EL1201 EL1202 EL1203 EL1204 EC1202 EC1203 EC1204

MP 5.1 5.9 6.6 7.2 - - -

MP1 5.0 5.8 6.5 7.2 - - -

FE 5.0 5.8 6.5 7.0 - - -

FS 5.1 5.9 6.6 7.2 - - -

FCP 5.8 6.9 7.5 8.2 - - -

MPP1 10.9 11.9 12.3 13.2 - - -

MP 2.6 3.0 3.3 3.6 - - -

MP1 2.5 2.9 3.3 3.6 - - -

FE 2.5 2.9 3.3 3.5 - - -

FS 2.6 3.0 3.3 3.6 - - -

FCP 2.9 3.5 3.8 4.1 - - -

MPP1 5.5 6.0 6.2 6.6 - - -

MP - - - - 12.8 9.3 6.8

MP1 - - - - 12.8 9.3 6.8

FE - - - - 12.9 9.4 6.9

FS - - - - 12.8 9.3 6.8

FCP - - - - 13.9 10.4 7.8

MPP1 - - - - 18.6 15.2 12.0

MP - - - - 6.4 4.6 3.4

MP1 - - - - 6.4 4.7 3.4

FE - - - - 6.5 4.7 3.4

FS - - - - 6.4 4.6 3.4

FCP - - - - 7.0 5.2 3.9

MPP1 - - - - 9.3 7.6 6.0

MP - - - - 12.8 9.3 6.8

MP1 - - - - 12.8 9.3 6.8

FE - - - - 12.9 9.4 6.9

FS - - - - 12.8 9.3 6.8

FCP - - - - 13.9 10.4 7.8

MPP1 - - - - 18.6 15.2 12.0

V5

B3

V5B

B3A - B3C

B3D
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LUBRIFICAÇÃO
E160

Posições Saída

EL1601 EL1602 EL1603 EL1604 EC1602 EC1603 EC1604

MP 6.0 6.5 7.5 6.6 - - -

MP1 6.3 6.8 7.3 6.3 - - -

ML 6.3 7.3 7.7 6.9 - - -

ML1 6.3 7.3 7.7 6.9 - - -

FE 6.1 6.5 7.7 6.8 - - -

FS 6.8 7.4 7.8 6.0 - - -

FCP 7.3 7.6 8.0 7.7 - - -

MPP1 13.0 13.5 14.0 13.1 - - -

MP 3.0 3.2 3.8 3.3 - - -

MP1 3.2 3.4 3.6 3.2 - - -

ML 3.2 3.7 3.9 3.4 - - -

ML1 3.2 3.7 3.9 3.4 - - -

FE 3.1 3.3 3.9 3.4 - - -

FS 3.4 3.7 3.9 3.5 - - -

FCP 3.6 3.8 4.0 3.8 - - -

MPP1 6.5 6.7 7.0 6.5 - - -

MP - - - - 14.7 9.7 9.2

MP1 - - - - 14.4 9.4 8.8

ML - - - - 14.8 10.3 9.8

ML1 - - - - 14.8 10.3 9.8

FE - - - - 13.9 9.2 8.7

FS - - - - 15.2 10.2 9.7

FCP - - - - 16 11.0 10.5

MPP1 - - - - 21.2 16.2 15.6

MP - - - - 7.4 4.9 4.6

MP1 - - - - 7.2 4.7 4.4

ML - - - - 7.4 5.2 4.9

ML1 - - - - 7.4 5.2 4.9

FE - - - - 7 4.6 4.3

FS - - - - 7.6 5.1 4.8

FCP - - - - 8 5.5 5.3

MPP1 - - - - 10.6 8.1 7.8

V5

B3

V5B

B3A - B3C
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LUBRIFICAÇÃO
E260

MP - - - - 14.7 9.7 9.2

MP1 - - - - 14.4 9.4 8.8

ML - - - - 14.8 10.3 9.8

ML1 - - - - 14.8 10.3 9.8

FE - - - - 13.9 9.2 8.7

FS - - - - 15.2 10.2 9.7

FCP - - - - 16 11.0 10.5

MPP1 - - - - 21.2 16.2 15.6

Posições Saída

EL2601 EL2602 EL2603 EL2604 EC2602 EC2603 EC2604

MP 10.5 12.3 12.8 13.0 - - -

MP1 10.5 12.3 12.8 13.0 - - -

FE 9.0 10.2 11.0 12.0 - - -

FS 10.5 12.3 12.8 13.0 - - -

FCP 11.8 13.7 14.2 14.9 - - -

MPP1 10.5 12.3 12.8 13.0 - - -

MP 5.2 6.1 6.4 6.5 - - -

MP1 5.2 6.1 6.4 6.5 - - -

FE 4.5 5.1 5.5 6.0 - - -

FS 5.2 6.1 6.4 6.5 - - -

FCP 5.9 6.9 7.1 7.5 - - -

MPP1 5.2 6.1 6.4 6.5 - - -

MP - - - - 19.5 13.4 14.6

MP1 - - - - 19.5 13.4 14.6

FE - - - - 18.7 12.7 13.9

FS - - - - 19.5 13.4 14.6

FCP - - - - 19.6 13.5 14.7

MPP1 - - - - 19.5 13.4 14.6

MP - - - - 9.7 6.7 7.3

MP1 - - - - 9.7 6.7 7.3

FE - - - - 9.4 6.4 7.0

FS - - - - 9.7 6.7 7.3

FCP - - - - 9.8 6,8 7.4

MPP1 - - - - 9.7 6.7 7.3

Posições Saída

EL1601 EL1602 EL1603 EL1604 EC1602 EC1603 EC1604

B3D

V5

B3

V5B

B3A - B3C
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LUBRIFICAÇÃO
MP - - - - 19.5 13.4 14.6

MP1 - - - - 19.5 13.4 14.6

FE - - - - 18.7 12.7 13.9

FS - - - - 19.5 13.4 14.6

FCP - - - - 19.6 13.5 14.7

MPP1 - - - - 19.5 13.4 14.6

Posições Saída

EL2601 EL2602 EL2603 EL2604 EC2602 EC2603 EC2604

B3D
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CONTROLES

CONTROLES DO PRIMEIRO ACIONAMENTO

Antes de realizar o acionamento da máquina, é necessário verificar o seguinte:

• Verificar se todas as tampas de óleo estejam na posição correta.

• Verificar se todos os níveis de óleo estejam corretos.

• Verificar se todos os lubrificantes estejam carregados com graxa.

• Verificar se a pressão de exercício seja suficiente para abrir completamente o freio a discos para evitar superaquecimentos 

e desgastes rápidos nos discos do freio.

• Verifique o fechamento correto de todos os parafusos com rosqueamento métrico ISO (veja a tabela de valores do torque 

de fechamento "Parafusos de fixação" pagina 19)

Os redutores podem ser colocados em funcionamento na temperatura ambiente entre -20 °C e +50 °C. 

Quando é acionado um redutor de baixa temperatura (de -20 °C a 0 °C), a eficiência pode ser inferior devido à extrema visco-

sidade do lubrificante. 

Nesses casos, recomenda-se ativar o redutor no mínimo e com carga limitada por alguns minutos. 

Para funcionamento com temperatura ambiente inferior a -20 °C, aconselha-se adotar contramedidas adequadas, por exem-

plo, reparos ou dispositivo de pré-aquecimento do óleo. 

Para qualquer dúvida, entre em contato com o Centro de Assistência da Dana Incorporated mais próximo, listado "Rede de 

assistência" pagina 55.

TESTES VAZIOS SEM CARGA

• Verificar depois de um breve período de funcionamento (5÷10 minutos) sem carga os níveis do óleo, reiniciando eventual-

mente aquele reduzidos e verificando também o fechamento dos vários parafusos de fixação.

 ATTENZIONE
Dado o tipo de freio, a pressão de exercício nunca deve abaixar além da pressão mínima de abertura do freio para não pro-

vocar a ação de freio.

 ATTENZIONE
Os redutores são enviados sem óleo. É responsabilidade do cliente realizar o abastecimento (veja o capítulo "Lubrificação" 

pagina 30).
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MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

A manutenção ordinária é responsabilidade do operador com a seguinte atividade.

• Troca do óleo (veja o parágrafo "Troca de óleo" pagina 50).

• Não misturar óleos diferentes.

• Verifique se na tampa magnética do redutor e do eventual freio a disco não sejam encontradas partes metálicas de taman-

hos inadequados.

• Verificar periodicamente os níveis (mensalmente) e eventualmente reabastecer.

• No caso de suportes com lubrificação de graxa do rolamento no lado de saída, não é necessário realizar a lubrificação pe-

riódica, pois a lubrificação é considerada “para toda vida”.

• Aconselha-se, para cada grupo, manter uma ficha que será preenchida corretamente e atualizada sempre que for realizada 

uma operação de manutenção.

TROCA DE ÓLEO

Na ausência de um circuito de filtragem e arrefecimento, a primeira troca do óleo deverá ser efetuada depois de 500 a 600 

horas de funcionamento.

Sucessivamente, são sugeridos os seguintes intervalos de troca de óleo:

Em caso de aplicações particularmente difíceis, os valores acima indicados devem ser divididos. Os valores indicados na ta-

bela são referidos aos ambientes de trabalho sem contaminações externas.

É aconselhável executar a operação de troca do óleo com o redutor quente (cerca de 40 °C) para evitar o depósito de sujeira 

e facilitar a drenagem completa.

PROCEDIMENTO
• Identificar nos esquemas do parágrafo 2.2 “formas de execução” a tampa de descarga de óleo de acordo com a configu-

ração do redutor.

• Remover a tampa de descarga e a de carga para auxiliar a saída do óleo do redutor. Depois de esvaziado do óleo, remontar 

a tampa de descarga.

• Para o abastecimento, veja "Lubrificação" pagina 30.

 NOTA:
A manutenção pode ser do tipo “ordinária ou extraordinária”.

 ATTENZIONE
Todas as atividades de manutenção devem ser realizadas em segurança

 ATTENZIONE
Caso seja necessário uma adição superior a 10% do volume total, é necessário verificar a presença de eventuais perdas con-

tatando o Centro de Assistência da Dana Incorporated mais próximo, listado "Rede de assistência" pagina 55.

Temperatura do óleo [°C]
Intervalo de troca de óleo [h]

Óleo sintético Óleo mineral

= 65 10000 4000

65 ÷ 80 8000 3000
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MANUTENÇÃO
LUBRIFICAÇÃO

Os suportes de saída precisam de lubrificação com óleo igual ao redutor, para algumas versões específicas, a lubrificação com 

graxa do rolamento do lado de saída: nesse caso, os suportes já são lubrificados e prontos para entrar em serviço no momento 

do equipamento. 

Para essas versões, é necessário realizar a lubrificação periódica. A lubrificação com graxa é considerada “para toda vida”.

A lubrificação periódica deve ser realizada para os suportes em entrada tipo IS e ISL. Esses suportes prevêem realmente que 

o suporte na entrada seja protegido por um compartimento cheio de graxa que evita a entrada de contaminantes externos; 

essa graxa deve ser renovada periodicamente.

Os suportes do tipo IS e ISL são caracterizados pela presença de um lubrificador, conforme indicado nos esquemas abaixo.

A graxa a ser utilizada para a lubrificação periódica é Polymer 400 NLGI 2 ou, em alternativa, um produto equivalente a base 

de PTFE.

A lubrificação deve ser realizada utilizando sistemas de baixa pressão para não danificar o anel de suporte.

Aconselha-se executar a operação de lubrificação periódica pelo menos a cada 6 meses.

MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

A Dana Incorporated proíbe a abertura do redutor para qualquer operação que não esteja incluída na manutenção ordinária. A 

Dana Incorporated não assume nenhuma responsabilidade por todas as operações realizadas não incluídas na manutenção 

ordinária, que tenham causado danos a coisas ou pessoas. Em caso de necessidade, entre em contato com o Centro de As-

sistência da Dana Incorporated mais próximo, listado "Rede de assistência" pagina 55.

Suporte em entrada tipo IS Suporte em entrada tipo ISL

Para os suportes em entrada do tipo IS, a lubrificação periódica deve 

ocorrer através do lubrificador na pos. 1, tendo cuidado para abrir a 

tampa 2 para remover a graxa removida.

Para os suportes em entrada do tipo ISL, a lubrificação periódica deve 

ocorrer através do lubrificador na pos. 1: neste caso, a graxa removi-

da sai do espaço entre a tampa e o eixo de entrada.
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DESCARTE DOS RESÍDUOS

DEMOLIÇÃO DA MÁQUINA

Se você decidir se desfazer da máquina, recomendamos torná-la inoperante:

• Desmontando os vários componentes.

• Desconectando a eventual motorização.

O redutor deve ser completamente esvaziado dos óleos contidos nele.

INFORMAÇÕES DE CARÁTER ECOLÓGICO

O descarte dos materiais da embalagem do redutor, das peças substituídas, de componentes ou do próprio redutor, dos lu-

brificantes deverá ser realizado respeitando as regras ambientais, evitando poluir o solo, a água e o ar. Será responsabilidade 

do destinatário executar a operação em conformidade com as normas vigentes no país no qual a máquina é utilizada.

INDICAÇÕES PARA UM TRATAMENTO ADEQUADO DOS RESÍDUOS

• Materiais ferrosos, alumínio, bronze: trata-se de materiais recicláveis para enviar ao centro de coleta autorizado adequado.

• Materiais plásticos e borracha: são materiais para descartar ou enviar para o entro de reciclagem adequado.

• Óleos removidos: enviar para o C.Di R.A. adequado (na Itália, Consorzio Obbligatorio Oli Esausti).
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PROBLEMAS E SOLUÇÕES
Em caso de funcionamento anormal, consulte a seguinte tabela.

Caso as anomalias persistam, consulte um Centro de Assistência da Brevini mais próximo (veja "Rede de assistência" pagina 

55).
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ATESTADO DE CONFORMIDADE - UNI EN 10204 - 2.1
A Dana Incorporated declara sob sua responsabilidade, com base nos resultados obtidos em testes padronizados de verifi-

cação efetuados nos produtos construídos com os mesmos materiais e com o mesmo método de produção, que o produto 

está em conformidade com as prescrições do pedido e com as normas técnicas correspondentes aos regulamentos oficiais.

DIRETOR DE PRODUÇÃO
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REDE DE ASSISTÊNCIA
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For product inquiries or support, 

visit www.dana.com.

For other service publications, visit 

www.danaaftermarket.com/literature-library  

For online service parts ordering, 

visit www.danaaftermarket.com 

      Copyright 2021 Dana Incorporated

All content is subject to copyright by Dana and may not 

be reproduced in whole or in part by any means, 

electronic or otherwise, without prior written approval.

THIS INFORMATION IS NOT INTENDED FOR SALE OR 

RESALE, AND THIS NOTICE MUST REMAIN ON ALL 

COPIES.
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