
 

Technické údaje 
Mazanie servopohonov Regada 

MP, MT, MO 
MPR, MTR 

 
 
 
V servopohonoch je spravidla jednorazová náplň maziva na celú dobu jeho životnosti. Príležitostným premazaním alebo doplnením maziva je 
možné zvýšiť spoľahlivosť a predĺžiť životnosť servopohonu nad hodnoty uvádzané v technickej dokumentácii. 
 
Odporúčané mazivá pre mazanie náhonových mechanizmov na ovládacej doske: 
Plastické mazivá - mazacie tuky pre servopohony MP, MO, MT a ich odvodených typov 
 
pre teploty    

a) -25 C až +70 C  Gleit-μ HF 401/0 (Wessely) 

b) -45 C až +45 C  Isoflex Topas AK 50 (Klüber Lubrication); OKS 416 (OKS Spezialsmierstoffe); Turmogrease SKL 18 (Lubcon); 

c) -60 C až +45 C  Isoflex PDL 300 A (Klüber Lubrication); OKS 472 (OKS Spezialsmierstoffe); Thermoplex 2 TML special (Lubcon);  
                                          Royco 27 (Anderol) 
 
Odporúčané mazivo pre mazanie pohybových skrutiek lineárnych servopohonov: 
pre teploty 

a) -25 C až +70 C  Gleit-μ HP 520M (Wessely); OKS 272/2 (OKS Spezialsmierstoffe) 

b) -45 C až +45 C  Gleit-μ HP 520S (Wessely); OKS 273 (OKS Spezialsmierstoffe) 

c) -60 C až +45 C Turmogrease SKL 18 VTF (Lubcon);   
 
Mazacie oleje - pre náplň uzatvorených prevodových skríň servopohonov MO, MP, MPR, MT, MTR 
pre teploty:  

a) -25 C až +70 C PP 80 (Slovnaft) 

b) -45 C až +45 C Madit PP 75W (Slovnaft), Gyrol 75W (Paramo) 

c) -60 C až +45 C Anderol 850-75W (-58°C)(Anderol) 
 
 
POZN: 
1) Vyššie uvedené mazivá sa používajú aj pre mazanie prevodoviek a pohyblivých častí mechanických ovládacích jednotiek servopohonov 
REMATIC : MO xPA, MOR xPA, MT 3PA, MTR 3PA 
2) Pohybové časti snímacích magnetických jednotiek servopohonov REMATIC sa nesmú premazávať. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                                                                      Plniaci otvor 

 
  
Údržba – rozsah a pravidelnosť 
Pri prehliadkach a údržbe je potrebné dotiahnuť všetky skrutky a matice, ktoré majú vplyv na tesnosť a krytie. 
Výmenu oleja vykonajte po 500 hodinách čistého chodu servopohonu. Kontrolu oleja je nutné vykonať, ak stupne hlučnosť ES pri chode 
alebo sa objaví netesnosť prevodovej skrine. Hladina oleja musí siahať až k plniacemu otvoru. ES sa plní prevodovým olejom. Náplň oleja 
je 1.6 l (1,5 kg). Raz za pol roka je potrebné ľahko potrieť zuby súkolesia ovládacej skrine a ložiská. 

Mazacie prostriedky: 

  prevodovka – prevodový olej PP 80 resp. GYROL 75W  

  prevody prídavnej prevodovky a náhonový mechanizmus na ovládacej doske – mazací tuk GLEIT-μ HF 401/0 
 

Mazanie vretena armatúry sa vykonáva nezávisle na údržbe ES!. 
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