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Ekonomi serisi koaksiyel (aynı merkezli) redüktörler Economy Line coaxial gearboxes

Ekonomi serisi dik açılı 90° redüktörler Economy Line right angle gearboxes

Pinyon montajlı planet redüktörler Planetary gearboxes with mounted pinion
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Ekonomi serisi koaksiyel (aynı merkezli) redüktörler Economy Line coaxial gearboxes

Ekonomi serisi dik açılı 90° redüktörler Economy Line right angle gearboxes Hassas seri dik açılı 90° redüktörler Precision Line right angle gearboxes

Pinyon montajlı planet redüktörler Planetary gearboxes with mounted pinion

Hassas seri koaksiyel (aynı merkezli) redüktörler Precision Line coaxial gearboxes

Uygulamaya özgü redüktörler
Application-specific gearboxes

Müşteriye özel tasarlanmış redüktörler
Custom made gearboxes
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40 60 80 120 160

200 - 5000 N

5 - 800 Nm

6 - 22 arcmin

IP54

200 - 7000 N

PLE’nin, başarımıza temel oluşturduğunu düşünüyoruz. PLE,  
son derece hafif ve yüksek performanslıdır; sürtünmesi düşük 
yatağı ve optimum hale getirilmiş yağlama sistemi sayesinde  
zor üretim çevrimleri için elverişlidir. Çekici ve uygun fiyatlı 
gerçek bir güç merkezidir.

The PLE is perhaps the basis of our success. It is notably light,  
extremely powerful, yet suitable for complex production cycles 
due to its low-friction bearing design and optimized lubrication.  
A genuine powerhouse at an attractive, fair price.

Ekonomi Serisi
Economy Line

Düz dişli
Spur gear

Dairesel çıkış flanşı
Round type output flange

Sürtünmesi düşük sabit bilyeli rulman
Low-friction deep groove ball bearings

i=3’ten i=512’e kadar geniş kapsamlı aktarma çeşitliliği
High ratio variety i=3 up to i=512

Aktarma kolunun diskli modeli
Planet carrier in disc design

Ekonomi serisi koaksiyel (aynı merkezli) redüktörler Economy Line coaxial gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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PLE



60 80 120

900 - 2950 N

15 - 260 Nm

7 - 15 arcmin

IP54

1000 - 2500 N

Kare çıkış flanşı
Square type output flange

Ön yüklemeli sabit bilyalı rulman
Reinforced deep groove ball bearings

PLQE, çetrefilli olmayan ve performansı yüksek bir redüktördür. 
Ara flanşa gerek olmadan doğrudan makinenize bağlanabilir. 
Çıkış tarafında bulunan sabit bilyalı rulmanlar daha yüksek ra-
dyal ve eksenel kuvvetlere izin verir. Bu arada ısı oluşumu çok 
düşüktür, yüksek taleplere cevap vermek zorunda olan üretim 
çevrimlerinde dahi her zaman güvenilir bir şekilde çalışır.

Our PLQE is uncomplicated and powerful. It can be connected 
directly to your installation without the need for an intermediate 
flange. The large deep groove ball bearings at the output can  
absorb large axial and radial forces. In the process, only little 
heat is generated, so reliable operations are assured even in 
complex production cycles.

Ekonomi serisi koaksiyel (aynı merkezli) redüktörler Economy Line coaxial gearbox

Ekonomi Serisi
Economy Line

Düz dişli
Spur gear

i=3’ten i=512’e kadar geniş kapsamlı aktarma çeşitliliği
High ratio variety i=3 up to i=512

Aktarma kolunun diskli modeli
Planet carrier in disc design

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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PLQE



50 70 90 120 155

800 - 5200 N

5- 460 Nm

7 - 19 arcmin

IP54

1000 - 7000 N

Ekonomi Serisi
Economy Line

Düz dişli
Spur gear

Dairesel çıkış flanşı
Round type output flange

Ön yüklemeli sabit bilyalı rulman
Reinforced deep groove ball bearings

Aktarma kolunun diskli modeli
Planet carrier in disc design

Ekonomi serimizin en iyi özelliklerini bünyesinde barındıran 
PLPE, gösterdiği performansla da artı bir puan ekliyor. Bu pla-
net redüktörü, hem ekonomik hem güçlü. Üstelik ısınma oranı da 
çok düşük. Optimum hale getirilmiş çıkış yatağı yüksek radyal ve  
eksenel kuvvetler için geliştirildi.

Our PLPE unites the best properties of the Economy Line with 
a performance advantage. It is cost effective, yet powerful, and 
generates minimal heat. The optimized output bearing has  
been designed for high radial and axial forces.

Ekonomi serisi koaksiyel (aynı merkezli) redüktörler Economy Line coaxial gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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PLPE



60 80 120

3200 - 6000 N

15 - 260 Nm

7 - 12 arcmin

IP65

4400 - 8000 N

Ekonomi Serisi
Economy Line

Düz dişli
Spur gear

Kare çıkış flanşı
Square type output flange

Öngerilimli konik makaralı rulman
Preloaded tapered roller bearings

Radyal mil keçesi
Rotary shaft seal

Ekstra uzun merkezleme çapı
Extra long centering collar

Aktarma kolunun diskli modeli
Planet carrier in disc design

Opsiyon: Pinyon montajlı planet redüktörler
Option: Planetary gearbox with mounted pinion

PLHE, dünya çapında ekonomik ve yüksek hassaslıkta redüktörü 
bir araya getiren ilk redüktördür. Planet redüktörümüzün öngeri- 
limli konik bilyeli yatakları, en ağır yükler altında dahi yüksek  
riijitlik garantiler. Kendi geliştirdiğimiz sızdırmazlık contaları toza 
ve tazyikli suya karşı mükemmel bir koruma sunar.

The PLHE is the world’s first combination of economy and 
precision planetary gearboxes. The prestressed tapered roller 
bearings of our planetary gearboxes safeguard great stiffness 
even under the highest loads. The seal we have developed 
provides the perfect protection against dust and water jets.

Ekonomi serisi koaksiyel (aynı merkezli) redüktörler Economy Line coaxial gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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PLHE



64 90 110

550 - 2400 N

15 - 260 Nm

7 - 12 arcmin

IP54

1200 - 3300 N
Ekonomi Serisi
Economy Line

Düz dişli
Spur gear

Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
Extra large round type output flange

Sürtünmesi düşük sabit bilyeli rulman
Low-friction deep groove ball bearings

ISO 9409’a uygun flanş çıkış mili
Flange output shaft (ISO 9409)

Aktarma kolunun diskli modeli
Planet carrier in disc design

Kısa diye bir şey tanımıyoruz: PLFE, flanş bağlantılı çıkış mili  
kompakt olan planet redüktörümüzdür. Yerden üçte bir oranında 
tasarruf ve önemli ölçüde yüksek burulma dayanımı elde eder-
siniz. Standart flanş bağlantısı sayesinde montajı çok kolaydır. 
Entegre merkezleme deliği redüktörün tespit edilmesinde ek bir 
garanti sağlar.

There’s no such thing as too short: The PLFE is our planetary 
gearbox with compact flange output shaft. You save more 
than a third of the space and gain a significantly higher 
torsional stiffness. Due to its standardized flange interface, 
it is especially easy to install. The integrated dowel hole 
provides additional secureness during fitting.

Ekonomi serisi koaksiyel (aynı merkezli) redüktörler Economy Line coaxial gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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PLFE



64 90 110

2300 - 5150 N

15- 260 Nm

7 - 12 arcmin

IP65

2850 - 6450 N

Ekonomi serisi koaksiyel (aynı merkezli) redüktörler Economy Line coaxial gearbox

Ekonomi Serisi
Economy Line

Düz dişli
Spur gear

Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
Extra large round type output flange

Öngerilimli eğik bilyalı rulman
Preloaded angular contact roller bearings

Radyal mil keçesi
Rotary shaft seal

ISO 9409’a uygun flanş çıkış mili
Flange output shaft (ISO 9409)

Aktarma kolunun diskli modeli
Planet carrier in disc design

Opsiyon: Pinyon montajlı planet redüktörler
Option: Planetary gearbox with mounted pinion

PFHE, ağır radyal yükler oluşan ağır yük uygulamaları için çekici 
bir alternatiftir. EN ISO 9409-1’e uygun bir flanş çıkış mili ile kom-
bine edilmiş özel ön yüklemeli konik makaralı rulmanlar, PFHE’nin 
en yüksek performansları göstermesini sağlar. Kullandığı radyal 
mil keçesi sayesinde bu redüktör, çıkış tarafında IP65 koruma 
sınıfının gereklerini yerine getirir ve en elverişsiz koşullara dahi 
karşı koyar.

The PFHE represents an economically attractive alternative  
for high-load applications in which high radial loads occur. The 
combination of special pre-stressed inclined roller bearings 
and a flanged output shaft in accordance with EN ISO 9409-1  
gives the PFHE a very high load capacity. Thanks to the radial 
shaft seal that is used, this gearbox achieves protection class 
IP65 at the output side and can therefore also withstand 
adverse usage conditions.

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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PFHE



40 60 80 120

200 - 1750 N

15- 260 Nm

11 - 28 arcmin

IP54

200 - 2500 N

Ekonomi Serisi
Economy Line

Düz dişli
Spur gear

Konik dişli açısal kademe
Bevel gear right angle stage

Dairesel çıkış flanşı
Round type output flange

Sürtünmesi düşük sabit bilyeli rulman
Low-friction deep groove ball bearings

i=3’ten i=512’e kadar geniş kapsamlı aktarma çeşitliliği
High ratio variety i=3 up to i=512

Aktarma kolunun diskli modeli
Planet carrier in disc design

WPLE Economi serimizin avantajlarını büyük bir tutarlılıkla  
devam ettiriyor. Kompakt ama güçlü yapısı ile çoklu aks  
sistemlerinde kullanmak için mükemmel bir elverişlilik gösterir  
Bu konik redüktörümüz ekstra yağlama gerektirmez, kolay  
monte edilebilir ve olağan dışı bir fiyat/performans oranı sunar.

The WPLE is a consistent continuation of the benefits offered  
by the Economy Line. With its compact, but powerful design, 
it is ideal for dynamic multiple axis systems. Our right angle 
gearbox features lifetime lubrication, is easy to install, all this  
at an unrivalled price-performance ratio.

Ekonomi serisi dik açılı 90° redüktörler Economy Line right angle gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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WPLE



60 80 120

900 - 2950 N

14 - 260 Nm

11 - 21 arcmin

IP54

1000 - 2500 N

Ekonomi Serisi
Economy Line

Düz dişli
Spur gear

Konik dişli açısal kademe
Bevel gear right angle stage

Kare çıkış flanşı
Square type output flange

Ön yüklemeli sabit bilyalı rulman
Reinforced deep groove ball bearings

i=3’ten i=512’e kadar geniş kapsamlı aktarma çeşitliliği
High ratio variety i=3 up to i=512

Aktarma kolunun diskli modeli
Planet carrier in disc design

WPLQE, kare çıkış flanşlı konik redüktördür. Montajı çok kolay-
dır, çok yönlü kullanılabilir ve sabit bilyalı rulmanlar sayesinde 
daha yüksek radyal ve eksenel kuvvetler için elverişlidir.

The WPLQE is our right angle gearbox with the square output 
flange. This makes it particularly easy to install for a wide 
range of applications, and its large deep groove ball bearings 
also make it ideal for high radial and axial forces.

Ekonomi serisi dik açılı 90° redüktörler Economy Line right angle gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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WPLQE



50 70 90 120

800 - 2500 N

5 - 195 Nm

11 - 25 arcmin

IP54

1000 - 4000 N
Ekonomi Serisi
Economy Line

Düz dişli
Spur gear

Konik dişli açısal kademe
Bevel gear right angle stage

Dairesel çıkış flanşı
Round type output flange

Ön yüklemeli sabit bilyalı rulman
Reinforced deep groove ball bearings

Aktarma kolunun diskli modeli
Planet carrier in disc design

WPLPE, Economi serimizin akıllı konik çözümüdür. Çekici bir  
fiyatla edinebileceğiniz, yerden tasarruf sunan, aynı zamanda  
yüksek performanslı bir redüktör. Tahrik elemanlarınızı doğrudan  
çıkış miline monte edebilir, uygulamalarınız için maksimum  
esnekliği yakalayabilirsiniz.

The WPLPE is the smart right angle solution from our Economy 
Line: Space-saving, and yet powerful at an attractive price. 
You install your drive elements directly on the output shaft and 
extract the maximum flexibility from your application.

Ekonomi serisi dik açılı 90° redüktörler Economy Line right angle gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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WPLPE



64 90 110

550 - 2400 N

14 - 260 Nm

11 - 18 arcmin

IP54

1200 - 3300 N

Ekonomi Serisi
Economy Line

Düz dişli
Spur gear

Konik dişli açısal kademe
Bevel gear right angle stage

Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
Extra large round type output flange

Sürtünmesi düşük sabit bilyeli rulman
Low-friction deep groove ball bearings

ISO 9409’a uygun flanş çıkış mili
Flange output shaft (ISO 9409)

Aktarma kolunun diskli modeli
Planet carrier in disc design

Yer darlığı söz konusu olsa dahi bu redüktör her durumun  
çaresidir. WPLFE, flanş bağlantılı çıkış mili kompakt olan konik  
planet redüktörümüzdür. Yerden üçte bir oranında tasarruf  
ve önemli ölçüde yüksek burulma dayanımı elde edersiniz. 
Standart flanş bağlantısı sayesinde montajı çok kolaydır.  
Entegre merkezleme deliği redüktörün tespit edilmesinde ek 
bir garanti sağlar.

Thinking around corners even in tight spaces. The WPLFE is our 
right angle planetary gearbox with compact flange output shaft. 
You save more than a third of the space and gain a significantly 
higher torsional stiffness. Thanks to its standardized flange 
interface, it is especially easy to install. The integrated dowel 
hole provides additional secureness during fitting.

Ekonomi serisi dik açılı 90° redüktörler Economy Line right angle gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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WPLFE



70 90 115 142 190

3200 - 20000 N

28 - 950 Nm

1 - 5 arcmin

IP65

4400 - 19000 N

Helisel dişli
Helical gear

Hassas Seri
Precision Line

Kare çıkış flanşı
Square type output flange

Öngerilimli konik makaralı rulman
Preloaded tapered roller bearings

Radyal mil keçesi
Rotary shaft seal

Ekstra uzun merkezleme çapı
Extra long centering collar

Opsiyon: Dişli çıkış mili (DIN 5480)
Option: Splined output shaft (DIN 5480)

Opsiyon: Pinyon montajlı planet redüktörler
Option: Planetary gearbox with mounted pinion

Opsiyon: İndirgenmiş diş boşluğu
Option: Reduced backlash

Aktarma kolunun kafesli modeli
Planet carrier in cage design

PSN tam bir gelişmişlik örneğidir: Yeni helisel dişlileri sessiz bir 
senkronizasyon sağlar. Bu hassas planet redüktör ile titreşim-
ler en aza indirgenir; yüksek yataklama yüklerinde dahi işle-
diğiniz parçaların yüzey kaliteleri yükselir. PSN, isteğinize göre 
pinyon montajlı opsiyonuyla kullanılabilir.

Our PSN embodies pure progress: Its innovative helical teeth 
safeguard low-noise operations. This precision planetary 
gearbox minimizes vibrations, and therefore increases the 
quality of your workpiece surfaces even under the highest 
bearing loads. The PSN is optionally available with a mounted 
pinion.

Hassas seri koaksiyel (aynı merkezli) redüktörler Precision Line coaxial gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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PSN



70 90 115 142 190

3200 - 21000 N

27 - 1800 Nm

1 - 5 arcmin

IP65

4400 - 21000 N

Düz dişli
Spur gear

Hassas Seri
Precision Line

Kare çıkış flanşı
Square type output flange

Öngerilimli konik makaralı rulman
Preloaded tapered roller bearings

Radyal mil keçesi
Rotary shaft seal

Ekstra uzun merkezleme çapı
Extra long centering collar

Opsiyon: Dişli çıkış mili (DIN 5480)
Option: Splined output shaft (DIN 5480)

Opsiyon: Pinyon montajlı planet redüktörler
Option: Planetary gearbox with mounted pinion

Opsiyon: İndirgenmiş diş boşluğu
Option: Reduced backlash

Aktarma kolunun kafesli modeli
Planet carrier in cage design

Düz dişli hassas planet redüktörlerimiz yüksek performans ve  
torklar için geliştirilmiştir. PLN’nin öngerilimli konik bilyeli yatağı  
ve kendi geliştirdiğimiz sızdırmazlık sistemi toza ve tazyikli suya 
karşı optimum bir performans garantiler. PLN, isteğinize göre  
pinyon montajlı opsiyonuyla kullanılabilir.

Our straight-toothed precision planetary gearbox has been 
designed for the highest performance and torque. The 
prestressed tapered roller bearings in the PLN and the seal 
we have developed safeguard the optimal performance even 
against dust and water jets. The PLN is optionally available 
with a mounted pinion.

Hassas seri koaksiyel (aynı merkezli) redüktörler Precision Line coaxial gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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PLN



64 90 110 140 200

2150 - 23000 N

28 - 950 Nm

1 - 5 arcmin

IP65

4300 - 16000 N

Hassas Seri
Precision Line

Helisel dişli
Helical gear

Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
Extra large round type output flange

Öngerilimli eğik bilyalı rulman
Preloaded angular contact roller bearings

Radyal mil keçesi
Rotary shaft seal

ISO 9409’a uygun flanş çıkış mili
Flange output shaft (ISO 9409)

Opsiyon: İndirgenmiş diş boşluğu
Option: Reduced backlash

Opsiyon: Pinyon montajlı planet redüktörler
Option: Planetary gearbox with mounted pinion

Aktarma kolunun kafesli modeli
Planet carrier in cage design

Standart flanş bağlantısı sayesinde PSFN kolayca ve emniyet-
li bir şekilde monte edilir. Kendi geliştirdiğimiz helisel dişliler  
makinenizde gürültü önleyici düzeneklere gerek bırakmaz. 
Yük-sek devrilme momenti sayesinde bu hassas planet re- 
düktöre en yüksek beklentileri yöneltebilirsiniz.

Thanks to its standardized flange interface, our PSFN can 
be installed easily and reliably. Our Neugart-designed helical 
teeth makes additional noise absorption measures absolute.  
Thanks to its high tilting moment, you may demand the  
utmost from this precision planetary gearbox.

Hassas seri koaksiyel (aynı merkezli) redüktörler Precision Line coaxial gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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PSFN



64 90 110 140 200

2150 - 33000 N

27 - 1800 Nm

1 - 5 arcmin

IP65

4300 - 15000 N

Düz dişli
Spur gear

Hassas Seri
Precision Line

Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
Extra large round type output flange

Öngerilimli eğik bilyalı rulman
Preloaded angular contact roller bearings

Radyal mil keçesi
Rotary shaft seal

ISO 9409’a uygun flanş çıkış mili
Flange output shaft (ISO 9409)

Opsiyon: İndirgenmiş diş boşluğu
Option: Reduced backlash

Opsiyon: Pinyon montajlı planet redüktörler
Option: Planetary gearbox with mounted pinion

Aktarma kolunun kafesli modeli
Planet carrier in cage design

PLFN, kolay bir montaj sağlayan standart bir flanş bağlantısına 
sahiptir. Bu düz dişli hassas planet redüktörlerimiz yüksek  
performans ve torklar için oluşturulmuştur. Yüksek döndürme 
(devirme) momenti, en yüksek radyal ve eksenel kuvvetlerde 
dahi en iyi performans göstermesini sağlar.

Our PLFN features a standardized flange interface for ease 
of installation. The straight-teeth precision planetary gearbox 
has been designed for the highest performance and torque.  
Its high tilting moment delivers the best performance even 
under the highest radial and axial forces.

Hassas seri koaksiyel (aynı merkezli) redüktörler Precision Line coaxial gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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PLFN



70 90 115 142

1000 - 5800 N

28 - 470 Nm

1 - 5 arcmin

IP65

1500 - 9400 N

Hassas seri koaksiyel (aynı merkezli) redüktörler Precision Line coaxial gearbox

Hassas Seri
Precision Line

Helisel dişli
Helical gear

Kare çıkış flanşı
Square type output flange

Sürtünmesi düşük sabit bilyeli rulman
Low-friction deep groove ball bearings

Radyal mil keçesi
Rotary shaft seal

Aktarma kolunun kafesli modeli
Planet carrier in cage design

Opsiyon: İndirgenmiş diş boşluğu
Option: Reduced backlash

PSBN, hassas planet redüktörün ve verimli çalışan rulman tekno-
lojisinin ideal bir kombinasyonudur. Yüksek devir sayısında maksi- 
mum performansa ulaşabilmek için özel olarak tasarlanmıştır. 
Helisel dişlisi sayesinde son derece homojen bir şekilde ve olağa-
nüstü bir sessizlikle çalışır.

Our PSBN is the ideal combination of precision planetary 
gearbox and efficient bearing technology. It has been developed 
specifically for delivering the maximum performance at high 
speeds. Its helical teeth provide homogeneous synchronism 
and quiet running noise.

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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PSBN



70 90 115 142

3200 - 12500 N

22 - 800 Nm

3 - 5 arcmin

IP65

4300 - 15000 N

Dönme yönü ters
Counterdirectional rotation

Hassas Seri
Precision Line

Hipoit dişli açısal kademe
Hypoid gear right angle stage

Kare çıkış flanşı
Square type output flange

Öngerilimli konik makaralı rulman
Preloaded tapered roller bearings

Radyal mil keçesi
Rotary shaft seal

Ekstra uzun merkezleme çapı
Extra long centering collar

Opsiyon: İndirgenmiş diş boşluğu (2- kademe)
Option: Reduced backlash (2-stage)

Opsiyon: Pinyon montajlı planet redüktörler
Option: Planetary gearbox with mounted pinion

Spiroid konik dişlileri sayesinde WPLN optimum bir senkroniza-
syona erişir, bu da yüzeylerin kalitesini artırır. Titreşimler en aza  
indirgenir, sürekli aynı düzeyde ve sessiz çalışır. Konik planet  
redüktörünü ömrü boyunca ekstra yağlama gerek yoktur, çok  
yönlü monte edilebilir.

Thanks to its spiral teeth, our WPLN achieves the optimal 
synchronism for the best surface qualities. By minimizing 
vibrations, it runs uniformly and quietly. The precision right 
angle planetary gearbox features lifetime lubrication and can 
be mounted virtually anywhere.

Hassas seri dik açılı 90° redüktörler Precision Line right angle gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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WPLN



64 90 110 140

2150 - 12000 N

22 - 625 Nm

3 - 5 arcmin

IP65

4200 - 9500 N

Hassas Seri
Precision Line

Dönme yönü ters
Counterdirectional rotation

Hipoit dişli açısal kademe
Hypoid gear right angle stage

Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
Extra large round type output flange

Öngerilimli eğik bilyalı rulman
Preloaded angular contact roller bearings

Radyal mil keçesi
Rotary shaft seal

ISO 9409’a uygun flanş çıkış mili
Flange output shaft (ISO 9409)

Opsiyon: İndirgenmiş diş boşluğu (2- kademe)
Option: Reduced backlash (2-stage)

Opsiyon: Pinyon montajlı planet redüktörler
Option: Planetary gearbox with mounted pinion

İçi boş şaft (1-kademe)
Hollow shaft (1-stage)

WPSFN, standart flanş bağlantısı sayesinde son derece kolay  
ve hızlı bir şekilde entegre edilme özelliğine sahiptir. Spiral  
konik dişlisi ve helisel dişli planet kademesi ile optimum bir  
senkronizasyona erişerek en iyi yüzey kaliteleri sunar. İçi boş 
şaftı olan yüksek hassaslıktaki en küçük dik açılı (90°) planet 
redüktör, size yeni tasarım çözümleri sunar.

Our WPSFN is extremely light and easy to integrate thanks  
to its standardized flange interface. It achieves optimized  
synchronization with the spiral gearing and the helical-toothed 
planetary stage for the best surface qualities. The shortest  
right angle precision gearbox with integrated hollow shaft  
provides you with new structural solutions.

Hassas seri dik açılı 90° redüktörler Precision Line right angle gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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WPSFN



70 90 115 142

2700 - 10000 N

22 - 320 Nm

5 arcmin

IP65

4300 - 14500 N

Hassas Seri
Precision Line

Dönme yönü ters
Counterdirectional rotation

Hipoit dişli açısal kademe
Hypoid gear right angle stage

Kare çıkış flanşı
Square type output flange

Öngerilimli konik makaralı rulman
Preloaded tapered roller bearings

Radyal mil keçesi
Rotary shaft seal

Ekstra uzun merkezleme çapı
Extra long centering collar

Sıkma bileziği olan sıkma sistemi için içi boş şaft
Hollow shaft for clamping system with shrink disc

Delik mil çıkışlı redüktör WGN çok sessiz çalışır. Spiroid konik  
dişli bu redüktör işlediğiniz malzemelerin yüzey kalitesini  
artırır. Sıkma bileziği ile doğrudan uyglamanıza bağlanabilir.  
Bu çok kolay ve emniyetlidir, tasarlama konusunda size yeni 
olanaklar sunar.

Our WGN is a hollow-shaft right angle gearbox that operates 
with particularly low noise levels. At the same time, the spiral 
teeth increase the quality of your workpiece surfaces. It can 
be connected directly to the application via a shrink disc, a 
simple and reliable solution that offers you new design 
possibilities.

Hassas seri dik açılı 90° redüktörler Precision Line right angle gearbox

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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WGN



70 90 110

450 - 1450 N

15 - 171 Nm

7 - 12 arcmin

IP69K

550 - 2500 N

Uygulamaya özgü redüktörler
Application-specific gearbox

Düz dişli
Spur gear

Dairesel çıkış flanşı
Round type output flange

Sürtünmesi düşük sabit bilyeli rulman
Low-friction deep groove ball bearings

Radyal mil keçesi
Rotary shaft seal

Aktarma kolunun diskli modeli
Planet carrier in disc design

Opsiyon: FFKM keçe
Option: FFKM seal

HLAE redüktör serimiz eşsiz özelliklere sahiptir. Dünyanın serti-
fikalandırılmış ilk “Hijyenik Dizayn” planet redüktörüdür. Radyal 
yönde cıvatalar olmadığından esnek montaj özelliğine sahiptir, 
yüksek performanslıdır, kolay ve hızlı temizlenebilir. İlaç, kozmetik  
ve gıda sanayilerinin özel ve hassas uygulamalarında kullanıma 
son derece elverişlidir.

Our HLAE is unique: It is the world’s first planetary gearbox  
with certified hygienic design – flexible without a radial  
screw, powerful, and yet ideal for fast and easy cleaning.  
It has been developed specifically for challenging appli- 
cations such as in the pharmaceutical, cosmetics and food 
industries.

Uygulamaya özgü redüktörler Application-specific gearbox

Gıda ve ilaç endüstrisi  
için Hygienic Design

Hygienic Design 
for the Food and 
Pharmaceutical 
Industries

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes
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HLAE



64 90 110

2300 - 5150 N

18 - 260 Nm

9 - 12 arcmin

IP65

2850 - 6450 N

AGV‘ler, sürekli çalışmalarda ağır yükleri taşımak için 
kullanılır. Bu çalışmalarda spesifik, yapısal ve mekanik 
gereksinimler özellikle çok yüksektir. Ancak NGV planet  
redüktörlerimiz ile bunları karşılayacağımızdan eminiz.  
Çünkü redüktörler kompakt tasarım, verimlilik ve 
dayanıklılıkları ile etkileyicidir. Ve bunları özellikle AGV‘lerde 
tekerlekli redüktör olarak kullanmak üzere optimize ettik.

AGVs are designed to transport heavy loads on a continuous 
basis. The specific structural and mechanical demands are 
extremely high. However, we fulfill them in a reliable way with 
our NGV planetary gearboxes. Because the gearboxes im-
press with their compact design, efficiency and durability, 
and we have specifically optimized them for use as a wheel 
hub gearbox in AGVs.

Uygulamaya özgü redüktörler
Application-specific gearbox

Uygulamaya özgü redüktörler Application-specific gearbox

için AGV’ler
for AGVs

Radyal kuvvet
Radial force

Nominal çıkış torku
Nominal output torque

Eksenel kuvvet
Axial force

Boşluk oranı
Torsional backlash

Koruma sınıfı
Protection class

Gövde ölçüleri
Frame sizes

Düz dişli
Spur gear

Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
Extra large round type output flange

Radyal mil keçesi
Rotary shaft seal

Ekstra uzun merkezleme çapı
Extra long centering collar

ISO 9409’a uygun flanş çıkış mili
Flange output shaft (ISO 9409)

Aktarma kolunun diskli modeli
Planet carrier in disc design

Öngerilimli eğik bilyalı rulman
Preloaded angular contact roller bearings
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NGV



2-4

26-45

2-14 kN

2-5

15-27

4-31 kN

PK1

PM1

Dik açılı 90° redüktör
Right angle gearbox

Koaksiyel redüktör
Coaxial gearbox

Düz dişli pinyon
Pinion with straight teeth

Helis dişli pinyon
Pinion with helical teeth

Öngerilimli konik makaralı rulman
Preloaded tapered roller bearings

Öngerilimli eğik bilyalı rulman
Preloaded angular contact roller bearings

Ekstra uzun merkezleme çapı
Extra long centering collar

Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
Extra large round type output flange

Kare çıkış flanşı
Square type output flange

Opsiyon: İndirgenmiş diş boşluğu
Option: Reduced backlash

Radyal mil keçesi
Rotary shaft seal

Diş sayısı
Number of teeth

Diş sayısı
Number of teeth

Modül
Module

Modül
Module

Maks  itme kuvveti
Maximum feed force

Maks  itme kuvveti
Maximum feed force

Pinyon, redüktörün döner hareketini doğrusal bir harekete 
dönüştürmek için kremayer tahrikinin temel elemanıdır.  
Neugart pinyonu redüktöre önceden takılmış ve vidalarla  
emniyete alınmıştır. Bu sayede redüktör ve pinyondan oluşan 
kompakt yapı hızlıca uygulamaya takılabilir ve ek montaj 
masrafından tasarruf sağlar.

The pinion is the essential element of the rack and pinion  
drive for converting the rotatory movement of the gearbox into 
a linear movement. The Neugart pinion is pre-mounted on 
the gearbox and secure  d with screws. This means that the 
compact unit consisting of the gearbox and the pinion can be 
quickly installed in the application, and less installation work is 
required.

Pinyon montajlı planet redüktörler Planetary gearbox with mounted pinion

Seçilen redüktöre bağlı olarak şu özellikler mümkündür:
Depending on the gearbox selected, the following features are available:
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PK1 - PM1



Yenilikçi ve bireysel: Müşteri spesifikasyonlarına  
göre üretilen redüktörlerimiz.

Özgün bir yapı şekli, özelleştirilmiş güç verileri, değiştirilmiş bir 
çıkış mili veya gıda maddesiyle tem asa uygunluk: Özgün şekilde 
uyarlanmış bir redüktöre mi ihtiyacınız var? Gereksinimlerinizi 
yerine getiriyoruz. Standart redüktörlerimizden birini modifiye 
ederek veya sizin için özel geliştirilmiş özel bir redüktörle hızlı ve 
kolayca değişiklik sağlayabiliyoruz. Mühendislik departmanımızın 
kalifiye uzmanları isteğiniz doğrultusunda redüktör çözümleri ve 
sistemleri tasarlıyor: performans, masraf ve kalite bakımından 
uygun.

Modern geliştirme ve tasarlama araçlarıyla makine ve tesis 
inşasının, robotik alanın, ilaç, farmakoloji ve gıda maddesi 
teknolojisinin ve model üretiminin tüm alanlarından olan farklı 
uygulamalara uygun redüktörler üretilir.
Yenilik avantajınız: Uzun yıllara dayanan tecrübelerimize 
güveniyoruz, aynı zamanda yeni gelişmeleri yakalıyor ve bunları 
müşteri çözümlerimize entegre ediyoruz.

Müşteriye özel tasarlanmış redüktörler Custom made gearboxes

Innovative and individual: 
Our custom made gearboxes.

A custom design, specialized performance data, a modified 
output shaft, safe for use in the food industry: Do you need an 
individually adapted gearbox? We can meet your requirements. 
Quickly and easily by modifying one of our standard planetary 
gearboxes or with a custom gearbox developed specifically for 
you. The qualified specialists in our Engineering department 
design gearbox solutions and systems to meet your requirements:  
in terms of performance, cost and quality.

With the help of the most modern development and design tools, 
we design gearboxes suitable for the most diverse applications, 
from all areas of mechanical and plant engineering, robotics, 
medical, pharmaceutical and food technology or model making. 
Your innovation advantage: We rely on our many years of 
experience, while at the same time keeping updated on new 
developments and integrating them into our customer solutions.
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PLE

PLQE

PLPE

PLHE

PLFE

PFHE

WPLE

WPLQE

WPLPE

WPLFE

• Standard •••• Üstün kalite  • Standard •••• Excellent

Economy Line

Nominal çıkış 
torku Boşluk Yatak yükü Koruma sınıfı Çalışma  

sessizliği
Redüktör giriş 

dönme hızı
Burulma  
dayanımı

Geniş kapsamlı  
iletme oranları

Nominal  
output torque Backlash Bearing load Protection 

class Running noise Input speeds Torsional  
stiffness

Wide range 
of ratios

Performans sınıfları Performance classes

Yüksek verimlilik

Her yönde montaj edilebilir

Giriş flanşı tarafı motora özel olarak uyarlanabilir

Ekstra yağlama gerektirmez

Kütlesel eylemsizliği dengelenmiş hassas sıkma sistemi

High efficiency

For any mounting position

Individual adaptation of the input flange to the motor

Lifetime lubrication for maintenance-free operation

Clamping systems with optimized mass moment of inertia
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PSBN

PSN

PLN

PSFN

PLFN

WPLN

WPSFN

WGN

HLAE

NGV

• Standard •••• Üstün kalite  • Standard •••• Excellent

Precision Line

Nominal çıkış 
torku Boşluk Yatak yükü Koruma sınıfı Çalışma  

sessizliği
Redüktör giriş 

dönme hızı
Burulma  
dayanımı

Geniş kapsamlı  
iletme oranları

Nominal  
output torque Backlash Bearing load Protection 

class Running noise Input speeds Torsional  
stiffness

Wide range 
of ratios

Uygulamaya özgü 
redüktör

Nominal çıkış 
torku Dişli boşluğu Yatak yükü Koruma sınıfı Çalışma 

sessizliği
Redüktör giriş 

dönme hızı
Burulma 
dayanımı

Geniş kapsamlı  
iletme oranları

Application specific 
gearbox

Nominal  
output torque Backlash Bearing load Protection 

class Running noise Input speeds Torsional  
stiffness

Wide range 
of ratios

Performans sınıfları Performance classes
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Neugart Planetary Gearboxes (Shenyang) Co., Ltd.
No.152-1, 22nd road 
E&T Development Zone Shenyang, PC 110143
PR China 
Phone: +86 24 2537 -4959
Fax: +86 24 2537 -2552 
Email: sales@neugart.net.cn
Web: www.neugart.net.cn

Neugart Redüktör San. Tic. Ltd. Şti
Burhaniye Mah. Atilla Sk. No:12  
34676 Beylerbeyi – Üsküdar / İstanbul
Türkiye 
Phone: +90 216 639 4050 
Fax: +90 216 639 4052 
Email: sales@neugart.com.tr
Web: www.neugart.com/tr-tr

Neugart GmbH
Keltenstraße 16  
77971 Kippenheim
Germany 
Phone: +49 7825 847 -0 
Fax: +49 7825 847 -2999 
Email: sales@neugart.com
Web: www.neugart.com

Neugart USA Corp.
14325 South Lakes Drive
Charlotte, NC 28273
USA 
Phone: +1 980 299-9800
Fax: +1 980 299-9799
Email: sales@neugartusa.com
Web: www.neugart.com/en-us

Herhangi bir sorunuz var mı veya daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Tahrik teknolojisi ile ilgili tüm konularda size önerilerde bulunmaktan mutluluk duyarız.
Kişisel bağlantınızı www.neugart.com adresinde bulabilirsiniz.

Do you have any questions or need further information?
We are happy to advise you on all topics relating to drive technology.
You can find your personal contact at: www.neugart.com


