


Szanowni Państwo,

Katalog handlowy który przedstawiamy inżynierom i technikom specjalistom z branży przemysłowej, 
przedstawia długoletnie doświadczenia w dziedzinie produkcji i wdrażania napędów.

Nasz zespół specjalistów zgromadził w latach ubiegłych specyficzne wymagania, rady i zalecenia naszych 
klientów, a wynikiem jest przedstawiany oferowany asortyment wyrobów. Wierzymy, że znajdzie on 
zastosowanie w naszej dotychczasowej i ewentualnej przyszłej współpracy i partnerstwie.

Deltamet S.C. jest spółką współpracującą z producentem przekładni, który swoją działalność w tej dziedzinie 
rozpoczął już w 1957 roku. Na dzień dzisiejszy proponujemy następujące rozwiązania:

• walcowe
• stożkowe
• stożkowo-walcowe
• ślimakowe
• planetarne

Przekładnie są produkowane w typowych wariantach jako standardowe – katalogowe z szerokim 
zastosowaniem w przemyśle. Oprócz nich oferujemy przekładnie do specjalnego zastosowania podzielone 
na następujące grupy:

➢ przekładnie napędu bębna samochodowej mieszarki betonu, stacjonarne mieszarki
➢ przekładnie dla taśmociągów górniczych
➢ przekładnie dla chłodni kominowych
➢ przekładnie – rozdzielcze dla maszyn budowlanych
➢ przekładnie – wciągarki przeznaczone do podnoszenia platform wagonów w transporcie kolejowym
➢ inne

Dużą grupę tworzą przekładnie projektowane i produkowane według życzenia klienta, ewentualnie 
według technicznej dokumentacji klienta.

Jakość i ekologia

Przekładnie produkowane są z zachowaniem norm produkcji EN ISO 9001 oraz norm ekologicznych EN 14001.



Typ PM – PMC - PMK

PRZEKŁADNIE DO BETONOMIESZAREK

Typ 
przekładni

Maksymalna 
pojemność 
bębna [m3]

Kąt nachylenia 
bębna

Przełożenie 
standardowe

Maksymalny 
moment 

obrotowy na 
wale [Nm]

Ilość 
oleju [l]

Waga [kg] Maksymalna 
prędkość 
wyjściowa 
[obr/min]

Temperatura 
otoczenia

.1 .2

PM 51
6 - 7 15 o

100 51 000 10 291 286

2500 -20 o  +40o

8 12 o

PM 62
9 12 o

113

60 000

10 - 290
10 11 o

PMC 60
9 12 o

139 11 - 312
10 11 o

PMK, L 60
9 12 o

132 12 - 336
10 11 o

PM 72
10 - 11 11 o

113

72 000

10 - 295
12 10 o

PMC 70
10 - 11 11 o

139 11 - 330
12 10 o

PMC 90 14 - 16 9 o 140 80 000 14 - 390

Przekładnie PM, PMC i PMK są stosowane do napędów gruszek betonomieszarek o pojemności od 6 do 16 m3.

Przekładnie są montowane bezpośrednio do gruszki za pomocą kołnierza, dzięki temu moment obrotowy silnika hydraulicznego jest  
przekazywany na gruszkę. Przekładnia pełni również funkcję podpory dla gruszki, dzięki zastosowaniu łap.

Przekładnie PM 51 są dostępne z napędem pompy wodnej - (wersja .1) i bez napędu pompy wodnej (wersja .2). W obu wersjach  
PM 51.1 i  PM 51.2  można zastosować kierunek obrotów  lewy lub prawy. Przekładnie nadają się do zastosowania różnych typów 
silników hydraulicznych. Przekładnie PMK 60 (silnik hydrauliczny po prawej stronie) i  PML 60 (silnik hydrauliczny po lewej stronie) 
posiadają gniazdo skierowane pod kątem 90 stopni.

Przekładnie PM - PMC - PMK charakteryzują się:
*  niezawodnym działaniem *  ujednoliconym wzorem wykonania  *  niskim poziomem hałasu *  wysokimi  wyjściowymi momentami 
obrotowymi * łatwością konserwacji

Przy zamawianiu należy określić: typ, wersję, rodzajem wpustu wałka silnika hydraulicznego: PM 51.1 , prawe, z=21



PM 51 WERSJA .1 WERSJA .1 WERSJA .2
pompa wodna po lewej stronie pompa wodna po prawej stronie bez pompy wodnej

Napęd dla pompy wodnej i=0,39



PM 62, PM 72

PMC 60, PMC 70



PMC 90

PMK 60 PML 60
WERSJA PRAWA WERSJA LEWA



TYP PSB

PRZEKŁADNIE DO STACJONARNYCH WĘZŁÓW BETONIARSKICH

Typ 
przekładni

Przełożenie 
standardowe

Obroty 
wyjściowego 

wału – 
standardowe

[obr/min]

Moment obrotowy 
na wale 

wyjściowym
[Nm]

Typ silnika w 
standardowym 

wykonaniu

Moc silnika
[kW]

Objętość 
bębna

Waga 
przekładni

Waga 
silnika

PSB 500
45 

(10 do 63)
32,4

[150 - 12]
4421 

(4300 – 7800)
VF160L04

15
(68 – 9)

500 dm3 216 kg 140 kg

PSB 1000 P
43 

(16 do 63)
22,65 

[89 - 10]
12635 

(7000 – 13000)
VF225M06

30
(66 – 11)

1000 dm3 325 kg 360 kg

PSB 1000 B
36 

(16 do 63)
27,08

[89 - 10]
7757

(7000 – 130000
VF25M06

22
(66 – 11)

1000 dm3 305 kg 290 kg

PSB 1500
63 

(31,5 do 112)
22,3 

[47 – 6,5]
15845

(max. 25000)
- 37 1500 dm3 652 kg -

PSB 2500 64,7 22,85 23900 - 55 2500 dm3 688 kg -

PSB 3000 65,6 22,61 32600 - 75 3000 dm3 910 kg -

Przekładnie  PSB stosuje  się  jako  napędy  w  stacjonarnych  węzłach  betoniarskich  (ciągłe  mieszanie  betonu).  Przekładnie 
produkowane są w 5 rozmiarach: PSB 500, PSB 1000, PSB 1500, PSB 2500, PSB 3000 w oparciu o pojemność bębna mieszalnika. 

Typ  PSB  500 i  PSB  1000 to  dwustopniowe  przekładnie  planetarne  dostarczane  w  kompaktowych  zestawach  z  silnikiem 
elektrycznym. Silnik elektryczny jest połączony z przekładnią kołnierzowo, natomiast koło słoneczne na pierwszym stopniu znajduje 
się bezpośrednio na wale silnika elektrycznego.

Typ  PSB 1500,  PSB 2500 oraz  PSB 3000 to dwustopniowe przekładnie  planetarne ze stożkowym wałem. Wał wyjściowy jest 
wyposażony w kołnierz, który pozwala na podłączenie do maszyny napędzanej przez wał kardana.

Przekładnie mogą być również dostosowane do niestandardowych przełożeń, które są określone w obrębie podstawowych danych 
technicznych.



PSB 500 PSB 1000

PSB 1500



PSB 2500

PSB 3000


