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PLFE Economy Line 

Yüksek çıkış torkları, yüksek burulma dayanımı, az diş boşluğu. 
Bu özellikler PLFE serisinin güven veren yanlarıdır. 
Ekonomi serisi flanşlı redüktörler PLFN serisinin kompakt 
özelliğini PLE redüktörlerinin maliyet verimliliğiyle birleştiriyorlar.

Oldukça kısa boylu 
flanşlı redüktör

• düşük boşluklu
• yüksek çıkış torkları
• yüksek burulma sertliği
• yüksek verimlilik
• honlanmış dişliler
• 16 çevrim oranı seçeneği i = 3,...,100
• düşük gürültü
• yüksek kalite (ISO 9001)
• değişik bağlantı seçenekleri
• kolay motor montajı
• ekstra yağlama gerektirmez
• EN ISO 9409‘a göre çıkış flanşı
• giriş ve çıkışta dönme yönleri aynıdır
• dengelenmiş motor baglantı halkası



39

High output torque, high tilting rigidity and 
moderate backlash: the PLFE series is impressive 

in many aspects. The Economy flange gearboxes 
combine the compactness of our PLFN 

with the economical aspects of the PLE gearboxes.

the flange gearbox 
with extremely 

short length

1 teknik veriler sayfa 40

technical data page 40

2 boyutlar sayfa 43

dimensions page 43

3 ürün tanımlaması sayfa 98

product code page 98

4 giriş dizaynı –  üniversal flanş sayfa 106

input design – universal flange page 106

5 teknik arka plan sayfa 109

technical background page 110

6 boyutlandırma / hesaplama  sayfa 4 – www.neugart.com ve Neugart Calculation Program (NCP) 

dimensioning / calculation page 4 – www.neugart.com and Neugart Calculation Program (NCP)

7 CAD-çizimleri, ölçü sayfaları sayfa 5 – www.neugart.com ve Tec Data Finder (TDF)

CAD drawings, dimension sheets page 5 – www.neugart.com and Tec Data Finder (TDF)

• low backlash
• high output torques
• high tilting stiffness
• high efficiency
• honed geared parts
• 16 ratios i=3,...,100
• low noise
• high quality (ISO 9001)
• any mounting position
• simple mounting system
• lifetime lubrication
• output flange according to EN ISO 9409
• equidirectional rotation
• balanced motor pinion
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redüktör karekteristiği gearbox characteristics PLFE064 PLFE090 PLFE110 Z(2)

kullanım ömrü service life tL h 30.000

tam yükte verim(3) effi  ciency at full load(3) η %
97 1

95 2

min. çalışma sıcaklığı min. operating temperature Tmin
°C

-25

maks. çalışma sıcaklığı max. operating temperature Tmax 90

koruma sınıfı protection class IP 54

C
od

e

S standart yağlama standard lubrication gres yağı / grease – Klüberplex BEM 34-132 

OP 16 F gıdaya uygun yağlama food grade lubrication gres yağı / grease – Klübersynth UH1 14-222 

OP 17 L düşük sıcaklıklara uygun 
yağlama(8) low temperature lubrication(8) gres yağı / grease – ISOFLEX TOPAS L 32 N 

montaj şekli installation position isteğe göre / any

C
od

e

S standart boşluk standard backlash jt arcmin
< 10 < 7 < 7 1

< 12 < 9 < 9 2

burulma dayanımı(3) torsional stiff ness(3) cg
Nm /

arcmin
9,1 - 12,2 21,5 - 28,5 54 - 73 1

9,3 - 12,2 22 - 28,5 55 - 72 2

redüktör ağırlığı gearbox weight mG kg
1,1 2,9 7 1

1,5 3,3 9 2

C
od

e

S standart yüzey kaplama standard housing surface Citrox – siyah / black

çalışma sessizliği(7) running noise(7) Qg dB(A) 58 60 65
motor bağlantı fl anşı için 
maks. eğilme momenti(1)

max. bending moment based 
on the gearbox input fl ange(1) Mb Nm 8 16 40

motor bağlantı fl anşı hassasiyeti motor fl ange precision DIN 42955-N

çıkış mili taşıma yükü output shaft loads PLFE064 PLFE090 PLFE110 Z(2)

20.000 h için radyal kuvvet(4)(5) radial force for 20,000 h(4)(5) Fr 20.000 h

N

550 1400 2400

20.000 h için eksenel kuvvet(4)(5) axial force for 20,000 h(4)(5) Fa 20.000 h 1200 3000 3300

30.000 h için radyal kuvvet(4)(5) radial force for 30,000 h(4)(5) Fr 30.000 h 500 1200 2100

30.000 h için eksenel kuvvet(4)(5) axial force for 30,000 h(4)(5) Fa 30.000 h 1200 3000 3300

statik radyal kuvvet(5)(6) static radial force(5)(6) Fr Stat 900 2200 3800

statik eksenel kuvvet(5)(6) static axial force(5)(6) Fa Stat 1200 3300 5200

atalet momenti moment of inertia PLFE064 PLFE090 PLFE110 Z(2)

kütlesel atalet momenti(3) mass moment of inertia(3) J kgcm²
0,072 - 0,210 0,406 - 1,164 1,484 - 3,430 1

0,064 - 0,130 0,356 - 0,666 1,377 - 2,407 2

PLFE

(2) number of stages
(3) the ratio-dependent values can be retrieved

in Tec Data Finder – www.neugart.com
(4) these values are based on an output shaft speed 

of n2=100  rpm
(5) based on center of output shaft
(6) other (sometimes higher) values following changes to T2N, Fr, Fa, 

cycle, and service life of bearing. 
Application specific configuration with NCP – www.neugart.com

(7) sound pressure level from 1 m, measured on input running at 
n1=3000 rpm no load; i=5

(8) optimal operating temperature max. 50°C

(1)   max. motor weight* in kg =  
0.2 x Mb

motor length in m

* with symmetrically distributed motor weight
* with horizontal and stationary mounting

teknik veriler technical data

(2) kademe sayısı
(3) İletim oranına bağlı Tec Data Finder tarafından oluşturulmuş 

değerler – www.neugart.com
(4) Bu değerler çıkış mili devri n2=100 dev/dk esas alınarak 

oluşturulmuştur.
(5) çıkış mili esas alınarak oluşturulmuştur
(6) diğer değerler T2N, Fr, Fa, çevrim ve yatak servis ömrü değişkenlik 

gösterebilir (bazen daha yüksektir). Uygulamaya göre konfigüra-
syon NCP ile oluşturulabilir – www.neugart.com

(7) ses basınç seviyesi 1 m mesafeden, motor mili giriş tarafından ve 
redüktör yüksüzken  ölçülmüştür. Ölçümlerde n1=3000 dev/dk ; 
i=5 değerleri kabul edilmiştir.

(8) optimum  çalışma sicaklığı max. 50°C

(1)   Maks. motor ağırlığı* (kg) =  0,2 x Mb
Motor uzunluğu (m)

* motor ağırlığı simetrik olarak dağıtılmiştır
* yatay ve hareketsiz montaj edilmiştir
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çıkış torku output torques PLFE064 PLFE090 PLFE110 i(1) Z(2)

nominal çıkış torku(3)(4) nominal output torque(3)(4) T2N Nm

28 85 115 3

1

38 115 155 4

40 110 195 5

25 65 135 7

18 50 120 8

15 38 95 10

44 130 240 9

2

44 120 260 12

44 110 230 15

44 120 260 16

44 120 260 20

40 110 230 25

44 120 260 32

40 110 230 40

18 50 120 64

15 38 95 100

maks. çıkış torku(4)(5) max. output torque(4)(5) T2max Nm

45 136 184 3

1

61 184 248 4

64 176 312 5

40 104 216 7

29 80 192 8

24 61 152 10

70 208 384 9

2

70 192 416 12

70 176 368 15

70 192 416 16

70 192 416 20

64 176 368 25

70 192 416 32

64 176 368 40

29 80 192 64

24 61 152 100

(1) iletim oranı (i=n1/n2)
(2) kademe sayısı
(3) n1N için
(4) Kama değerleri için (kod „A“) tekrarlayan yükler için
(5) Çıkış mili devri 30.000 devir için onaylanmıştır; 

bkz. sayfa 109

(1) ratios (i=n1/n2)
(2) number of stages
(3) for n1N
(4) values for feather key (code “A”): for repeated load
(5) 30,000 rotations of the output shaft permitted;

see page 110

PLFE teknik veriler technical data
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çıkış torku output torques PLFE064 PLFE090 PLFE110 i(1) Z(2)

acil durdurma torku(3) emergency stop torque(3) T2Stop Nm

66 180 390 3

1

88 240 520 4

80 220 500 5

80 178 340 7

80 190 380 8

80 200 480 10

88 260 500 9

2

88 240 520 12

88 220 500 15

88 240 520 16

88 240 520 20

80 220 500 25

88 240 520 32

80 220 500 40

80 190 380 64

80 200 480 100

redüktör giriş dönme hızı input speeds PLFE064 PLFE090 PLFE110 i(1) Z(2)

T2N, S1 ve ortalama ısıda 
dönme hızı(4)(5))

average thermal input speed 
at T2N and S1(4)(5) n1N min-1

3950(6) 2800(6) 2350(6) 3

1

4500(6) 3000(6) 2550(6) 4

4500(6) 3550(6) 2700(6) 5

4500 4000 3500(6) 7

4500 4000 3500(6) 8

4500 4000 3500 10

4500(6) 4000(6) 2850(6) 9

2

4500 4000(6) 3100(6) 12

4500 4000 3500(6) 15

4500 4000 3500(6) 16

4500 4000 3500(6) 20

4500 4000 3500 25

4500 4000 3500 32

4500 4000 3500 40

4500 4000 3500 64

4500 4000 3500 100

maks. mekanik dönme hızı(4) max. mechanical input speed(4) n1Limit min-1 13000 7000 6500

PLFE

(1) iletim oranı (i=n1/n2)
(2) kademe sayısı
(3) 1000 kullanım için onaylanmıştır
(4) uygulamaya özel hız konfigürasyonları 

NCP‘den – www.neugart.com
(5) sayfa 109 daki tanımlamalara bakınız
(6) 50% T2N ve S1 ’de Ortalama termal giriş hızı

(1) ratios (i=n1/n2)
(2) number of stages
(3) permitted 1000 times
(4) application-specific speed configurations 

with NCP – www.neugart.com
(5) see page 110 for the definition
(6) average thermal input speed at 50% T2N and S1

teknik veriler technical data
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geometri* geometry* PLFE064 PLFE090 PLFE110 Z(1)

redüktör çıkış mili faturası centering Ø output shaft D10 H7 20 31,5 40
redüktör çıkış tarafı bağlantı 
eksen çapı pitch circle Ø output shaft D11 31,5 50 63

redüktör çıkış mili faturası centering Ø output shaft D12
h7

40 63 80

redüktör çıkış fl anşı faturası centering Ø output fl ange D13 64 90 110

redüktör çıkış fl anş çapı fl ange diameter output D14 86 118 145

redüktör çıkış montaj delik çapı mounting bore output D16 4,5 8x45° 5,5 8x45° 5,5 8x45°

redüktör çıkış fl anşı 4 delik ekseni pitch circle Ø output fl ange D17 79 109 135

redüktör çıkış fl anşı kalınlığı fl ange thickness output L8 4 7 8

redüktör çıkış mili fatura derinliği centering depth output shaft L10 4 6 6

redüktör çıkış mili fatura derinliği centering depth output shaft L11 3 6 6

redüktör çıkış fl anşı fatura derinliği centering depth output fl ange L12 7 10 10

redüktör çıkış mili uzunluğu output fl ange length L13 19,5 30 29

bağlanabilir maks. motor mil çapı clamping system Ø input D26 daha fazla bilgi için sayfa 99 
more information on page 99

toplam uzunluk total length L1

Bu ölçüler motor/redüktör fl anşlarına göre değişir.
Giriş tarafı fl anş geometrisi her motor tipi için

Tec Data Finder ile oluşturulabilir � www.neugart.com

The dimensions vary with the motor/gearbox fl ange.
The input fl ange geometries can be retrieved for each 
specifi c motor in Tec Data Finder at www.neugart.com

motor mili çapı j6/k6 motor shaft diameter j6/k6 D20
maks. bağlanabilir motor mili 
uzunluğu

max. permissible 
motor shaft length L20min. bağlanabilir motor mili 

uzunluğu
min. permissible 
motor shaft length

motor faturası çapı centering Ø input D21

motor fatura derinliği centering depth input L21
motor giriş tarafı bağlantı 
eksen çapı pitch circle diameter input D22

motor fl anş kalınlığı motor fl ange length L22

motor fl anş diyagonal çapı diagonal dimension input D23
montaj bağlantı diş 
ölçüsü x derinlik mounting thread x depth G3 4x

giriş tarafı kare fl anş ölçüsü fl ange cross section input Q3 		
merkezleme delikli fl anş 
bağlantılı çıkış mili (EN ISO 9409)

fl ange output shaft with 
dowel hole (EN ISO 9409)

saat 12 yönünde merkezleme deliği
dowel hole at 12 o´clock position

E

C
od

e

OP 27merkezleme delik çapı  x derinlik dowel hole x depth D15 H7 5x6 6x7 6x7

adet x diş x diş derinliği number x thread x depth G2 7xM5x7 7xM6x10 11xM6x12

PLFE

PLFE064
PLFE090 PLFE110

45°
22.5°

22.5°

L1

L13

L12

L8

L11

Q3

G3

D17

D23

D22

L22

L21

L20

D
15

L10
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2 D

10
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16
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20
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26
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21
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11
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12
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14

PLFE110 ile aynı özelliklerde / 1-kademeli / merkezleme delikli fl anş bağlantılı çıkış mili / 24 mm sıkma sistemi / motor bağlantılı – 1 parçalı / B5 motor flanş tipi
drawing corresponds to a PLFE110 / 1-stage / fl ange output shaft with dowel hole / 24 mm clamping system / motor adaptation – one part / B5 flange type motor
Diğer tüm çizimler www.neugart.com.tr de Tec Data Finder altında mevcuttur – All other variants can be retrieved in Tec Data Finder at www.neugart.com

(1) kademe sayısı (1) number of stages * tüm ölçüler mm olarak dimensions in mm

boyutlar dimensions
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WPLE Economy Line 

WPLE serisi PLE serisinin akılcı bir şekilde geliştirilmesiyle 
doğmuştur. Bu konik dişli redüktör serisi, motor-redüktör 
kombinasyonlarında yer kazandıran dik açılı konum için özel 
olarak geliştirilmiştir.

PLE serisinin
yuvarlak çıkış flanşlı 
konik dişli redüktörü

• düşük boşluklu
• yüksek çıkış torkları
• yüksek verimlilik
• 24 çevrim oranı seçeneği i = 3,...,512
• düşük gürültü
• yüksek kalite (ISO 9001)
• değişik bağlantı seçenekleri
• kolay motor montajı
• ekstra yağlama gerektirmez
• ilave seçenekler
• dengelenmiş motor baglantı halkası


