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Základní charakteristika 
je rovnoběžná poloha vstupní 

a výstupní hřídele. Převodovky se 
použijí tam, kde jsou výhodou rovno-

běžné hřídele. Umožňují 2 až 8 stanic 
na jednu otáčku nebo u kyvného pro-
vedení úhel vykývnutí od 15° do 45°. 
Převodovky PA nebo P s průběžným kro-
kováním se často používají pro pohon 
bubnu dopravního pásu. Krokovací pře-
vodovky v kyvném provedení se s výho-
dou rozestaví podél 
výrobní linky a svírají 
výrobky, aby je posu-
nuly po dopravní plo-
še. Systém je výhodný 
pro horké odlitky nebo 
výkovky. Převodovky 
se jednoduše syn-
chronizují společným 
pohonem oboustran-
ně vyvedených hna-
cích hřídelí. Obě řady 
se vyrábějí ve velikos-
tech od 65 do 315. 
Velikostí se rozumí 
rozteč vstupního a výstupního hřídele. 
Krokovací převodovky zvolené velikosti 
řady PA nebo P obsahují stejné vačky, 
kladky a jejich nosiče a vyvodí stejný 
urychlující moment. Odlišují se rozmě-
ry skříně a obou hřídelí. Převodovky 

řady P jsou rozměrově kompatibilní 
s převodovkami některých světo-

vých výrobců a mohou se bez 
úprav použít k jejich náhradě. 

Hřídele převodovek P 165 
– P 315 mají průchozí 

otvory a nepřeční-
vají přes stěny 

skříně. 

Válcové konce hřídelů ostatních převo-
dovek vyčnívají ze skříně. Hnací hřídel 
může být vyveden oboustranně. 

Dvě rovnoběžné kotoučové vačky 
zabírají vnějším povrchem s  kladkami 
po obvodu disků na výstupním hřídeli. 
Na vnějším povrchu každé vačky je vytva-
rován jeden nebo dva zuby, které pootáčí 
výstupní hřídel odvalením mezi kladka-
mi. Válcová část vnějšího povrchu každé 
vačky stabilizuje s předpětím klidovou 

polohu. Vačky i kladky 
jsou zušlechtěné. Oba 
hřídele jsou s předpě-
tím uloženy ve stan-
dardních kuželíko-
vých ložiskách. Tomu 
odpovídá i přípustné 
zatížení výstupních hří-
delů. Přípustné radiál-
ní zatížení převodovky 
PA 65 je 650 N, PA 
315 je 32700 N.

Nižší nároky na 
urychlovací moment 
splní převodovky eko-

nomické řady PE se zjednodušenou 
konstrukcí i technologií a sníženými 
výrobními náklady. Vyrábí se ve velikos-
tech od PE 45 do PE 105. Čelní rozměry 
skříně nejmenší převodovky PE 45 jsou 
pouhých 120 x 70 mm. Dvojice kotoučo-
vých vaček je vyrobena z jednoho kusu 
a vytvrzen je pouze povrch. V porovná-
ní s jinými mechanickými krokovacími 
systémy, např. maltézským křížem, je 
krokování převodovkami Sopap řady 
PE je mnohem spolehlivější, přesnější 
a rychlejší, neboť průběh zrychlení 
je optimalizován a zahrnut do 
tvaru vaček.
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