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Švýcarská firma maxon motor vyrábí ke 
svým motorùm pøevodovky. Pøi porovná-
ní katalogových parametrù planetových 
a šnekových pøevodovek jsou vždy výhod-
nìjší pøevodovky planetové. Mají oproti 
šnekovým pøevodùm vìtší úèinnost, vìtší 
dovolený výstupní moment, vyšší dovolené 
vstupní otáèky, menší rozmìry a vìtší šká-
lu pøevodových pomìrù. Snad jedinou vý-
hodou šnekových pøevodovek je jejich ti-
chý chod a u nìkterých pøevodových 
pomìrù i samosvornost.

Aby maxon využil 
zmínìné výhody pla-
netového i šnekové-
ho pøevodu, vyvinul 
novou pøevodovku 
Koaxdrive KD 32. 
Z planetové pøevodov-
ky využívá její uspoøádá-
ní dovolující vysoké vstupní 
otáèky a vysoké výstupní zatí-
žení. Ze šnekové pøevodovky využívá šne-
kový pøevod umožòující velice tichý chod.

Pastorek motoru je mezikusem spojen 
se vstupním pastorkem pøevodovky. Na 
vstupní høídeli pøevodovky je umístìn 
šnek. Nosiè planet je uložen ve dvou kuliè-
kových ložiskách. V nosièi jsou umístìny 
tøi èepy planet. Do planetových kol s šik-
mými zuby zabírá šnek vstupního høídele 
pøevodovky. Stejnì jako u planetové pøe-
vodovky se planetová kola odvalují po pøí-
mém ozubení na vnitøní stranì pláštì pøe-
vodovky. Vzhledem k tomu, že planety ma-

jí šikmé ozubení a vnitøní povrch pláštì má 
pøímé ozubení, jsou èepy planet uloženy 
šikmo k ose pøevodovky. Tímto zpùsobem 
je zabezpeèen zábìr planet jak ve šneku, 
tak v plášti.

Vstupní otáèky do planetových pøevodo-
vek mohou být až 8000 ot/min. První stu-
peò planetové pøevodovky je nejhluènìjší. 
Tento stupeò je u pøevodovky KD 32 øešen 

právì šnekovým pøevodem s pøe-
vodovým pomìrem 11:1, 17:1 

nebo 33:1. Další 
stupnì pøevodov-

ky KD 32 jsou klasické 
planetové s pøevody 3,7:1, 

4,8:1 nebo 5,8:1. Tímto 
uspoøádáním bylo vy-
tvoøeno 24 pøevodových 

pomìrù, od 11:1 do 1091:1.
Výhodou pøevodovky Koaxdrive 

KD 32 je pøedevším její velmi tichý chod. 
Pøevodovka má vnìjší prùmìr 32 mm. 
KD 32 je souèástí stavebnice maxon, jsou 
možné kombinace s DC i EC motory. Pøe-
vodovka má doporuèené maximální vstup-
ní otáèky 8000 ot/min, maximální trvalé za-
tížení je od 1 Nm do 4,5 Nm.

Na zakázku je možné vyrobit zákaznic-
ké provedení pøevodovky, napøíklad se 
samosvorností planet ve šneku. Po-
užití pøevodovky KD 32 má poten-
ciál napøíklad v lékaøských 
aplikacích, kde je vyža-
dována minimální 
hluènost.
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