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DELPHI

Silniki firmy Motive są wykonane zgodnie z 
międzynarodowymi standardami technicznymi; 
każda wielkość i postać konstrukcyjna jest obliczona 
w odniesieniu do tabeli standardu IEC 72-1.

Korpus włącznie do wielkości 132 
jest wykonany ze stopu aluminium, 
odlewanego ciśnieniowo, od wielkości 
160 do 355 korpus jest wykonany z 
żeliwa.

Wszystkie silniki DELPHI są:
 trójfazowe,
 dla różnych napięć znamionowych,
 dla częstotliwości 50/60 Hz,
 w klasie izolacji F [na żądanie H lub H+ (delfire)],
 do pracy ciągłej S1,
 w stopniu ochrony IP55 (na żądanie IP56, 66 i 67),
 w klasie sprawności IE2 lub IE3 (IEC 60034-30-1),
 z uzwojeniem przystosowanym do warunków tropikalnych,
 odpowiednie do zasilania za pośrednictwem inwertera.

Miedziane uzwojenie jest powlekane 
podwójną warstwą emalii izolacyjnej 
spełniającej wymagania klasy H, 
aby zapewnić wysoką odporność na 
uszkodzenia elektryczne, termiczne i 
mechaniczne.
Fazy są dodatkowo izolowane kolej-
ną warstwą folii Nomex, aby chronić 
silniki przed pikami napięcia, które 
zwykle występują, gdy silnik jest 
sterowany przez falownik.

Silniki produkcji Motive mają zamontowa-
ne łożyska wyselekcjonowane pod wzglę-
dem ich cichej pracy i niezawodności. Z 
tych samych powodów wirniki są wyważa-
ne dynamicznie zgodnie z normami IEC 
34-14 i ISO 9921.

W celu zwiększenia odporności 
na mechaniczne siły promienio-
we, silniki Motive od wielkości 
90, w aluminiowych tarczach 
łożyskowych w rowku pod łoży-
sko posiadają stalową wkładkę.

ZASTRZEŻONE WZORNICTWO

typ wykonanie moc

aluminum

0
,0

9
kW

-1
1
kW

żeliwo

4
kW

-3
1
5
kW

WIELKOŚĆ 56 -132

Know DELPHI 56-132 on

Dostępne również w wykonaniu „Ex”
Certyfikat ATEX

II 2G Ex eb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T135°C IP65 Db
Tamb=-20 +40 °C

http://www.youtube.com/watch?v=G2EWOuOHljU
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Dla maksymalnego 
bezpieczeństwa silniki 
wyposażone są w ważne 
detale, jak zacisk kabla 
odporny na wyrwanie, 
czy kombinację 
łożysk z dwoma 
osłonami – każde z 
gumowymi pierścieniami 
uszczelniającymi.

Zacisk kabla może 
być łatwo zamon-
towany z obu stron 
skrzynki zaciskowej.

Skrzynka za-
ciskowa może 

być obrócona o 
360°, stopnio-

wo co 90°

W celu zabezpiecze-
nia przed rdzą, silniki 
Motive malowane są na 
srebrny kolor RAL9006

Od wielkości mechanicznej 56 do 
132, łapy są dokręcane i mogą być 

montowane z 3 stron korpusu, przez 
co skrzynka zaciskowa może być 

umiejscowiona na górze, z lewej lub 
prawej strony silnika.

Doskonałe osiągi zostały osiągnięte 
przez zastosowanie niskostrat-
nych blach magnetycznych CRNO 
„FeV”; w porównaniu do zwykle 
stosowanych półprzetworzonych 
niskowęglowych „FePO1”, blachy 
FeV umożliwiają osiągnięcie wyż-
szej sprawności, mniej się grzeją, 
pozwalają na mniejsze zużycie 
energii i zwiększają żywotność 
materiałów izolacyjnych

Bardzo gruba i wykonana 
ze specjalnego tworzywa 
sztucznego, osłona wentylatora 
jest:
• odporna na uderzenia
• tłumiąca dźwięki
• odporna na zadrapania
• odporna na rdzę
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IE2, high efficiency class IEC 60034-30-1IE2, high efficiency class IEC 60034-30-1
IE3, premium efficiency class IEC 60034-30-1IE3, premium efficiency class IEC 60034-30-1

DELPHI https://youtu.be/pXvcKximmNA

Silniki trójfazowe Motive od wielkości 160 do wielkości 355 
wykonywane są w żeliwne i posiadają wszystkie główne cechy serii 
Delphi, wśród których:
• znormalizowane wymiary zgodnie z międzynarodowymi
 standardami (IEC 72-1)
• dla różnych napięć znamionowych /dla częstotliwości 50/60 Hz
• w klasie izolacji F [na żądanie H lub H+ (delfire)]
• do pracy ciągłej S1
• w stopniu ochrony IP55 (na żądanie IP56, 66 i 67)
• z uzwojeniem przystosowanym do warunków tropikalnych i
 wzmocniona izolacja
• nadają się do zasilania falownikaiem [od 110kW zaleca się
 zamawiać silnik z izolowanymi łożyskami (opcja)]

Wyposażone w 3 
termistory PTC, 
które chronią silnik 
i układ  przed 
nieprawidłowościami w 
działaniu

Przy zachowaniu tego 
samego systemu 
uszczelnienia, co 
w całej serii Delphi, 
skrzynka zaciskowa 
do rozmiaru 280 jest 
wykonana z aluminium, 
co gwarantuje jej 
stopień ochrony IP65 
bez wpływu na typowe 
niedoskonałości 
wykończeniowe żeliwa.

Od wielkości 160 do 280 
montowane są samosmarowne 
łożyska ZZ, bez potrzeby ich
ponownego, okresowego 
smarowania.

Silniki od rozmiaru 315 
są zaopatrzone w smar z 
wyjątkiem serii dwubiegunowej 
łożyska
końcowe są otwarte typu 
rolkowego aby mogły 
wytrzymać wysokie obciążenia 
promieniowe (patrz par. Wykaz 
części 

Uwaga: W latach 
2016 i 2017, silniki 
wielkości 180-280 

mogą być wyposażona 
w otwarte łożyska ze 

smarowniczkami, z 
potrzebą ich ponownego 

smarowania

Wyposażone w 
śruby oczkowe do 
podnoszenia [jedna w 
wersji B3 (mocowanie 
na stopach)
dwie w wersji 
B5 (mocowanie 
kołnierzowe)]

Ze względu na wysoki 
moment obrotowy, 
dla silników wielkości 
od 180 w górę łapy 
zamontowane są 
integralnie z obudową

Skrzynkę 
zaciskową można 

obracać stopniowo 
co 90° do 

uzyskania obrotu 
360°

Na żądanie, Motive 
może zamontować 

skrzynkę zaciskową 
bocznie, z prawej lub 

lewej strony

Uwaga: w latach latach 2016- 
2017, silniki 160 mogły zostać 
zaopatrzone w demontowalne 
łapy, ze względu na czas 
potrzebny na modyfikacje

WIELKOŚĆ 160-355
Know DELPHI 160-355 onDostępne również w wykonaniu 

"Ex" Certyfikat ATEX
II 2G Ex eb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T135°C IP65 Db
Tamb=-20 +40 °C
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0,18 63A-2 63B-4
0,25 63B-2 71A-4
0,37 71A-2 71B-4
0,55 71B-2 80A-4
0,75 80A-2 80B-4
1,1 80B-2 90S-4
1,5 90S-2 90L-4
2,2 90L-2 100LA-4
3 100LB-4
4 112M-4

MONO

kW typ
2 4

Silniki firmy Motive są wykonane zgodnie z międzynarodowymi 
standardami technicznymi; każda wielkość i postać 
konstrukcyjna jest obliczona w odniesieniu do tabeli standardu 
IEC 72-1. 
Korpus wykonany jest ze stopu aluminium, odlewany 
ciśnieniowo

Wszystkie silniki MONO są:
• jednofazowe 230V 50Hz. Na zamówienie 60 Hz i 

specjalne napięcia,
• izolacja klasy F (H na życzenie), 
• do pracy ciągłej S1,
• stopień ochrony IP55 (na życzenie IP56, 66 i 67)
• na życzenie dodatkowy kondensator startu 

Specjalne uzwojenie 
zapewnia dobry 
moment rozruchowy 
nawet bez podwójnego 
kondensatora

Silniki produkcji Motive mają zamontowa-
ne łożyska wyselekcjonowane pod wzglę-
dem ich cichej pracy i niezawodności. Z 
tych samych powodów wirniki są wyważa-
ne dynamicznie.

Dążąc do maksymalnej ochrony, silniki są wypo-
sażone w ważne szczegóły, takie jak odporny na 
rozciąganie dławik kablowy i kombinacja łożysk 
z dwoma ekranami, z których każda ma gumowe 
pierścienie uszczelniające

Możliwość 
obracania 
skrzynki 
zaciskowej

Łapy są zdejmowane i można 
je zamocować z 3 stron obudo-
wy, umożliwiając w ten sposób 
ustawienie skrzynki zaciskowej 

w górę, w prawo lub w lewo.
Liczba 
biegunów

Liczba 
biegunów
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71
80
90

100
112
132
160
180
200

SERIA DELFIRE, SILNIKI ODPORNE NA 100 ° C

“DELFIRE” to innowacyjna seria 
silników trójfazowych specjalnie 
zaprojektowanych do pracy w 
temperaturze otoczenia 100 ° C, jak 
np. Wentylacja pieców i suszarek w 
ciągłej pracy S1

niezasilane uzwojenie dla niskiego wzrostu temperatury, podwójnie powlekane druty magnetyczne, 
podwyższona klasa H:

• podwójna impregnacja: podwójna impregnacja i osuszenie stojana. Ta gruba warstwa zapewnia 
ekstremalną odporność na kondensację oraz zwiększoną ochronę przed przepięciami i wysokimi 
napięciami,

• pokryta specjalną żywicą epoksydową zabezpieczoną przed grzybami, odporną na kwasy i 
zasady. Poprawia również izolację i umożliwia odprowadzanie wilgoci. Gładko wykończona 
powierzchnia nie pozwala na zaleganie wody w stanie ciekłym na uzwojeniach.

Zastosowana technologia wywodzi się z 
silników przeciwpożarowych EN 12101-
3 do odprowadzania dymu, ale zamiast być 
przeznaczona do pracy tylko przez kilka godzin, 
została zaprojektowana tak, aby zapewnić ciągłą 
pracę S1 i taką samą żywotność jak normalny 
silnik w normalnym otoczeniu. Główne cechy to:

•  metalowe dławiki 
kablowe i wenty-

lacja, uszczelki 
i uszczelniacze 

vitonowe, łożyska 
wysokotempera-
turowe, stalowe 
gniazda łożysk

typ Liczba 
biegunów wykonanie kW

2, 4, 6

aluminum 0,18 - 7,5

żeliwo 7,5 - 37
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  ATDC AT24 ATDC
AT24 ATTD 

ATTD=
ATDCx2

AT..63 4,5 0,15 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 20 4,5 4,0 0,06 20 +4 +7,5
AT..71 8,0 0,15 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 28 4,5 4,0 0,06 20 +5 +9
AT..80 12,5 0,20 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 30 10,0 9,0 0,09 25 +5,5 +10
AT..90 20,0 0,25 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 45 16,0 12,0 0,11 45 +6 +11
AT..100 38,0 0,30 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 60 32,0 28,0 0,14 60 +7 +12,5
AT..112 55,0 0,35 <0,05 380-480 171-216 65 60,0 55,0 0,15 65 +10 +19
AT..132 90,0 0,40 <0,05 380-480 171-216 90 90,0 80,0 0,16 85 +12 +23
AT..160 160,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 110 160,0 130,0 0,21 105 +22 +42
AT..180 250,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 130 +32 +62
AT..200 420,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 140 +40 +77
AT..225 450,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 160 +52 +100
AT..250 550,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 170 +80 +155
AT..280 900,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 360 +106 +209

ATTD ATTD=
ATDCx2

Silniki samohamowne DELPHI serii ATDC, AT24 i ATTD 
wykorzystują jeden lub 2 dociskane sprężynowo hamulce, 
dokładnie naklejone na żeliwną tarczę w tylnej części silnika.
Silniki te charakteryzują się szczegółami wykonania, które u 
innych producentów występują jako opcje, tj.:
- standardowa dźwignia ręcznego zwalniaka umożliwiająca 
zwolnienie hamulca, co pozwala ręcznie pokręcić wałem sil-
nika,
- czujniki termiczne PTO w uzwojeniu, będące standardem 
do wielkości 132, a od wielkości 160 standardowo montuje 
się czujniki temperatury PTC
- łatwe rozdzielenie podłączenia hamulca w przypadku, gdy 
silnik ma być podłączony do inwertera.
W silnikach samohamownych ATDC i ATTD, oddzielne zasi-
lanie hamulca osiąga się w razie potrzeby przez podłączenie 
hamulca bezpośrednio do tabliczki  zaciskowej umieszczonej 
w skrzynce zaciskowej.
W silnikach AT24 pojedyncze lub podwójne hamulce na na-
pięcie stałe 24V są przystosowane do podłączenia bezpo-
średnio do przemiennika częstotliwości (w inwerterze zwykle 
występuje wyjście 24Vdc).

Na żądanie, hamulce mogą być zmodyfikowane do maksy-
malnie cichej pracy do użytkowania w szczególnych warun-
kach, jak np. w teatrze.

Również silniki MONO oferowane są w wersji ATDC.

IEC
Typ

Statyczny 
max moment 

hamujący

[Nm)

Czas 
hamowania bez 

obciążenia
standard vers.

[s]

Czas 
hamowania bez 

obciążenia
TA version

[s]

Napięcie
wejściowe

prostownika

[Vac]

Napięcie wejściowe hamulca

[Vdc]

Moc
hamulca

[W]

Statyczny 
max moment 

hamujący

[Nm]

Statyczny 
min moment 

hamujący 

[Nm]

Czas 
hamowania 
bez obcią-

żenia
[s]

Moc
hamulca

[W]

Dodatkowa
waga

[kg]

Dodatkowa
waga

[kg]

SILNIKI SAMOHAMOWNE SERII DELPHI AT
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BOX

BOX
56 63 71 80 90 100 112 132 160

25 13
30 19

40 39

50 74
63 135
75 205
90 360

110 675
130 850

150 1200

Od wielkości 75 na wale ślimaka montowane są dwa 
łożyska stożkowe, co zwiększa odporność mechani-

czną na obciążenia osiowe ze strony ślimacznicy.
 
 Dodatkowo ta kombinacja oraz dwa pierścienie 
( montowane od wielkości 75 w celu zatrzymania środ-
ka smarującego wewnątrz łożysk nawet wtedy, gdy nie 
mają one kontaktu z olejem w przekładni ) lub alterna-
tywnie, specjalne osłony RC na łożyskach stożkowych 
umożliwiają pracę całego zakresu przekładni BOX, od wielkości 25 do 150, 

w pozycjach montażowych V5 i V6 bez potrzeby jakiejkolwiek dodatkowej 
interwencji.

Niedawno opaten-
towana seria jed-
nostek przekładni 
ślimakowych BOX 
produkowana jest 
w ciśnieniowo od-

lewanych korpusach 
aluminiowych do 

wielkości 90 oraz od 
wielkości 110 w kor-

pusach żeliwnych

Korpusy zostały zaprojektowane przy użyciu 
wspomaganego parametrycznie trójwym-

iarowego CAD SW wspartego programami 
analizy zdolności rozpraszania ciepła i kon-

strukcyjnej odporności / deformowalności kor-
pusu pod wpływem obciążeń podczas pracy.

Pozycje montażowe B6 lub B7 są również dozwolone 
we wszystkich seriach BOX dzięki zastosowaniu 
samosmarowanych łożysk 2RS na stopniu 
wyjściowym.
 Podsumowując, całą serię BOX można zamontować 
w dowolnej pozycji bez konieczności podawania 
specyfikacji w zamówieniu.

Przekładnie ślimakowe do wielkości  
BOX90 są dostarczane napełnione 

olejem syntetycznym o długiej 
żywotności, a od wielkości BOX110 

olejem mineralnym.
Przekładnia jest wyposażona w 

komplet korków: wlewu oleju, 
olejowskaz, odpowietrznik odpowiedni 
dla wszystkich pozycji montażowych, 

co ułatwia zarządzanie zapasami.

ZASTRZEŻONE WZORNICTWO

Know BOX on

Dostępne również w wykonaniu "Ex" 
Certyfikat ATEX

II 2G c IIB T4
II 2D c IIIB T135°C
Tamb= -20 +40 °C

motor typemax Nm 
(4 Liczba 
biegunów)

http://www.youtube.com/watch?v=

QqGmfraDq7A&feature=youtu.be
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9

STADIO-63 63B5
STADIO-71 71B5
STADIO-80 80B5
STADIO-90 90B5

STADIO

Powierzchnie montażowe są pole-
rowane dla idealnego wyrównania.

W celu zwiększenia ci-
chobieżności, sprawności 
i trwałości przekładni, wał 
ślimaka wykonany jest 
ze stali nawęglanej i szli-
fowany podczas, gdy ślim-
acznica wykonana jest, jako 
odlew skorupowy z brązu 
ZcuSN 12

Pokrycie farbą epoksydową 
eliminuje negatywny efekt 
porowatości aluminium z 

zabezpiecza korpus przed 
utlenianiem.

W celu uchronienia 
użytkownika przed kon-
taktem z ewentualnymi 
elementami ruchomymi 
przekładni, a także, aby 

zabezpieczyć ją w trakcie 
transportu i magazynowa-

nia, każda przekładnia 
posiada 2 plastikowe 

pokrywy osłaniające tuleję 
wyjściową.

Konstrukcja przekładni STADIO jest 
modularna dzięki czemu może być 
dostarczana jako osobny element 
przystosowany do zamontowania dla 
każdego typu motoreduktora z kołnierzem 
przyłączeniowym ( PAM ). Nie wymaga 
żadnej obsługi jest wypełniona olejem 
syntetycznym. Tak jak wszystkie silniki i 
przekładnie produkowane przez Motive 
również przekładnia STADIO może być 
montowana w dowolnej pozycji pracy bez 
potrzeby specyfikacji przy zamówieniu. 
Sprawność przekładni przy nominalnej 
prędkości wynosi 98%.
Przekładnia nie może pracować jako 
samodzielny napęd, musi być przyłączona 
do jednego reduktora jako moment 
wstępny.
Koła zębate wykonane ze stali 20MnCr5 
( UNI7846 ) są nawęglane, utwardzone 
(HRC59-63) i szlifowane.

Kołnierz 
silnika

Dostępne również w wykonaniu "Ex" 
Certyfikat ATEX

II 2G c IIB T4
II 2D c IIIB T135°C
Tamb= -20 +40 °C
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VARIO 63 71 80
VARIO-S 0,13-0,18
VARIO-M 0,25-0,37
VARIO-L 0,55-0-75

VARIO

versatile

Każdy VARIO jest 
wyposażony w korek 
wlewu oleju, olejowskaz 
i odpowietrznik aby 
umożliwić zabudowanie w 
każdej pozycji montażowej.

Aby zwiększyć trwałość 
VARIO stożkowe dyski 
są wykonane z nawęg-

lanej stali łożyskowej.

Dwuwargowe 
uszczelniania 
olejowe z węg-
likiem wolframu.

Korek wlewowy jest nama-
gnesowany w celu utrzy-

mania czystości środka 
smarującego i zmniejsze-

nia częstotliwości prze-
glądów.

Nowe wariatory planetarne z dyska-
mi stożkowymi opatentowanej serii 
VARIO są zamontowane w kor-
pusie z odlewu aluminiowego w 3 
wielkościach: małej, średniej, dużej, 
odpowiednio do silników rozmiarów 
wg IEC63, 71 i 80.

VARIO może pracować 
w obu kierunkach; wałek 
wejściowy i wyjściowy obra-
cają się w tę samą stronę.
W celu dogodnej instalacji 
urządzenia, pokrętło re-
gulacyjne może być mon-
towane z obu stron skrzynki 
kontrolnej.

Praca urządzenia w oleju 
zapewnia jego wysoką 
sprawność, niski poziom 
hałasu i działanie bez 
wibracji.

Zamknięty  ko łn ierz 
wejściowy jest integral-
ną częścią obudowy 
VARIO, co zabezpiecza 
przed przeciekami oleju.

Obudowa i kołnierze są 
piaskowane, a następn-
ie malowane, aby zniwe-
lować negatywne skutki 
porowatości aluminium 
i chronić VARIO przed 
utlenianiem.

Standardowa jednostka posiada 
przyłącze kołnierzowe B5 do pr-

zykręcenia do silnika, ale możliwe 
jest także przymocowanie zdej-
mowanych łap, co pozwala na 

redukcję zapasów i szybką dostawę ( 
uniwersalność).

max kW 
(4 Liczba biegunów)

motor type
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ROBUS 25-60

ROBUS
63 71 80 90 100 112 132 160 180 200

A2 165
25 350
30 450
35 700
40 1100
50 2500
60 4300

ZASTRZEŻONE WZORNICTWO

Wyjątkowo wyprofilowany, 
sztywny, precyzyjny, mono-

blok, żeliwny korpus, pod-
stawa i kołnierz zapewniają 
ekstremalną wytrzymałość.

Duża górna pokrywa z 
lekkiego stopu alumi-
nium ułatwia kontrolę

Konstrukcja 
modularna z 

przykręcanym 
kołnierzem 

wyjściowym i 
łapami pozwala 

na łatwą i szybką 
zmianę pomiędzy 

montażem 
na łapach i 

kołnierzowym

Różne rodzaje przykręcanych łap 
wykonanych w całości z żeliwa 

dają zamienność przekładni Ro-
bus z przekładniami innych marek

versatile

robust

Unikalna konstrukcja przekładni 
ROBUS umożliwia montaż dowolne-
go rozmiaru w dowolnej pozycji. Ta 
elastyczność jest osiągana poprzez:
+    ZZ samosmarujące łożyska na 
wale wejściowym i wyjściowym

6 wymiennych korków, w tym korek 
odpowietrzający i korek poziomu. 
Należy pamiętać, że korek odpowie-
trzający pozwala również zmniejszyć 
ciśnienie wewnętrzne na uszczelki, 
a tym samym zwiększa wydajność 
skrzyni biegów

Kołnierz zgodny z normami IEC i 
tuleja wejściowa.
Wybór wałów drążonych umożliwia 
bezpośredni montaż każdego stan-
dardowego silnika

Łatwe do zbadania i utrzymania. Minimalne 
wymagania konserwacyjne. Wszystkie 
rozmiary są dostarczane z trwałym olejem 
syntetycznym.

f
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+ części mechaniczne blokowane 
w swoich pozycjach za pomocą 
pierścieni osadczych sprężynu-
jących i podkładek dystansowych, 
co również zapewnia lepszą 
absorpcję nacisku osiowego i 
przedłuża żywotność łożysk

Know ROBUS on

Dostępne również w wykonaniu "Ex" 
Certyfikat ATEX

II 2G c IIB T4
II 2D c IIIB T135°C
Tamb= -20 +40 °C

motor typmax Nm 
(4 Liczba 
biegunów)

http://www.youtube.com/watch?v=-5Givjw5NCg&feature=youtu.be
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ROBUS-A

ZASTRZEŻONE WZORNICTWO

versatile

robust

f
l
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g

Jednolity korpus wykonany z alu-
minium dla optymalnego kompro-
misu między wagą, sztywnością i 
precyzją

Konstrukcja 
modularna z 

przykręcanym 
kołnierzem 

wyjściowym i 
łapami pozwala 

na łatwą i 
szybką zmianę 

pomiędzy montażem na łapach i 
kołnierzowym

Różne rodzaje pr-
zykręcanych łap wyko-

nanych w całości z 
żeliwa dają zamienność 
przekładni ROBUS-A z 

przekładniami innych 
marek

Unikalna konstrukcja przekładni RO-
BUS-A umożliwia montaż dowolnego 
rozmiaru w dowolnej pozycji. Ta elastycz-
ność jest osiągana poprzez:
+    ZZ samosmarujące łożyska na wale 
wejściowym i wyjściowym
   

4 wymienne korki, w tym odpowietrzający 
i korek poziomu. Należy pamiętać, że 
korek odpowietrzający pozwala również 
zmniejszyć ciśnienie wewnętrzne na 
uszczelki, a tym samym zwiększa wydaj-
ność skrzyni biegów

Kołnierz zgodny z normami IEC i tuleja 
wejściowa.
Wybór wałów drążonych umożliwia 
bezpośredni montaż każdego 
standardowego silnika.
Minimalne wymagania konserwacyjne. 
Wszystkie rozmiary są dostarczane z 
trwałym olejem syntetycznym o długiej 
żywotności.

+ części mechaniczne blokowane w 
swoich pozycjach za pomocą pierścieni 
osadczych sprężynujących i podkładek 
dystansowych, co również zapewnia 
lepszą absorpcję nacisku osiowego i 
przedłuża żywotność łożysk

Dostępne również w wykonaniu "Ex" 
Certyfikat ATEX

II 2G c IIB T4
II 2D c IIIB T135°C
Tamb= -20 +40 °C
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STON

STON
63 71 80 90 100 112 132 160 180 200

3 400
4 600
5 800
7 1700
8 3500
9 5900https://youtu.be/uYYLC3biN9I

Wyjątkowo wyprofilowany, 
sztywny, precyzyjny, mono-
blok, żeliwny korpus, pod-
stawa i kołnierz zapewniają 
ekstremalną wytrzymałość. 

2 lub 3 stopnie redukcji w 
tym samym korpusie, aby 
uzyskać szerszy i bardziej 
niezawodny zakres 
przełożeń

Konstrukcja modularna z 
przykręcanym kołnierzem 
wyjściowym i łapami 
pozwala na łatwą i 
szybką zmianę pomiędzy 
montażem na łapach i 
kołnierzowym

Unikalna konstrukcja przekładni 
STON umożliwia montaż dowol-
nego rozmiaru w dowolnej pozycji. 
Ta elastyczność jest osiągana 
poprzez:
+    ZZ samosmarujące łożyska na 
wale wejściowym i wyjściowym

5 wymiennych  korków, w tym 
odpowietrzający i korek pozio-
mu. Należy pamiętać, że korek 
odpowietrzający pozwala również 
zmniejszyć ciśnienie wewnętrz-
ne na uszczelki, a tym samym 
zwiększa wydajność skrzyni 
biegów

+ części mechaniczne blokowane 
w swoich pozycjach za pomocą 
pierścieni osadczych sprężynu-
jących i podkładek dystansowych, 
co również zapewnia lepszą ab-
sorpcję nacisku osiowego i prze-
dłuża żywotność łożysk

Kołnierz zgodny z normami IEC 
i tuleja wejściowa.
Wybór wałów drążonych 
umożliwia bezpośredni montaż 
każdego standardowego silnika.

versatile

robust
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ZASTRZEŻONE WZORNICTWO

Know STON on

Dostępne również w wykonaniu 
"Ex" Certyfikat ATEX

II 2G c IIB T4
II 2D c IIIB T135°C
Tamb= -20 +40 °C

motor typmax Nm 
(4 Liczba 
biegunów)
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ENDURO

ENDURO
63 71 80 90 100 112 132 160 180 200

3 210
4 400
5 600
7 1550
8 2800
9 4300

https://youtu.be/uYYLC3biN9IWyjątkowo wyprofilowany, sztywny, 
precyzyjny, monoblok, żeliwny korpus, 
podstawa i kołnierz zapewniają ekstremalną 
wytrzymałość

Koła stożkowe w środkowym stopniu, 
aby były bardziej ciche, a jednocześnie 
osiągały wyższy współczynnik 
serwisowy

Konstrukcja modularna z przykręcanym 
kołnierzem wyjściowym i łapami pozwala na 
łatwą i szybką zmianę pomiędzy montażem na 
łapach i kołnierzowym

Unikalna konstrukcja 
przekładni ENDURO 
umożliwia montaż dowol-
nego rozmiaru w dowolnej 
pozycji. Ta elastyczność 
jest osiągana poprzez:
+    ZZ samosma-
rujące łożyska na wale 
wejściowym i wyjściowym

 
5 wymiennych  korków, 
w tym odpowietrzający i 
korek poziomu. Należy pa-
miętać, że korek odpowie-
trzający pozwala również 
zmniejszyć ciśnienie 
wewnętrzne na uszczelki, 
a tym samym zwiększa 
wydajność skrzyni biegów

+ części mechaniczne 
blokowane w swoich 
pozycjach za pomocą 
pierścieni osadczych 
sprężynujących i podkładek 
dystansowych, co również 
zapewnia lepszą absorpcję 
nacisku osiowego i prze-
dłuża żywotność łożysk

Kołnierz zgodny z normami 
IEC i tuleja wejściowa.
Wybór wałów drążonych 
umożliwia bezpośredni 
montaż każdego standar-
dowego silnika.

ZASTRZEŻONE WZORNICTWO

versatile

robust
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gKnow ENDURO on

Dostępne również w wykonaniu 
"Ex" Certyfikat ATEX

II 2G c IIB T4
II 2D c IIIB T135°C
Tamb= -20 +40 °C

motor typmax Nm 
(4 Liczba 
biegunów)
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Współczynnik bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa przekładni  jest jej wytrzymałość na obciążenia robocze i przeciążenia, pewna liczba 
uruchomień, czas pracy oraz wstrząsy mechaniczne i wibracje. Tym samym im wyższy współczynnik bezpieczeńs-
twa, tym większa możliwość bezawaryjnej pracy i zwiększona żywotność. Nie starając się być wyczerpującym, 
podajemy tutaj główne cechy, które wpływają na współczynnik usług:

Optymalne przełożenia (od 2 do 6) 
na kilku etapach, wraz z odpowied-
nimi odległościami między środkami, 

skutkują większą 
l iczbą zębów i 
wielkością (mo-
dułem) każdego 
koła oraz lepszym 
rozkładaniem mo-
mentu obrotowego 
na różne etapy.

Wały są wykonane ze stali 42CrMo4 
i hartowane do twardości 23-35 

HRC, co zwiększa 
ich odporność na 
naprężenia ścin-
ające i skręcanie.

Powie rzchn ia  jes t  narażona  na 
bombardowanie mikrosferami, co 
wywołuje kompresję i  dodatkowo 
zwiększa odporność na zmęczenie.

Zastosowanie stali o wysokiej 
wytrzymałości i utwardzania 
powierzchniowego do 58 ± 2 
HRC zmniejsza szybkość zużycia 

k ó ł .  W s z y s t k i e 
c y l i n d r y c z n e 
ko ła  zęba te  są 
szlifowane profilowo 
do dokładności DIN 
3962 klasa 6, co 
z a p e w n i a  n i s k i 
poziom hałasu i 
wysoką wydajność.

Korpus typu mo-
noblok zapewnia 
większą sztywność 
i wytrzymałość me-
chaniczną.

Spośród wszystkich części koła zębate 
ostatniego stopnia są poddawane 

największym obciążeni-
om mechan icznym. 
W iększa  od leg łość 
między środkami  z ko-
lei skutkuje wyższym 
modułem,  znaczn ie 
zwiększa współczynnik 
bezpieczeństwa.  

Niewielki odstęp pomiędzy wałem na 
wyjściu a ostatnim łożyskiem zwiększa 
odporność na obciążenia promieniowe.

Części mechaniczne zablokowa-
ne na swoim miejscu za pomocą 
pierścieni osadczych i rozpórek. 
Zapewnia to lepszą absorpcję 
nacisku osiowego i 
przedłuża żywotn-
ość łożysk. 

Przewymiarowane 
łożyska pozwalają 
przekładni wytrzy-
mać większe ob-
ciążenia robocze

Jeśli wałek pośredni jest sztywno podpar-
ty na obu końcach, bez wspornikowych 
kół zębatych, zapewnia większą wytrzy-
małość na zginanie i przeciążenia oraz 
zapewnia gładsze zazębienie, co również 
zmniejsza poziom hałasu.

Podwójne podpar-
cie łożysk na wale 
wejśc iowym za-
pewnia precyzyj-
ne ustawienie kół 
zębatych pierws-
zego stopnia i re-
dukuje wibracje, a w konsekwencji 
zużycie przekładni.
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NANO

NANO-0.75 NANO-2.2

IP  IP65*

V1n V 1x110(-10%)÷240(+10%)

f1n Hz 50/60 (±5%)

f2 Hz

I2n A 4 9

0.13 0.18 0.25 0.37 0.55 0.55 0.75 1.1 1.5 1.9 2..2

NANO-0.75

NANO-2.2

63 71 80 90S 90L 100L 112M 132S

NANO-0.75

NANO-2.2

TDzięki BLUE, nadajnikowi bluetooth dla 
NANO i NEO z Motive oraz bezpłatnej 
aplikacji NANO, możesz dokonać ustawień 
lub wydać polecenie NANO za pomocą 

tabletu lub smartfona.

NANO nadaje się do 
silników trójfazowych w sieci 
jednofazowej. W rezultacie 
NANO zapewnia nie tylko 
dobrze znane oszczędności 
energii napędów o zmiennej 
prędkości, ale także oferuje 
możliwość zastąpienia silników 
jednofazowych (gdzie tracona 

jest duża ilość energii) bardziej wydajnymi silnikami 
trójfazowymi IE2 i IE3.

Dzięki bezpłatnemu 
programowi interfejsu PC 
„Motive Motor Manager” 
można również ustawić 
i wydać polecenia z 
komputera

NANO może być sterowane przez 
sterowanie analogowe lub przez 
MODBUS

Każdy NANO może 
być przymocowany 
do szerokiej gamy 
silników o różnej 
mocy i wielkości.

Wzmacniacz 
napięcia gwarantuje 
stabilny moment 
obrotowy Nm 
również przy bardzo 
małej prędkości.

NANO jest również dostępny w wersjach „NA-
NO-COMP”, „NANO-VENT” i „NANO-OLEO”, z 
oprogramowaniem specjalnie zaprojektowanym do 
automatycznego dostosowywania prędkości i mocy 
do wymaganego ciśnienia oraz zmiennej. Koordy-
nowany jest przepływ sprężarek powietrza, dmu-
chaw, pomp lub jednostek hydraulicznych.  

Filtr EMC sprawia, że 
NANO jest kompatybilny 
nie tylko ze środowiskiem 
przemysłowym, ale także 
z lekkimi przemysłowymi, 
komercyjnymi 
i mieszkalnymi 
środowiskami

Tabela RP: Zakres mocy silników, które można podłączyć (przy 230Vac)

Tabela RD: Zakres wielkości silników IEC, które można podłączyć

Parametry Symbol Jednostka 
miary

Stopień ochrony falownika

Napięcie wejściowe falownika
Częstotliwość wejściowa falownika
Częstotliwość wyjściowa falownika  200% f1n (f2 0÷100Hz with f1n50Hz)

Znamionowy prąd wyjściowy falownika (do silnika)
 

KW motor

IEC Motor

Dostępne również w wykonaniu 
"Ex" Certyfikat ATEX

II 2D Ex tb IIIC T135°C Db
Tamb: -20 +40 °C
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NEO WIFI 

Modbus

0.13 0.18 0.25 0.37 0.55 0.55 0.75 1.1 1.5 1.9 2..2

NANO-0.75

NANO-2.2

63 71 80 90S 90L 100L 112M 132S

NANO-0.75

NANO-2.2
https://www.youtube.
com/watch?v=hUXJ47P_
Qxo&feature=youtu.be

NEO-WiFi łączy w sobie najbardziej zaawansowane 
parametry t radycyjnych fa lowników, dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom urządzenie zostało 
zaprojektowane jako konkurencyjny i intuicyjny 
zintegrowany system „pod klucz”. Wszystkie jego 
części, silnik, falownik i element sterujący, są 
przeznaczone do użytku na zewnątrz i mogą być 
standardowo sterowane zdalnie. Producenci pomp, 
wentylatorów i innych urządzeń mogą zaoferować 
gotowy produkt „plug-in”. Twoi klienci muszą tylko 
podłączyć wtyczkę w miejscu instalacji i zdecydować, 
czy chcą nosić klawiaturę ze sobą.

Programowanie i 
sterowanie jest  zdalne 
i bezprzewodowe. 
Drastyczna redukcja 
kosztów instalacji.

Wysoki stopień 
ochrony przed pyłem 
i wodą do użytku na 

zewnątrz.

Klawiatura 
może sterować 
jednocześnie 
lub oddzielnie 
do 8 silników.

Klawiaturę można 
ustawić lub wyjąć 
z jej gniazda bez 
użycia narzędzi, 

ponieważ przylega 
do niej za pomocą 4 

magnesów.

Aby zachować 
stopień ochrony i 
uniknąć wrażliwych 
i skomplikowanych 
połączeń, klawiatura 
jest automatycznie 
zasilana indukcyjnie, 
gdy tylko panel 
sterowania zostanie umieszczony na obudowie 
NEO. Jeśli jednak urządzenie znajduje się na 

odległość w trybie 
zdalnym,  jest zasilana 
z akumulatorów, w 
które jest wyposażona 
standardowo lub 
poprzez uchwyt 
ładowarki indukcyjnej 
na ścianę i biurko   

Klawiatura jest 
dostępna w 

dwóch wersjach: 
z lub bez analo-
gowych elemen-
tów sterujących

Klawiaturę można 
przymocować do 

metalowej ściany za 
pomocą magnesów 
lub do ściany beto-

nowej za pomocą 
wkładek.

Każdy NEO można 
przymocować do szerokiej 

gamy silników o różnej 
mocy i wielkości

Dzięki BLUE, nadajnikowi bluetooth 
dla NANO i NEO z Motive oraz 

bezpłatnej aplikacji NANO, możesz 
dokonać ustawień lub wydać 

polecenie NANO za 
pomocą tabletu lub 

smartfona

Know 
NEO-WIFI 
on

Dostępne również w wykonaniu 
"Ex" Certyfikat ATEX

II 2D Ex tb IIIC T135°C Db
Tamb: -20 +40 °C
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WiFi / VENT / COMP / PUMP

NEO-3 NEO-4 NEO-5.5 NEO-11 NEO-22

WiFi / VENT / COMP / PUMP / OLEO
NEO-3 NEO-4 NEO-5.5 NEO-11 NEO-22

kW 3 4 5.5 11 22

90÷132 90÷160 160÷200

IP  IP65

V1n V 3x  200-460

f1n Hz 50-60

f2 Hz

I2n A 7 10 14 22 45

Nm 150% (at I2n)
300% (at I2n/2)

200% (7,5kW)
160% (11kW) 150%

mt 20

NEO-COMP NEO-VENT

https://www.youtube.com/watch?v=moFYX6gWCfw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DKbZST69L9I&feature=youtu.be

Parametry Symbol Jednostka 
miary

Maksymalna moc silnika przy zasilaniu 400 V.
Typ silnika IEC
Stopień ochrony falownika

Napięcie zasilania falownika
Częstotliwość zasilania falownika
Częstotliwość wyjściowa falownika
Znamionowy prąd wyjściowy z falownika (do silnika)
Maksymalny stosunek momentu rozruchowego / do znamionowego 
momentu obrotowego  Cs/Cn

Maksymalna odległość komunikacji klawiatury WiFi na otwartej przestrzeni

Informacje dodatkowe

Programator z wbudowanym zegarem i baterią (umożliwiający planowanie startów i postojów) NIE TAK

EMC dla ŚRODOWISKA PRZEMYSŁOWEGO (odn. EN 50081-2 ) TAK TAK Klasa A - Kat. C2

EMC dla ŚRODOWISKA DOMOWEGO, KOMERCYJNEGO I LEKKIEGO PRZEMYSŁU TAK Klasa A - Kat. C1 opcjonalnie

Rozłącznik trójfazowy opcjonalnie

Protokół komunikacyjny (od listopada 2014) MODBUS

Rezystor  hamujący TAK

200% f1n [f20-100Hz with f1n50Hz]

Jednostka sterująca sprężarkami Jednostka sterująca VFD do zasysania i 
wentylacji powietrza

Know NEO-COMP and NANO-COMP on 
Know NEO-VENT on
https://www.youtube.com/watch?v=dBcVtzZGyAM&feature=youtu.be 
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WiFi / VENT / COMP / PUMP / OLEO
NEO-3 NEO-4 NEO-5.5 NEO-11 NEO-22

kW 3 4 5.5 11 22

90÷132 90÷160 160÷200

IP  IP65

V1n V 3x  200-460

f1n Hz 50-60

f2 Hz

I2n A 7 10 14 22 45

Nm 150% (at I2n)
300% (at I2n/2)

200% (7,5kW)
160% (11kW) 150%

mt 20

NEO-PUMP NEO-SOLAR

NEO-SOLAR-3 NEO-SOLAR-11 NEO-SOLAR-22

NEO-SOLAR-3 NEO-SOLAR-11 NEO-SOLAR-22

IP65

V 250Vdc

V 170Vdc

V 650Vdc

V Hz

Hz 20-110%

A 7 22 45

Know NEO-PUMP on
https://www.youtube.com/watch?v=7y1J4rFUVy8

VFD do automatycznego sterowania systemami 
pompowania wody

Wyspa albo napęd hybrydowy dla silników i pomp 
solarnych

Know NEO-SOLAR on
https://www.youtube.com/watch?v=zjJV6oSiLDA

Parametry Jednostka 
miary

Stopień ochrony NEO
Minimalne napięcie rozruchowe (z paneli 
słonecznych)
Napięcie zatrzymania (z paneli słon-
ecznych)
Maksymalne napięcie (z paneli słon-
ecznych)

Znamionowe napięcie i częstotliwość silnika 3PH 190-460Vac +/- 5%   50/60Hz

Częstotliwość zasilania silnika
Maksymalny prąd wyjściowy z NEO-SOLAR do 
silnika

Parametry

Programator z wbudowanym zegarem i baterią (umożliwiający 
planowanie startów i postojów) NIE TAK TAK

Protokół komunikacyjny MODBUS MODBUS MODBUS

Praca dla maksymalnej objętości wody MSPT TAK TAK TAK

Praca pod stałym ciśnieniem TAK TAK TAK

Programowalne za pomocą klawiatury Motive WiFi TAK TAK TAK

Programowalny przez komputer TAK TAK TAK

Programowalny przez smartfon / tablet TAK TAK TAK

Aby dobrze współpracować z pompą, 
tradycyjne napędy do pomp wymagają 
wyrafinowanych ustawień danych. 
NEO-PUMP jest znacznie łatwiejsze do 
zainstalowania, ponieważ odczytuje i 
zapisuje  90-sekundowe automatyczne 
krzywe wydajności pompy w celu 
dostosowania jej pracy do funkcji 
systemu bez żadnych obliczeń i ręcznego 
ustawiania.

Naprzemienne 
używanie pomp, 
aby zagwarantować 
równomierną pracę 
wszystkich pomp przez 
lata
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Skonfiguruj to, czego potrzebujesz, 
przez tego automatycznego doradcy 
i uzyskaj pliki CAD i arkusze danych.

Konfigurator Motive umożliwia rysowanie 
i konfigurowanie naszych produktów 
Motive, łączenie ich w dowolny sposób, 
a na koniec pobieranie rysunków 2D / 3D 
CAD oraz arkusza danych w formacie 
PDF.

Szukanie według wydajności
Jeśli nie jesteś pewien, która kombinacja 
produktów jest dla Ciebie odpowiednia, 
możesz wprowadzić żądane dane (np. 
Wyjściowy moment obrotowy, końcowa 
prędkość obrotowa, zastosowanie) 
Konfigurator działa wtedy jako konsultant.
Wyświetli listę odpowiednich konfiguracji 
produktów; następnie możesz pobrać 
arkusz danych PDF zawierający 
dane dotyczące wydajności i rysunki 
wymiarowe dla każdej konfiguracji, a 
także rysunki 2D i 3D.  

Szukanie według produktu
Do wykorzystania, jeśli znasz już żądaną 
konfigurację produktu i chcesz po prostu 
szybciej uzyskać arkusz danych PDF 
zawierający dane dotyczące wydajności 
i rysunki wymiarowe 2D i 3D

free access without login
http://www.motive.it/configuratore.php

CONFIGURATOR

20



DOWNLOAD 
TECHNICAL CATALOGUES 

AND MANUALS 
FROM WWW.MOTIVE.IT

 ARTYKUŁ 1
 GWARANCJA

1.1 Firma Motive niniejszym 
deklaruje postępowanie zgodne 
z poniższymi zasadami (poza 
szczególnymi przypadkami 
uzgodnionymi pomiędzy stro-
nami w formie pisemnej umowy)
Gwarancja na wady obejmuje 
wy łączn ie  wady produktu 
dotyczące konstrukcji, materiałów 
lub uszkodzeń powstałych przy 
produkcji wykonywanej przez 
Motive.
Gwarancja nie obejmuje:

Wad lub uszkodzeń powstałych 
w wyniku transportu. Wad 
lub uszkodzeń  powstałych w 
wyniku  niewłaściwej  insta-
lacji; nieprawidłowej aplikacji 
produktu lub każdego innego 
nieodpowiedniego jego zasto-
sowania;
Zniszczeń lub uszkodzeń 
powstałych w wyniku obsługi 
przez niekompetentny personel 
i/lub używania  nieautoryzowany-
ch elementów i/lub nieoryginal-
nych części zamiennych;
Wad i/lub uszkodzeń spowodo-
wanych przez działanie czyn-
ników chemicznych lub/oraz 
zjawisk atmosferycznych (np. 
wypalenie materiału, itp.); braku 
rutynowej  obsługi oraz wyma-
ganych czynności kontroli;
Wyrobów nieposiadających 
tabl iczki  znamionowej lub 
p o s i a d a j ą c y c h  t a b l i c z k ę 
uszkodzoną.

1.2 Zwroty lub wymiana towaru  
będą  akceptowane wyłącznie 
w wyjątkowych przypadkach, 

WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI

jednakże zwroty lub wymia-
na urządzeń używanych nie 
będą akceptowane w żadnym 
przypadku.
F i rma Mot ive  udz ie la  na 
wszystkie swoje wyroby 12 - 
miesięcznej gwarancji, a okres 
ten rozpoczyna się w dniu do-
stawy.
Na odpowiedni pisemny wniosek, 
gwarancja zobowiązuje firmę Mo-
tive do podjęcia działań, zgodnie 
z postanowieniami opisanymi w 
paragrafach poniżej. Akceptując 
roszczenia gwarancyjne, firma 
Motive według własnego uznania 
oraz w umiarkowanym okresie 
czasu rozpocznie następujące 
czynności:
a) dostarczy Kupującemu wyroby 
tego samego typu oraz jakości, 
jak te zawierające wady lub 
nieodpowiadające warunkom 
umów, z wliczeniem kosztów 
transportu od producenta. W 
powyższym przypadku, firma 
Motive ma prawo zażądać od 
Kupującego wcześniejszejszego 
zwrotu na jego koszt wadliwy-
ch wyrobów, które staną się 
własnością Sprzedającego.

b) w zakresie swych możliwości 
na swój koszt naprawi wadliwy 
wyrób lub zmodyfikuje wyrób 
nieodpowiadający warunkom 
umów.  Wszys tk ie  kosz ty 
związane z transportem wyro-
bu w wyżej wspomnianych 
przypadkach ponosi Kupujący.

c) wyśle bezpłatne części 
zamienne; wszystkie koszty 
związane z transportem ponosi 
Kupujący.

WSZYSTKIE DANE W TYM KATALOGU ZOSTAŁY WPISANE 
ORAZ SPRAWDZONE Z NAJWYŻSZĄ UWAGĄ. NIE BIER-

ZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE BŁĘDY LUB 
POMINIĘCIA. FIRMA MOTIVE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO 
WPROWADZANIA ZMIAN W SPRZEDAWANYCH WYROBACH 

ZALEŻNIE OD WŁASNEGO ZDANIA I W DOWOLNYM CZASIE.

1 .3  N in ie j sza  gwaranc ja 
przyjmuje oraz zmienia inne 
prawne gwarancje dotyczące 
wad i niezgodności oraz wyklucza 
jakąkolwiek odpowiedzialność 
p r a w n ą  f i r m y  M o t i v e 
z tytułu szkód wynikłych z 
używania dostarczonych pro-
duktów; Kupujący nie ma prawa 
do wnoszenia żadnych innych 
roszczeń.
Firma Motive nie jest prawnie 
odpowiedzialna za jakiekolwiek 
wniesione roszczenia od dnia, 
w którym skończyła się ważność 
gwarancji.

 ARTYKUŁ 2
 REKLAMACJE

2.1 Reklamacje dotyczące ilości, 
wagi i koloru oraz reklamacje 
dotyczące usterek jakościowych  
lub zgodności z umową, które 
Kupujący może odkryć przy 
dostawie towarów, mogą zostać 
wniesione do 7 dni od momentu 
wyżej wspomnianego odkrycia, 
pod rygorem ich nieprzyjęcia.

 ARTYKUŁ 3
 DOSTAWA

3.1 Żadna odpowiedzialność 
p r a w n a  n i e  d o t y c z y 
s t r a t  w y n i k a j ą c y c h 
z całkowicie lub częściowo 
opóźnionej lub odwołanej do-
stawy.

3.2 Jeżeli nie ustalono pisem-
nie inaczej, warunki transportu 

rozumie się, jako nieobejmujące 
kosztów transportu z fabryki 
(EX Works).

 ARTYKUŁ 4
 PŁATNOŚĆ

4.1 Jakiekolwiek opóźnienie lub 
nieregularna płatność dają firmie 
Motive prawo do rozwiązania 
aktualnej umowy oraz inny-
ch umów, których nie dotyczy 
kwestionowana płatność, jak 
również uprawniają firmę Motive 
do żądania wyrównania ponie-
sionych przez nią strat, jeżeli 
takie powstaną. Firma Motive ma 
prawo od dnia terminu płatności 
żądać odsetek za opóźnienie, 
w  w y s o k o ś c i  a k t u a l n i e 
obowiązującej we Włoszech 
stopy dyskontowej, powiększonej 
o 5 punktów.
Firma Motive ma także w takim 
przypadku prawo do zatrzymania 
pod zastaw materiału będącego 
w naprawie.
W przypadku braku płatności 
ze strony klienta, Motive będzie 
miała prawo do unieważnienia 
wszystkich gwarancji na wyroby 
nabyte przez tego klienta.

4.2 Kupujący jest zobowiązany 
do pełnej zapłaty, z włączeniem 
przypadków dotyczących po-
tencjalnych roszczeń lub sporów.
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