
Reduction gearbox /
Przekładnie redukcyjne



This gearboxes are designed for connecting gear motors,
gerotor motors, piston motors and other used to slow down
mechanism.
·The gears and shafts of gearboxes are all use high
strength alloy steel, they own great toughness and wear
resistance through the corresponding processing and heat
treatment.
·The covers and housings are made in cast iron or ductile
iron, and the material density, strength and appearance are
very good, you can choose the gearbox of different materials
according to the power or torque you use.
·All machining parts are CNC lathe, CNC hobbing
machine, CNC shaving machine, machining center and
other precision machine tools for processing, They can
guarantee the dimensional accuracy of each part very well.
·Other parts all meet the corresponding national standards,
they have excellent performance and long service life.

Przekładnie te stworzone są do łączenia silników zębatych,
silników gerotorowych, silników tłokowych i innych
wykorzystywanych do spowalniania mechanizmów.
·Koła zębate i wałki przekładni są zrobione z wysoce
wytrzymałego stopu aluminium, posiadają dużą
wytrzymałość i odporność na zużycie poprzez odpowiednie
przetwarzanie i obróbkę cieplną.
·Pokrywy i obudowy wykonane są z żeliwa lub żeliwa
sferoidalnego, gęstość materiału, jego wytrzymałość oraz
wygląd są bardzo dobre, mogą Państwo wybrać przekładnię
z różnych materiałów w zależności od mocy i momentu,
którego Państwo używają.
·Proces obróbki przebiega z wykorzystaniem tokarki CNC,
frezarki CNC, wiórkarki CNC do kół zębatych, centrum
obróbki oraz innych maszyn z precyzyjnymi narzędziami do
obróbki, gwarantują one dokładność wymiarową każdej
części w dobrej jakości.
·Pozostałe inne części spełniają odpowiednie normy
krajowe, posiadają doskonałą wydajność oraz długą
żywotność.

Proszę uważnie postępować zgodnie z montażem i
wskazaniami użytkowymi dla najlepszej pracy i dłuższej
żywotności przekładni.
·Różne prędkości wejściowe i wyjściowe mogą być
odpowiednie dla naszych przekładni, ale proszę się
upewnić, że żadna z nich nie jest większa niż 1000 rpm,
ponieważ przekładnia niebezpiecznie zwiększy zużycie
oraz straty cieplne, jeśli prędkość obrotowa jest zbyt
wysoka i powoduje ograniczenie żywotności elementów.
·Wartości momentów zawarte w przebiegach
technicznych przekładni odnoszą się do ciągłych cykli,
momenty w warunkach pracy przerywanej mogą być
przekroczone o 10%.
·Zaleca się używać oleju typu CE80W90 w celu
zapewnienia najdłuższej żywotności i właściwej pracy
jednostki. Pierwszą wymianę oleju należy przeprowadzić
po 50 do 60 godzinach pracy, a następnie wymieniać olej
co 600-800 godzin.
·Temperatura pracy ciągłej nie powinna przekraczać
80℃, ponieważ wysoka temperatura przyspieszy starzenie
się uszczelnień.
·Opróżnienie przekładni powinno być wykonane
natychmiast po pracy, z jeszcze gorącym olejem, w celu
uniknięcia gromadzenia się szlamu; należy sprawdzać
często olej dźwigni oraz uzupełniać go w razie potrzeby.

PRODUCT INTRODUCE /WPROWADZENIE PRODUKTU

ASSEMBLY AND USE INDICATIONS / MONTAŻ ORAZ WSKAZANIA UŻYTKOWE

Please strictly follow assembly and use indications for top
performance and longer life of the gearboxes.
·Different input or output speeds can be suitable for our
gearboxes, but make sure they don't go faster than 1,000
R.P.M each, because the gearbox will increase the wear and
heat seriously if the rotation speed is too high, and cause
parts to reduce the service life.
·The torques mentioned in the technical charts of
gearboxes refer to continuous duty, and torques under
intermittent working conditions can be exceeded by 10%.
·We recommend to use oil type CE80W90 to ensure longest
life and proper operation of the unit. Carry out first oil change
after 50 to 60 working hours, and change the oil every 600-800
hours.
·Continuous working temperature should not exceed
80℃, because high temperature will accelerate the aging
of seals.
·The emptying of the gearbox should be made
immediately after working, with still oil hot, in order to avoid
the deposition of sludge; check frequently the oil lever and add
up the oil whenever necessary.
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Przekładnie redukcyjne

Technical information / Informacje techniczne
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Ratio /Wskaźnik Output torque (Nm) /
Moment wyjściowy (Nm)

Work temperature /
Temperatura pracy

Weight (kg) /
Waga (kg)

Dimensions /Wymiary
Type / Typ

Output torque (Nm) /
Moment wyjściowy (Nm)

Lubrication oil /
Olej smarny

3.1/1 900 ESSO GEAR OIL CE80W90 -20°～ 80° 11.5

A B C D
KRT90-1 Φ30 8 33.8
KRT90-2 Φ35 10 38.8
KRT90-3 1 3/8” Z6

• Shell is made of cast iron or ductile iron.
• Gears and shafts are made of low carbon alloy steel through heating
treatment.
• Low noise, high torque and long service life.
• Widely used in variety of agricultural and garden machinery.

• Pokrywa jest wykonana z żeliwa oraz żeliwa sferoidalnego.
• Koła zębate oraz wałki są wykonane ze stopu stali o małej zawartości węgla
poprzez obróbkę cieplną.
• Cichobieżność, wysoki moment oraz długożywotność.
• Szeroko stosowane w różnych maszynach rolniczych i ogrodowych.

Cast-iron reduction gearbox KRT90 series /
Żeliwna przekładnia redukcyjna KRT90

www.iowtrade.pl



Cast-iron reduction gearbox KRT120 series /
Żeliwna przekładnia redukcyjna KRT120

• Shell is made of cast iron or ductile iron.
• Gears and shafts are made of low carbon alloy steel through heating
treatment.
• Low noise, high torque and long service life.
• Widely used in variety of agricultural and garden machinery.

• Pokrywa jest wykonana z żeliwa oraz żeliwa sferoidalnego.
• Koła zębate oraz wałki są wykonane ze stopu stali o małej zawartości węgla
poprzez obróbkę cieplną.
• Cichobieżność, wysoki moment oraz długożywotność.
• Szeroko stosowane w różnych maszynach rolniczych i ogrodowych.

www.iowtrade.pl

Ratio /Wskaźnik Output torque (Nm) /
Moment wyjściowy (Nm)

Work temperature /
Temperatura pracy

Weight (kg) /
Waga (kg)

Lubrication oil /
Olej smarny

4/1 1200 ESSO GEAR OIL CE80W90 -20°～ 80° 18.5

Dimensions /Wymiary
Type / Typ

A B C
KRT120-1
KRT120-2

Φ30
Φ40

10
12

38.6
43.3



• Shell is made of cast iron or ductile iron.
• Gears and shafts are made of low carbon alloy steel through heating
treatment.
• Low noise, high torque and long service life.
• Widely used in variety of agricultural and garden machinery.

• Pokrywa jest wykonana z żeliwa oraz żeliwa sferoidalnego.
• Koła zębate oraz wałki są wykonane ze stopu stali o małej zawartości węgla
poprzez obróbkę cieplną.
• Cichobieżność, wysoki moment oraz długożywotność.
• Szeroko stosowane w różnych maszynach rolniczych i ogrodowych.

• Shell is made of cast iron or ductile iron.
• Gears and shafts are made of low carbon alloy steel through heating
treatment.
• Low noise, high torque and long service life.
• Widely used in variety of agricultural and garden machinery.

• Pokrywa jest wykonana z żeliwa oraz żeliwa sferoidalnego.
• Koła zębate oraz wałki są wykonane ze stopu stali o małej zawartości węgla
poprzez obróbkę cieplną.
• Cichobieżność, wysoki moment oraz długożywotność.
• Szeroko stosowane w różnych maszynach rolniczych i ogrodowych.

Cast-iron reduction gearbox KRT160 series /
Żeliwna przekładnia redukcyjna KRT160
Cast-iron reduction gearbox KRT160 series /
Żeliwna przekładnia redukcyjna KRT160
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Ratio /Wskaźnik Output torque (Nm) /
Moment wyjściowy (Nm)

Work temperature /
Temperatura pracy

Weight (kg) /
Waga (kg)

Lubrication oil /
Olej smarny

8.15/1 1500 ESSO GEAR OIL CE80W90 -20°～ 80° 30.5

Dimensions /Wymiary
Type / Typ

A B C
KRT160-1
KRT160-2

Φ35
Φ40

10
12

38.6
43.3



• Shell is made of cast iron or ductile iron.
• Gears and shafts are made of low carbon alloy steel through heating
treatment.
• Low noise, high torque and long service life.
• Widely used in variety of agricultural and garden machinery.

• Pokrywa jest wykonana z żeliwa oraz żeliwa sferoidalnego.
• Koła zębate oraz wałki są wykonane ze stopu stali o małej zawartości węgla
poprzez obróbkę cieplną.
• Cichobieżność, wysoki moment oraz długożywotność.
• Szeroko stosowane w różnych maszynach rolniczych i ogrodowych.

Cast-iron reduction gearbox KRT190 series /
Żeliwna przekładnia redukcyjna KRT190

www.iowtrade.pl

Ratio /Wskaźnik Output torque (Nm) /
Moment wyjściowy (Nm)

Work temperature /
Temperatura pracy

Weight (kg) /
Waga (kg)

Lubrication oil /
Olej smarny

10.2/1 1900 ESSO GEAR OIL CE80W90 -20°～ 80° 28.5

Dimensions /Wymiary
Type / Typ

A B C
KRT190-1
KRT190-2
KRT190-3

Φ35
Φ40
Φ45

10
12
12

38.6
43.3
48.8



• Shell is made of cast iron or ductile iron.
• Gears and shafts are made of low carbon alloy steel through heating
treatment.
• Low noise, high torque and long service life.
• Widely used in variety of agricultural and garden machinery.

• Pokrywa jest wykonana z żeliwa oraz żeliwa sferoidalnego.
• Koła zębate oraz wałki są wykonane ze stopu stali o małej zawartości węgla
poprzez obróbkę cieplną.
• Cichobieżność, wysoki moment oraz długożywotność.
• Szeroko stosowane w różnych maszynach rolniczych i ogrodowych.

Cast-iron reduction gearbox KRT200 series /
Żeliwna przekładnia redukcyjna KRT200

www.iowtrade.pl

Ratio /Wskaźnik Output torque (Nm) /
Moment wyjściowy (Nm)

Work temperature /
Temperatura pracy

Weight (kg) /
Waga (kg)

Lubrication oil /
Olej smarny

16.43/1 2000 ESSO GEAR OIL CE80W90 -20°～ 80° 28.5

Dimensions /Wymiary
Type / Typ

A B C
KRT200-1
KRT200-2
KRT200-3

Φ35
Φ40
Φ45

10
12
12

38.6
43.3
48.8



• Shell is made of cast iron or ductile iron.
• Gears and shafts are made of low carbon alloy steel through heating
treatment.
• Low noise, high torque and long service life.
• Widely used in variety of agricultural and garden machinery.

• Pokrywa jest wykonana z żeliwa oraz żeliwa sferoidalnego.
• Koła zębate oraz wałki są wykonane ze stopu stali o małej zawartości węgla
poprzez obróbkę cieplną.
• Cichobieżność, wysoki moment oraz długożywotność.
• Szeroko stosowane w różnych maszynach rolniczych i ogrodowych.

Cast-iron reduction gearbox KRT300 series /
Żeliwna przekładnia redukcyjna KRT300
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Ratio /Wskaźnik Output torque (Nm) /
Moment wyjściowy (Nm)

Work temperature /
Temperatura pracy

Weight (kg) /
Waga (kg)

Lubrication oil /
Olej smarny

29.5/1 3000 ESSO GEAR OIL CE80W90 -20°～ 80° 36.5

Dimensions /Wymiary
Type / Typ

A B C
KRT300-1
KRT300-2
KRT300-3

Φ35
Φ40
Φ45

10
12
12

38.6
43.3
48.8



• Shell is made of cast iron or ductile iron.
• Gears and shafts are made of low carbon alloy steel through heating
treatment.
• Low noise, high torque and long service life.
• Widely used in variety of agricultural and garden machinery.

• Pokrywa jest wykonana z żeliwa oraz żeliwa sferoidalnego.
• Koła zębate oraz wałki są wykonane ze stopu stali o małej zawartości węgla
poprzez obróbkę cieplną.
• Cichobieżność, wysoki moment oraz długożywotność.
• Szeroko stosowane w różnych maszynach rolniczych i ogrodowych.

Cast-iron reduction gearbox KRT350 series /
Żeliwna przekładnia redukcyjna KRT350

www.iowtrade.pl

Ratio /Wskaźnik Output torque (Nm) /
Moment wyjściowy (Nm)

Work temperature /
Temperatura pracy

Weight (kg) /
Waga (kg)

Lubrication oil /
Olej smarny

12.1/1
19.1/1
24.3/1
38.3/1

3500
3500
3500
3500

ESSO GEAR OIL CE80W90
ESSO GEAR OIL CE80W90
ESSO GEAR OIL CE80W90
ESSO GEAR OIL CE80W90

-20°～ 80°
-20°～ 80°
-20°～ 80°
-20°～ 80°

44.5
45.5
46.5
49.5

Dimensions /Wymiary
Type / Typ

A B C
KRT350-1
KRT350-2
KRT350-3

Φ45
Φ50
Φ60

14
14
18

48.8
53.2
64.4



• Shell is made of cast iron or ductile iron.
• Gears and shafts are made of low carbon alloy steel through heating
treatment.
• Low noise, high torque and long service life.
• Widely used in variety of agricultural and garden machinery.

• Pokrywa jest wykonana z żeliwa oraz żeliwa sferoidalnego.
• Koła zębate oraz wałki są wykonane ze stopu stali o małej zawartości węgla
poprzez obróbkę cieplną.
• Cichobieżność, wysoki moment oraz długożywotność.
• Szeroko stosowane w różnych maszynach rolniczych i ogrodowych.

Cast-iron reduction gearbox KRT400 series /
Żeliwna przekładnia redukcyjna KRT400

www.iowtrade.pl

Ratio /Wskaźnik Output torque (Nm) /
Moment wyjściowy (Nm)

Work temperature /
Temperatura pracy

Weight (kg) /
Waga (kg)

Lubrication oil /
Olej smarny

35.35/1 4000 ESSO GEAR OIL CE80W90 -20°～ 80° 57.5

Dimensions /Wymiary
Type / Typ

A B C
KRT400-1
KRT400-2
KRT400-3

Φ50
Φ55
Φ60

14
16
18

53.8
59.3
64.4



• Shell is made of cast iron or ductile iron.
• Gears and shafts are made of low carbon alloy steel through heating
treatment.
• Low noise, high torque and long service life.
• Widely used in variety of agricultural and garden machinery.

• Pokrywa jest wykonana z żeliwa oraz żeliwa sferoidalnego.
• Koła zębate oraz wałki są wykonane ze stopu stali o małej zawartości węgla
poprzez obróbkę cieplną.
• Cichobieżność, wysoki moment oraz długożywotność.
• Szeroko stosowane w różnych maszynach rolniczych i ogrodowych.

Cast-iron reduction gearbox KRT500 series /
Żeliwna przekładnia redukcyjna KRT500

www.iowtrade.pl

Ratio /Wskaźnik Output torque (Nm) /
Moment wyjściowy (Nm)

Work temperature /
Temperatura pracy

Weight (kg) /
Waga (kg)

Lubrication oil /
Olej smarny

43.6/1 5000 ESSO GEAR OIL CE80W90 -20°～ 80° 55.5

Dimensions /Wymiary
Type / Typ

A B C
KRT500-1
KRT500-2
KRT500-3

Φ50
Φ55
Φ60

14
16
18

53.8
59.3
64.4



Cast-iron reduction gearbox KRT650 series /
Żeliwna przekładnia redukcyjna KRT650

• Shell is made of cast iron or ductile iron.
• Gears and shafts are made of low carbon alloy steel through heating
treatment.
• Low noise, high torque and long service life.
• Widely used in variety of agricultural and garden machinery.

• Pokrywa jest wykonana z żeliwa oraz żeliwa sferoidalnego.
• Koła zębate oraz wałki są wykonane ze stopu stali o małej zawartości węgla
poprzez obróbkę cieplną.
• Cichobieżność, wysoki moment oraz długożywotność.
• Szeroko stosowane w różnych maszynach rolniczych i ogrodowych.

www.iowtrade.pl

Ratio /Wskaźnik Output torque (Nm) /
Moment wyjściowy (Nm)

Work temperature /
Temperatura pracy

Weight (kg) /
Waga (kg)

Lubrication oil /
Olej smarny

37.8/1 6500 ESSO GEAR OIL CE80W90 -20°～ 80° 68.5

Dimensions /Wymiary
Type / Typ

A B C
KRT650-1
KRT650-2
KRT650-3

Φ55
Φ60
Φ65

16
18
18

59.3
64.4
69.4



Cast-iron reduction gearbox KRT800 series /
Żeliwna przekładnia redukcyjna KRT800

• Shell is made of cast iron or ductile iron.
• Gears and shafts are made of low carbon alloy steel through heating
treatment.
• Low noise, high torque and long service life.
• Widely used in variety of agricultural and garden machinery.

• Pokrywa jest wykonana z żeliwa oraz żeliwa sferoidalnego.
• Koła zębate oraz wałki są wykonane ze stopu stali o małej zawartości węgla
poprzez obróbkę cieplną.
• Cichobieżność, wysoki moment oraz długożywotność.
• Szeroko stosowane w różnych maszynach rolniczych i ogrodowych.

www.iowtrade.pl

Ratio /Wskaźnik Output torque (Nm) /
Moment wyjściowy (Nm)

Work temperature /
Temperatura pracy

Weight (kg) /
Waga (kg)

Lubrication oil /
Olej smarny

31.67/1 8000 ESSO GEAR OIL CE80W90 -20°～ 80° 79.5

Dimensions /Wymiary
Type / Typ

A B C
KRT800-1
KRT800-2
KRT800-3

Φ55
Φ60
Φ65

16
18
18

59.3
64.4
69.4


