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Jakość Wydajność i Osiągi Przekładni  PRM 
 

Przekładnie Morskie PRM zyskały stabilną pozycję na 

światowym rynku zyskując reputację sprzętu dobrej jakości, 

niezawodnego i wydajnego w eksploatacji, a dzięki temu 

stanowiąc idealny wybór do wszelkiego rodzaju jednostek 

pływających. 

 

Wszystkie hydrauliczne przekładnie PRM są skonstruowane 

w taki sposób, aby przenosić pełną moc na napęd w obu 

kierunkach współpracując przy tym ze śrubą zarówno lewo 

jak i prawoskrętną. 

 

Przekładnie PRM80, 90 i 120 są sterowane mechanicznie za 

pomocą sprzęgła stożkowego. 

 

Wszystkie podzespoły przekładni zostały zaprojektowane  

i wyprodukowane w taki sposób, aby w przypadku 

prawidłowego montażu i obsługi zapewnić wieloletnią 

bezawaryjna pracę. 

 

Ponieważ przekładnie zostały zaprojektowane z myślą  

o zastosowaniach morskich we wszystkich standardowych 

wersjach wał wyjściowy jest przesunięty w pionie w stosunku 

do osi wału korbowego (Offset). Aczkolwiek, aby zapewnić 

dostępność przekładni dla jak największej ilości jednostek w 

jak najszerszym zakresie zastosowań, dostępne są również 

przekładnie w konfiguracji, w której wał korbowy i wał 

wyjściowy są w linii (In-Line) – PRM260 i 750 oraz 

przekładnie z wałem wyjściowym ustawionym pod kątem  

w stosunku do wału korbowego (Down Angle) – PRM750 (kąt 

nachylenia 8
o
) i PRM1000 (10

o
 kąt nachylenia). 

 

Przekładnie PRM80, 90, 150, 1500 i 1750 mogą być 

stosowane tylko z silnikami o kierunku obrotów odwrotnym  

do ruchu wskazówek zegara. Wszystkie pozostałe 

przekładnie PRM fabrycznie są również przystosowane do 

współpracy z takimi silnikami, aczkolwiek mogą zostać 

przystosowane do silników z odwrotnym kierunkiem 

obrotów poprzez obrócenie pompy oleju o 180
o
. 

 

 

 

 

 



 

Gwarantowana Wytrzymałość 
 

Wszystkie przekładnie PRM objęte są pełną dwuletnią 

gwarancją co świadczy o jakości naszych produktów. 

 

Łatwa Obsługa 
 

Wielotarczowe sprzęgło hydrauliczne zapewnia szybką 

reakcję na zmianę położenia dźwigni sterującej co zapewnia 

bardzo sprawną obsługę i manewrowość jednostki. 

Wszystkie modele zaprojektowano w taki sposób, aby były 

kompatybilne z jednodźwigniowymi systemami sterowania 

równocześnie przekładnią i silnikiem. 

 

Za wyjątkiem przekładni PRM80/90/120 we wszystkich 

modelach stopień przełożenia oraz wydajność są identyczne 

bez względu na kierunek obrotów śruby dzięki czemu 

przekładnie PRM są idealne dla dwusilnikowych układów 

napędowych. Konstrukcja przekładni pozwala na swobodny, 

nielimitowany czasem pływ śruby co doskonale sprawdza się 

w żaglówkach oraz jednostkach o napędzie dwusilnikowym, 

które czasem pływają korzystając tylko z jednego. 

 

Bezpieczeństwo 
 

Przekładnie PRM zaprojektowano z myślą o jak najlepszej 

wytrzymałości i niezawodności. Aczkolwiek na wypadek mało 

prawdopodobnej awarii zostały wyposażone w system „get 

you home” („wrócisz do domu”). System umożliwia ręczne 

wykonanie mechanicznej blokady tarcz sprzęgła w pozycji 

zapewniającej napęd i bezpieczne doprowadzenie jednostki 

do portu docelowego. 

 

Jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa jest 

opcjonalny przełącznik, który po zamontowaniu w systemie 

sterowania nie pozwoli na uruchomienie silnika dopóki 

dźwignia kontroli przekładni nie będzie w pozycji neutralnej. 

Pomoc Techniczna 
 

Rozbudowana sieć dystrybutorów i agentów na całym 

świecie zapewnia kompleksową obsługę posprzedażową 

wszystkim użytkownikom przekładni PRM włączając w to 

serwis i sprzedaż części zamiennych. Aktualna lista 

współpracowników dostępna jest na naszej stronie 

internetowej. 

 

Konstrukcja wszystkich przekładni PRM pozwala na łatwy 

dostęp do wszystkich głównych komponentów oraz części 

serwisowalnych takich jak pompy dla wygody 

zamontowanych na zewnątrz. Obsługa codzienna została 

ograniczona do sprawdzania temperatury oraz ciśnienia 

pracy, a także sprawdzania uszczelek i simmeringów. 

 

Wyposażenie dodatkowe 
 

Dostępny jest szeroki wachlarz punktów odbioru mocy 

zarówno bezpośrednio jak i przez sprzęgło mocowanych na 

złączu SAE do zapewnienia napędu dodatkowym 

urządzeniom na jednostce. System „trolling valves” dostępny 

w modelach PRM260 do PRM1750 pozwala na pracę śruby  

w dowolnym zakresie od 1200 do 0 obr/min. 

 

 

 

 

 



 

PROSTA MECHANICZNA PRACA 
LEKKA WAGA 
ZWARTA BUDOWA 
MOCNA 

Przekładnia PRM80 została zaprojektowana  
z przeznaczeniem do żeglugi rekreacyjnej, gdzie potrzebne 
są przekładnie lekkie, proste i nowoczesne.  
 

Sprzęgła stożkowe dla obu biegów są wspólne w całym 

zakresie. Są to sprzęgła mechaniczne, bezobsługowe. 

 

Docelowo przekładnia została stworzona do współpracy ze 

standardowymi silnikami o kierunku obrotów odwrotnym do 

ruchu wskazówek zegara. Takie połączenie sprawia, że wał 

wejściowy przekładni patrząc od przodu obraca się zgodnie  

z ruchem wskazówek zegara co z kolei wymusza stosowanie 

śrub prawostronnych. 

 

Dostępne przełożenia to 2:1 i 2.5:1 przy czym przełożenie 

wstecz wynosi 2.5:1. 

 

Nowoczesna aluminiowa obudowa została zaprojektowana 

w taki sposób, aby była jak najlżejsza, a równocześnie 

odprowadzała jak najwięcej ciepła. 

 

Sterowanie przekładnią odbywa się za pomocą dźwigni, 

która może być ustawiona w trzech pozycjach: W przód, 

Neutralna, Wstecz. Układ jest przystosowany do współpracy 

ze wspólnym systemem zdalnego sterowania dla silnika  

i przekładni, np.: MORSE MT3 lub SL3, w których sterowanie 

obrotami silnika i przełożeniem przekładni odbywa się za 

pomocą jednej dźwigni.  

 
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ 

Przełożenie 
Rozrywka Lekka komercja 

kW BHP kW BHP 

2.:1 0.84 1.12 0.55 0.74 

2.5:1 0.73 0.98 0.48 0.65 

Max 35 47 24 32 

Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000obr/min 

Informacja: Pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika 

PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU 
Przybliżona waga 12.5kg 

Pojemność układu oleju 0.57l 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROSTA MECHANICZNA PRACA 
LEKKA WAGA 
ZWARTA BUDOWA 
MOCNA 

Nowa przekładnia PRM90 została zaprojektowana  
z przeznaczeniem do żeglugi rekreacyjnej, gdzie potrzebne 
są przekładnie lekkie, proste i nowoczesne. Posiada wiele 
cech PRM80 lecz na potrzeby nowego modelu 
zaadoptowano projekt obudowy z nowej rodziny 
przekładni. Poprawiono również osiągi w stosunku do 
PRM80 tak, aby przekładnię można było wykorzystać  
w jeszcze większej liczbie zastosowań. 
 

Sprzęgła stożkowe dla obu biegów są wspólne w całym 

zakresie. Są to sprzęgła mechaniczne, bezobsługowe. 

 

Docelowo przekładnia została stworzona do współpracy ze 

standardowymi silnikami o kierunku obrotów odwrotnym do 

ruchu wskazówek zegara. Takie połączenie sprawia, że wał 

wejściowy przekładni patrząc od przodu obraca się zgodnie  

z ruchem wskazówek zegara co z kolei wymusza stosowanie 

śrub prawostronnych. 

 

Dostępne przełożenia to 2:1 i 2.5:1 przy czym przełożenie 

wstecz wynosi 2.5:1. 

 

Nowoczesna aluminiowa obudowa została zaprojektowana 

w taki sposób, aby była jak najlżejsza, a równocześnie 

odprowadzała jak najwięcej ciepła. 

 

Sterowanie przekładnią odbywa się za pomocą dźwigni, 

która może być ustawiona w trzech pozycjach: W przód, 

Neutralna, Wstecz. Układ jest przystosowany do współpracy 

ze wspólnym systemem zdalnego sterowania dla silnika  

i przekładni, np.: MORSE MT3 lub SL3, w których sterowanie 

obrotami silnika i przełożeniem przekładni odbywa się za 

pomocą jednej dźwigni.  

 
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ 

Przełożenie 
Rozrywka Lekka komercja 

kW BHP kW BHP  
2:1 0.93 1.25 0.93 1.25 

2.5:1 0.75 1.00 0.64 0.86 

Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000obr/min 

Informacja: Pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika 

PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU 
Przybliżona waga 10.5kg 

Pojemność układu oleju 0.50l 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROSTA MECHANICZNA PRACA 
LEKKA WAGA 
ZWARTA BUDOWA 
MOCNA 

Przekładnie PRM120/125 zostały zaprojektowane  
z przeznaczeniem do żeglugi rekreacyjnej, gdzie potrzebne 
są przekładnie proste i lekkie. Nowa przekładnia PRM125 
powstała na bazie przekładni PRM120 z myślą  
o użytkownikach potrzebujących lekkiej, nowoczesnej 
przekładni. Obudowa przekładni inspirowana jest 
charakterystyką modeli PRM80 i PRM1200A. 
 

Sprzęgła stożkowe dla obu biegów są wspólne w całym 

zakresie. Są to sprzęgła mechaniczne, bezobsługowe. 

 

Docelowo przekładnia została stworzona do współpracy ze 

standardowymi silnikami o kierunku obrotów odwrotnym do 

ruchu wskazówek zegara. Takie połączenie sprawia, że wał 

wejściowy przekładni patrząc od przodu obraca się zgodnie  

z ruchem wskazówek zegara co z kolei wymusza stosowanie 

śrub prawostronnych. 

 

Dostępne przełożenia to 2:1, 2.5:1 i 3:1 przy czym 

przełożenie wstecz wynosi 2.5:1. 

 

Nowoczesna aluminiowa obudowa została zaprojektowana 

do pracy w ciężkich warunkach i w taki sposób, aby 

odprowadzała jak najwięcej ciepła. 

 

Sterowanie przekładnią odbywa się za pomocą dźwigni, 

która może być ustawiona w trzech pozycjach: W przód, 

Neutralna, Wstecz. Układ jest przystosowany do współpracy 

ze wspólnym systemem zdalnego sterowania dla silnika  

i przekładni, np.: MORSE MT3 lub SL3, w których sterowanie 

obrotami silnika i przełożeniem przekładni odbywa się za 

pomocą jednej dźwigni.  

 
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ 

Przełożenie 
Rozrywka Lekka komercja 

kW BHP kW BHP  
2:1 1.25 1.67 0.68 0.91 

2.5:1 1 1.34 0.68 0.91 

3:1 0.83 1.11 0.58 0.77 

Moc max 50 67 35 47 

Maksymalna prędkość pracy: 5000 obr/min 

Informacja: Pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika 

PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU 
Przybliżona waga 16kg 

Pojemność układu oleju 0.80l 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W PEŁNI HYDRAULICZNA 
LEKKA WAGA 
ZWARTA BUDOWA 
SPRAWDZONA 

Dobrze przyjęta przez użytkowników przekładnia PRM150 
została zbudowana z przeznaczeniem zarówno do żeglugi 
rekreacyjnej jak i komercyjnej. Zastosowanie dwóch 
bliźniaczych wałów oraz osobnych hydraulicznych sprzęgieł 
(bezobsługowych) dla biegu „w przód” i „wstecz” pozwala 
na podanie pełnej mocy bez względu na przełożenie. 
 

Wszystkie możliwe przełożenia dostępne są przy ustawieniu 

„w przód” bez względu na to czy przekładnia współpracuje  

z lewo lub prawostronną śrubą. Czyni to z PRM150 idealne 

rozwiązanie dla jednostek z instalacją dwusilnikową. 

 

Stworzona do ciężkiej pracy przekładnia ma metalową, 

wewnętrznie żebrowaną obudowę dla uzyskania większej 

sztywności i wytrzymałości konstrukcji. Dla ułatwienia 

obsługi serwisowej przekładnia składa się z dwóch osobnych 

części. 

 

Hydraulika urządzenia działa na oleju silnikowym bez 

potrzeby stosowania specjalnych preparatów zapewniając 

szybką reakcję na ruchy dźwigni sterującej przekładnią co  

z kolei przekłada się na dobre prowadzenie jednostki. Dla 

ułatwienia dźwignia sterowania przełożeniem ma zapadkę, 

która ustawią ja w pozycji neutralnej, a cały układ jest 

kompatybilny z jednodźwigniowymi systemami sterowania 

równocześnie obrotami silnika i przełożeniem przekładni. 

 

Solidna i niezawodna, aczkolwiek na wszelki wypadek 

przekładnia została wyposażona w system ręcznej 

mechanicznej blokady przełożenia napędu, która zapewni 

możliwość powrotu do portu w przypadku mało 

prawdopodobnej awarii przekładni.  

 
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ 

Przełożenie 
Rozrywka Lekka komercja 

kW BHP kW BHP 

1.5:1 1.6 2.1 1.1 1.5 

2:1 1.6 2.1 1.1 1.5 

3:1 1.6 2.1 1.1 1.5 

Maksymalna prędkość pracy: czasowa 5000 obr/min, stała 4500 obr/min 

Informacja: Pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika 

PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU 
Przybliżona waga 21kg 

Pojemność układu oleju 1.40l 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W PEŁNI HYDRAULICZNA 
OPCJA IN-LINE (WAŁY WEJŚCIOWY I WYJŚCIOWY W OSI) 
OPCJA OFFSET (WAŁY WEJŚCIOWY I WYJŚCIOWY 
PRZESUNIĘTE WZGLĘDEM SIEBIE) 

Przekładnia PRM260 została zbudowana z przeznaczeniem 
zarówno do żeglugi rekreacyjnej jak i komercyjnej. 
Zastosowanie dwóch bliźniaczych wałów oraz osobnych 
hydraulicznych sprzęgieł (bezobsługowych) dla biegu  
„w przód” i „wstecz” pozwala na podanie pełnej mocy bez 
względu na przełożenie. 
 

Przekładnia jest oferowana w dwóch różnych wariantach.  

In-Line czyli wała wejściowy i wał wyjściowy są w osi oraz 

Offset czyli wał wyjściowy jest przesunięty w pionie  

w stosunku do wału wejściowego. 

 

Wszystkie możliwe przełożenia dostępne są przy ustawieniu 

„w przód” bez względu na to czy przekładnia współpracuje  

z lewo lub prawostronną śrubą. Czyni to z PRM260 idealne 

rozwiązanie dla jednostek z instalacją dwusilnikową. 

 

Wał wejściowy, wieloklin, flansza przyłączeniowa na wał  

i flansza przyłączeniowa na koło zamachowe są takie same 

jak w przekładniach Borg Warner czy Paragon. 

 

Hydraulika urządzenia działa na oleju silnikowym bez 

potrzeby stosowania specjalnych preparatów zapewniając 

szybką reakcję na ruchy dźwigni sterującej przekładnią co  

z kolei przekłada się na dobre prowadzenie jednostki. Dla 

ułatwienia dźwignia sterowania przełożeniem ma zapadkę, 

która ustawią ja w pozycji neutralnej, a cały układ jest 

kompatybilny z jednodźwigniowymi systemami sterowania 

równocześnie obrotami silnika i przełożeniem przekładni. 

 

Solidna i niezawodna, aczkolwiek na wszelki wypadek 

przekładnia została wyposażona w system ręcznej 

mechanicznej blokady przełożenia napędu, która zapewni 

możliwość powrotu do portu w przypadku mało 

prawdopodobnej awarii przekładni.  

 
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ 

Przeło 

żenia 

Rozrywka Lekka komercja Profesjonalna 

kW BHP kW BHP kW BHP 

2:1 2.72 3.65 2.51 3.36 2.31 3.08 

3:1 2.72 3.65 2.51 3.36 2.31 3.08 

Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000 obr/min 

Informacja: Pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika 

PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU 
Model Waga Pojemość 

PRM260D 48kg 1.5l 

PRM260C 63kg 1.7l 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W PEŁNI HYDRAULICZNA 
OPCJA OFFSET (WAŁY WEJŚCIOWY I WYJŚCIOWY 
PRZESUNIĘTE WZGLĘDEM SIEBIE) 

Przekładnia PRM500 została zbudowana z przeznaczeniem 
zarówno do żeglugi rekreacyjnej jak i komercyjnej. 
Zastosowanie dwóch bliźniaczych wałów oraz osobnych 
hydraulicznych sprzęgieł (bezobsługowych) dla biegu  
„w przód” i „wstecz” pozwala na podanie pełnej mocy bez 
względu na przełożenie. 
 

Aby zapewnić jak największy wybór przekładni do jak 

największej ilości jednostek model PRM500 oferowany jest  

z kilkoma wariantami przełożenia: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1. 

Wszystkie możliwe przełożenia dostępne są przy ustawieniu 

„w przód” bez względu na to czy przekładnia współpracuje  

z lewo lub prawostronną śrubą. Czyni to z PRM500 idealne 

rozwiązanie dla jednostek z instalacją dwusilnikową. 

 

Hydraulika urządzenia działa na oleju silnikowym bez 

potrzeby stosowania specjalnych preparatów zapewniając 

szybką reakcję na ruchy dźwigni sterującej przekładnią co  

z kolei przekłada się na dobre prowadzenie jednostki. Dla 

ułatwienia dźwignia sterowania przełożeniem ma zapadkę, 

która ustawią ja w pozycji neutralnej, a cały układ jest 

kompatybilny z jednodźwigniowymi systemami sterowania 

równocześnie obrotami silnika i przełożeniem przekładni. 

 

Solidna i niezawodna, aczkolwiek na wszelki wypadek 

przekładnia została wyposażona w system ręcznej 

mechanicznej blokady przełożenia napędu, która zapewni 

możliwość powrotu do portu w przypadku mało 

prawdopodobnej awarii przekładni.  

 

Jako akcesorium opcjonalne dla przekładni PRM500 

dostępny jest dodatkowy bezpośredni punkt odbioru mocy 

dostosowany do podłączenia pompy hydraulicznej SAE 

J744C opcja „B”. Uzyskano dzięki temu ekonomiczne  

i kompaktowe źródło napędu dla dodatkowego osprzętu. 

 
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ 

Przeło 

żenia 

Rozrywka Lekka komercja Profesjonalna 

kW BHP kW BHP kW BHP 

1.5/2:1 4.75 6.38 4.62 6.19 4.40 5.90 

2.5/3:1 4.62 6.19 4.40 5.90 4.40 5.90 

Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000 obr/min 

Informacja: Pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika 

PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU 
Waga 68kg 

Pojemność 2.5l 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W PEŁNI HYDRAULICZNA 
OPCJA OFFSET (WAŁY WEJŚCIOWY I WYJŚCIOWY 
PRZESUNIĘTE WZGLĘDEM SIEBIE) 
OPCJA IN-LINE (WAŁY WEJŚCIOWY I WYJŚCIOWY W OSI) 
OPCJA ANGLE DOWN (WAŁ WYJSCIOWY POD KĄTEM 8o 
WZGLĘDEM OSI) 

Przekładnia PRM750 została zbudowana z przeznaczeniem 
zarówno do żeglugi rekreacyjnej jak i komercyjnej. 
Zastosowanie dwóch bliźniaczych wałów oraz osobnych 
hydraulicznych sprzęgieł (bezobsługowych) dla biegu  
„w przód” i „wstecz” pozwala na podanie pełnej mocy bez 
względu na przełożenie. 
 

Aby zapewnić jak największy wybór przekładni do jak 

największej ilości jednostek model PRM750 oferowany jest 

w trzech wariantach konstrukcyjnych: In-Line, Offset i Angle 

Down oraz z kilkoma wariantami przełożenia: 1.5:1, 2:1, 

2.5:1, 3:1, 4:1 (Przełożenie 4:1 dostępne tylko w wersji 

Offset). Wszystkie możliwe przełożenia dostępne są przy 

ustawieniu „w przód” bez względu na to czy przekładnia 

współpracuje z lewo lub prawostronną śrubą. Czyni to  

z PRM750 idealne rozwiązanie dla jednostek z instalacją 

dwusilnikową. 

 

Jako akcesorium opcjonalne do przekładni PRM750 

dostępny jest dodatkowy bezpośredni punkt odbioru mocy 

dostosowany do podłączenia pompy hydraulicznej SAE 

J744C opcja „B”. Uzyskano dzięki temu ekonomiczne  

i kompaktowe źródło napędu dla dodatkowego osprzętu. 

Innym elementem wyposażenia dodatkowego jest system 

Trolling Valve pozwalający zredukować prędkość śruby do 

„0” przy równoczesnej pracy silnika z prędkością nawet do 

1200 obr/min. 

 

Hydraulika urządzenia działa na oleju silnikowym bez 

potrzeby stosowania specjalnych preparatów zapewniając 

szybką reakcję na ruchy dźwigni sterującej przekładnią co  

z kolei przekłada się na dobre prowadzenie jednostki. Dla 

ułatwienia dźwignia sterowania przełożeniem ma zapadkę, 

która ustawią ja w pozycji neutralnej, a cały układ jest 

kompatybilny z jednodźwigniowymi systemami sterowania 

równocześnie obrotami silnika i przełożeniem przekładni. 

 

Solidna i niezawodna, aczkolwiek na wszelki wypadek 

przekładnia została wyposażona w system ręcznej 

mechanicznej blokady przełożenia napędu, która zapewni 

możliwość powrotu do portu w przypadku mało 

prawdopodobnej awarii przekładni.  

 

Stworzona do ciężkiej pracy przekładnia ma metalową, 

wewnętrznie żebrowaną obudowę dla uzyskania większej 

sztywności i wytrzymałości konstrukcji.  

 
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ (Angle Drive) 

Przeło 

żenia 

Rozrywka Lekka komercja Profesjonalna 

kW BHP kW BHP kW BHP 

1.5/1:1 7.17 9.62 5.68 7.62 5.39 7.23 

2.5/2:1 7.07 9.48 5.68 7.62 5.39 7.23 

3:1 5.96 8.00 5.60 7.51 5.24 7.02 

PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ (In-Line, Offset) 
Przeło 

żenia 

Rozrywka Lekka komercja Profesjonalna 

kW BHP kW BHP kW BHP 

1.5/1:1 7.85 10.52 6.07 8.13 5.86 7.85 

2.5/2:1 7.07 9.48 5.86 7.85 5.55 7.43 

4/3:1 5.96 8.00 5.60 7.50 5.24 7.02 

Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000 obr/min 

Informacja: Pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika 

PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU 
Model Waga Pojemność 

PRM750D 72kg 2.5l 

PRM750D4 80kg 3.5l 

PRM750A 90kg 3.0l 

PRM750C 93kg 3.0l 

 

 



 

W PEŁNI HYDRAULICZNA 
OPCJA OFFSET (WAŁY WEJŚCIOWY I WYJŚCIOWY 
PRZESUNIĘTE WZGLĘDEM SIEBIE) 
OPCJA ANGLE DOWN (WAŁ WYJSCIOWY POD KĄTEM 10o 
WZGLĘDEM OSI) 

Przekładnia PRM1000 została zbudowana  
z przeznaczeniem zarówno do żeglugi rekreacyjnej jak  
i komercyjnej. Zastosowanie dwóch bliźniaczych wałów 
oraz osobnych hydraulicznych sprzęgieł (bezobsługowych) 
dla biegu „w przód” i „wstecz” pozwala na podanie pełnej 
mocy bez względu na przełożenie. 
 

Aby zapewnić jak największy wybór przekładni do jak 

największej ilości jednostek model PRM1000 oferowany jest 

w dwóch wariantach konstrukcyjnych: Offset i Angle Down 

oraz z kilkoma wariantami przełożenia: 1.5:1, 2:1, 3:1 i 4:1 

(Przełożenie 4:1 dostępne tylko w wersji Offset). Wszystkie 

możliwe przełożenia dostępne są przy ustawieniu „w przód” 

bez względu na to czy przekładnia współpracuje z lewo lub 

prawostronną śrubą. Czyni to z PRM1000 idealne 

rozwiązanie dla jednostek z instalacją dwusilnikową. 

 

Stworzona do ciężkiej pracy przekładnia został wykonana  

z wysokiej jakości żeliwa. Dla uzyskania większej sztywności  

i wytrzymałości konstrukcji odlew jest wewnętrznie 

żebrowany, a dla ułatwienia obsługi serwisowej przekładnia 

składa się z dwóch osobnych części. 

 

Hydraulika urządzenia działa na oleju silnikowym bez 

potrzeby stosowania specjalnych preparatów zapewniając 

szybką reakcję na ruchy dźwigni sterującej przekładnią co  

z kolei przekłada się na dobre prowadzenie jednostki. Dla 

ułatwienia dźwignia sterowania przełożeniem ma zapadkę, 

która ustawią ja w pozycji neutralnej, a cały układ jest 

kompatybilny z jednodźwigniowymi systemami sterowania 

równocześnie obrotami silnika i przełożeniem przekładni. 

 

Solidna i niezawodna, aczkolwiek na wszelki wypadek 

przekładnia została wyposażona w system ręcznej 

mechanicznej blokady przełożenia napędu, która zapewni 

możliwość powrotu do portu w przypadku mało 

prawdopodobnej awarii przekładni.  

 

Jako akcesorium opcjonalne do przekładni PRM1000 

dostępny jest dodatkowy bezpośredni punkt odbioru mocy 

dostosowany do podłączenia pompy hydraulicznej SAE 

J744C opcja „B”. Uzyskano dzięki temu ekonomiczne  

i kompaktowe źródło napędu dla dodatkowego osprzętu. 

Innym elementem wyposażenia dodatkowego jest system 

Trolling Valve pozwalający zredukować prędkość śruby do 

„0” przy równoczesnej pracy silnika z prędkością nawet do 

1200 obr/min. 

 
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ (Angle Drive) 

Przeło 

żenia 

Rozrywka Lekka komercja Profesjonalna 

kW BHP kW BHP kW BHP 

1.5 9.66 12.95 7.10 9.52 6.67 8.95 

2:1 9.43 12.64 7.10 9.52 6.67 8.95 

3:1 8.58 11.50 7.10 9.52 6.67 8.95 

PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ ( Offset) 
Przeło 

żenia 

Rozrywka Lekka komercja Profesjonalna 

kW BHP kW BHP kW BHP 

1.5 10.47 14.04 7.75 10.39 7.33 9.82 

2:1 9.43 12.64 7.44 9.96 7.02 9.40 

4/3:1 8.58 11.50 7.44 9.96 7.02 9.40 

Maksymalna prędkość pracy: czasowa 3500 obr/min, stała 3000 obr/min 

Informacja: Pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika 

PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU 
Model Waga Pojemność 

PRM1000D 86kg 3.0l 

PRM1000D4 93kg 4.0l 

PRM1000A 118kg 3.5l 

 



 

W PEŁNI HYDRAULICZNA 
MOCNA I WYTRZYMAŁA 
LEKKA I KOMPAKTOWA 
WYKONANA Z ALUMINIUM 
OPCJA ANGLE DOWN (WAŁ WYJSCIOWY POD KĄTEM 8o 
WZGLĘDEM OSI) 

Przekładnia PRM1200A jest jedną z nowszych konstrukcji 
z opcją Angle Down. Zaprojektowana i zbudowana 
specjalnie z myślą o konfigurowaniu z silnikami 
charakteryzującymi się maksymalnym momentem 
obrotowym do 1200 Nm i pracujących z prędkością do 
5000 obr/min. 
 

Przekładnia może przenieść maksymalnie 505 KM przy 

3000 obr/min. Jest to bardzo mocna, a równocześnie 

lekka jednostka o zwartej budowie przeznaczona do 

żeglugi rekreacyjnej. Standardowe przełożenia przekładni 

to: 1.25:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1. Dodatkowo przekładnia może 

zostać wyposażona w specjalne adaptery pozwalające na 

montaż dodatkowych punktów odbioru mocy w opcji 

montażowej BW, SAE3, SAE4 lub CAT3. 

 

Przekładnia ma wiele zalet takich jak możliwość 

przenoszenia dużych momentów czy olbrzymia ilość 

dodatkowych punktów odbioru mocy możliwych do 

zamontowania w różnych opcjach montażowych, ale 

jedną z istotniejszych jest szeroki wachlarz zastosowań 

przekładni, np.: w napędzie strumieniowym.  

 

Innym elementem wyposażenia dodatkowego jest system 

Trolling Valve pozwalający zredukować prędkość śruby do 

„0” przy równoczesnej pracy silnika z prędkością nawet do 

1200 obr/min. 

 

Hydraulika urządzenia działa na oleju silnikowym bez 

potrzeby stosowania specjalnych preparatów zapewniając 

szybką reakcję na ruchy dźwigni sterującej przekładnią co 

z kolei przekłada się na dobre prowadzenie jednostki. Dla 

ułatwienia dźwignia sterowania przełożeniem ma 

zapadkę, która ustawią ja w pozycji neutralnej, a cały 

układ jest kompatybilny z jednodźwigniowymi systemami 

sterowania równocześnie obrotami silnika i przełożeniem 

przekładni. 

 
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ (Angle Drive) 

Przeło 

żenia 

Rozrywka Lekka komercja Profesjonalna 

kW BHP kW BHP kW BHP 

Wszystkie 12.56 16.83 11.30 15.15 10.04 13.46 

Przy stałym obciążeniu (wszystkie przełożenia): 7.03 kW (9.42 BHP) 

PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU 
Waga 90kg 

Pojemność 4.0l 

 

 

 

 

 

 

 



 

W PEŁNI HYDRAULICZNA 
OPCJA OFFSET (WAŁY WEJŚCIOWY I WYJŚCIOWY 
PRZESUNIĘTE WZGLĘDEM SIEBIE) 
DWUSTOPNIOWA PRZEKŁADNIA 

Przekładnie PRM1500/1750 są idealnym rozwiązaniem  
w jednostkach żeglugi rekreacyjnej i komercyjnej,  
w których do napędu zastosowano silniki o mocy do 
526KM (393kW) dla PRM1500 i 620KM (463kW) dla 
PRM1750. 
 

W zależności od zastosowanych przełożeń przekładnie 

dostępne są w obudowie płytkiej (przełożenia 1.22:1  

i 3.00:1) lub głębokiej (przełożenia 3.12:1 i 4.90:1) oraz 

standardowo zostały wyposażone w złącze montażowe typu 

SAE. 

 

Zastosowanie dwóch bliźniaczych wałów oraz osobnych 

hydraulicznych sprzęgieł (bezobsługowych) dla biegu  

„w przód” i „wstecz” pozwala na podanie pełnej mocy (max 

moment obrotowy wynosi 1500Nm przy 2500 obr/min) bez 

względu na przełożenie natomiast dla biegu „w przód”, bez 

względu na to czy przekładnia współpracuje z lewo czy też 

prawostronną śrubą dostępne są wszystkie możliwe 

przełożenia. Czyni to z PRM1500/1750 idealne rozwiązanie 

dla jednostek z instalacją dwusilnikową. 

 

Hydraulika urządzenia działa na oleju silnikowym bez 

potrzeby stosowania specjalnych preparatów zapewniając 

szybką reakcję na ruchy dźwigni sterującej przekładnią co  

z kolei przekłada się na dobre prowadzenie jednostki. Dla 

ułatwienia dźwignia sterowania przełożeniem ma zapadkę, 

która ustawią ja w pozycji neutralnej, a cały układ jest 

kompatybilny z jednodźwigniowymi systemami sterowania 

równocześnie obrotami silnika i przełożeniem przekładni 

zapewniając niesamowitą wręcz sterowność  

i manewrowość. Przekładnie PRM1500/1750 posiadają 

certyfikat Towarzystwa Certyfikacyjnego Lloyd’s. 

 

Stworzona do ciężkiej pracy przekładnia został wykonana  

z wysokiej jakości żeliwa. Dla uzyskania większej sztywności  

i wytrzymałości konstrukcji odlew jest wewnętrznie 

żebrowany, a dla ułatwienia obsługi serwisowej wszystkie 

elementy wymagające dostępu zamontowano  

w przystępnym miejscu. 

 

Istnieje możliwość zamówienia wraz z przekładnią wielu 

elementów opcjonalnych między innymi system Trolling 

Valve pozwalający zredukować prędkość śruby do „0” przy 

równoczesnej pracy silnika z prędkością nawet do 1200 

obr/min.  

 
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ (Angle Drive) 

Model 
Przeło 

żenie 

Rozrywka Lekka komercja Profesjonalna 

kW BHP kW BHP kW BHP 

1500D 

3/4/ 

4.5:1 
15.70 21.06 14.65 19.65 13.63 18.28 

5:1 13.63 18.28 12.58 16.87 11.53 15.46 

1500S 

1/1.5/ 

2/2.25 

2.5:1 

15.70 21.06 14.65 19.65 13.63 18.28 

3:1 14.12 18.93 13.07 17.52 11.76 15.77 

1750D 

3/4/ 

4.5:1 
18.33 24.58 17.04 22.85 15.76 21.13 

5:1 16.76 22.48 15.58 20.89 14.41 19.32 

1750S 

1/1.5/ 

2/2.25 

2.5:1 

18.33 24.58 17.04 22.85 15.76 21.13 

3:1 18.33 24.58 17.04 22.85 15.76 21.13 

 

 

PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU 
Typ obudowy Waga Pojemność 

Głęboka 300kg 8.0l 

Płytka 260kg 10.0l 

 

 



PRZEGLĄD 

MODEL 
UKŁAD 
WAŁU 

PRZEŁOŻENIE 
Przód/Tył 

Rotacja 
Wejściowa 

Rotacja 
Wyjściowa 

MAKSYMALNA 
PRĘDKOŚĆ 

OBROTOWA OBR/MIN 
NOMINALNA MOC ZNAMIONOWA PRZY 100 OBR/MIN 

Ciągła Przerywana 
Pleasure** 

Light 
commercial** 

Heavy 
commercial** 

kW BHP kW BHP kW BHP 

PRM80D* 
Offset 

Offset 

2:1 

2,5:1 

LH 

LH 

RH 

RH 

5000 

5000 

- 

- 

0,84 

0,73 

1,12 

0,98 

0,55 

0,48 

0,74 

0,65 

- 

- 

- 

- 

PRM120D* 
 

Offset 

2:1 

2,5:1 

3:1 

LH 

LH 

LH 

RH 

RH 

RH 

5000 

5000 

5000 

- 

- 

- 

1,25 

1,00 

0,83 

1,67 

1,34 

1,11 

0,68 

0,68 

0,55 

0,91 

0,91 

0,77 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PRM150D Offset 1,5:1/2:1/3:1 LH LH/RH 4500 5000 1,6 2,1 1,1 1,5 - - 

PRM260D/C 
Offset/&In-

Line 

2:1/3:1 LH/RH LH/RH 4000 4500 2,72 3,65 2,51 3,36 2,31 3,08 

PRM500D Offset 
1,5:1/2:1 

2,5:1/3:1 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

4000 

4000 

4500 

4500 

4,76 

4,62 

6,38 

6,19 

4,62 

4,40 

6,19 

5,90 

4,40 

4,40 

5,90 

5,90 

PRM750A 

Kąt 

Nachylenia 

8
o
 

1:1/1,5:1 

2:1/2,5:1 

3:1 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

4000 

4000 

4000 

4500 

4500 

4500 

7,17 

7,07 

5,96 

9,62 

9,48 

8,00 

5,68 

5,68 

5,60 

7,62 

7,62 

7,50 

5,39 

5,39 

5,24 

7,23 

7,23 

7,02 

PRM750D/C 

Offset&In-

Line 

(Przy 4: 1 

nie ma  

In-Line) 

1:1/1,5:1 

2:1/2,5:1 

3:1/4:1 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

4000 

4000 

4000 

4500 

4500 

4500 

7,85 

7,07 

5,96 

9,62 

9,48 

8,00 

6,07 

5,86 

5,60 

8,13 

7,85 

7,50 

5,86 

5,55 

5,24 

7,85 

7,43 

7,02 

PRM1000D Tylko Offset 

1,5:1 

2:1 

3:1/4:1 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

3000 

3000 

3000 

3500 

3500 

3500 

10,47 

9,43 

8,58 

14,04 

12,64 

11,50 

7,75 

7,44 

7,44 

10,39 

9,96 

9,96 

7,33 

7,02 

7,02 

9,82 

9,40 

9,40 

PRM1000A 

Tylko kąt 

Nachylenia 

10
o
 

1,5:1 

2:1 

3:1 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

3000 

3000 

3000 

3500 

3500 

3500 

9,66 

9,43 

8,85 

12,95 

12,64 

11,50 

7,10 

7,10 

7,10 

9,52 

9,52 

9,52 

6,67 

6,67 

6,67 

8,95 

8,95 

8,95 

PRM1500D Tylko Offset 
3,12/3,88/4,5:1 

4,9:1 

LH 

LH 

LH/RH 

LH/RH 

2500 

2500 

3000 

3000 

15,70 

13,63 

21,06 

18,28 

14,65 

12,58 

19,65 

16,87 

13,63 

11,53 

18,28 

15,46 

PRM1500S Tylko Offset 

1,22/1,56/1,94:1 

2,25/2,45:1 

3:1 

LH 

LH 

LH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

2500 

2500 

2500 

3000 

3000 

3000 

15,70 

15,70 

14,12 

21,06 

21,06 

18,93 

14,65 

14,65 

13,07 

19,65 

19,65 

17,52 

13,63 

13,63 

11,76 

18,28 

18,28 

15,77 

PRM1750D Tylko Offset 
3,12/3,88/4,5:1 

4,9:1 

LH 

LH 

LH/RH 

LH/RH 

2500 

2500 

3000 

3000 

18,33 

16,76 

24,58 

22,48 

17,04 

15,58 

22,85 

20,89 

15,76 

14,41 

21,13 

19,32 

PRM1750S Tylko Offset 

1,22/1,56/1,94:1 

2,25/2,45:1 

3:1 

LH 

LH 

LH 

LH/RH 

LH/RH 

LH/RH 

2500 

2500 

2500 

3000 

3000 

3000 

18,33 

18,33 

18,33 

24,58 

24,58 

24,58 

17,04 

17,04 

17,04 

22,85 

22,85 

22,85 

15,76 

15,76 

15,76 

21,13 

21,13 

21,13 

* przełożenie wsteczne 2, 5: 1 

**Pleasure 

Ograniczenie do żeglugi rozrywkowej łodziami o małym zanurzeniu obejmującej maksymalnie 500 godzin pracy rocznie, z których nie więcej niż 5% będzie przy pełnym 

obciążeniu silnika ze średnim bilansem wykorzystywanej mocy poniżej 90%. Klasyfikacja ta nie obejmuje jakiejkolwiek żeglugi komercyjnej, łodzi czarterowych 

wykorzystywanych w rybołówstwie sportowym oraz statków wycieczkowych pływających na długich trasach. W przypadku tych jednostek zabrania się używania przekładni 

sklasyfikowanych w tej kategorii. 

**Light Commercial 

Ograniczenie do jednostek o małym lub średnim zanurzeniu zarówno żeglugi rozrywkowej jaki i komercyjnej pracujących maksymalnie 1500 godzin rocznie z ograniczonym 

czasem pracy przy pełnym obciążeniu silnika oraz przy założeniu, że większość pracy ma miejsce przy częściowym obciążeniu. 

**Heavy Commercial 

Wszystkie pozostałe jednostki o średnim zanurzeniu oraz jednostki o dużym zanurzeniu żeglugi komercyjnej. We wszystkich tych jednostkach zakłada się pracę przekładni 

przy maksymalnych obrotach silnika. Muszą być znane dokładne ustawienia silnika i oczywiście muszą się zawierać w parametrach przekładni dla tej klasyfikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DYSTRYBUTORZY FIRMY: 

PRM Marine Ltd  

Barlow Road  

Aldermans Green Industrial Estate  

Coventry  

England  

CV2 2LD 

Tel : +44 (0) 24 7661 7141    

Fax : +44 (0) 24 7661 1845  

Email: mail@prm-marine.com 

 

GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 

Techbud Sp. z o.o.    

ul. Gorzowska 12   

65-127 Zielona Góra  

Tel:  +48 (068) 470 72 62 

Fax:  +48 (068) 470 72 51 

Email:  sebastian.mrowczynski@techbud.eu 

Email:   dawid.warcaba@techbud.eu 

Web:  www.techbud.eu 

 


