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Koncepcja maszyny 
Frezarki obwiedniowe Liebherr są optymalnie dobrane pod kątem uniwersalnych 
możliwości zastosowania. Produkowane przez nas wydajne frezarki obwiednio-
we są produktywne i frezują z najwyższą jakością.
• 6 osi CNC
• Optymalna sztywność ramy podstawy dzięki symulacjom FEM 
• Symetryczna cieplnie konstrukcja maszyny zapewnia niezmiennie wysoką jakość
• Pewne i niezakłócone usuwanie wiórów
• Obróbka na sucho i na mokro
• Wysoka elastyczność w najrozmaitszych procesach:
 - Koła, wały, koła ślimakowe 
 - Uzębienia o złożonej geometrii
 - Frezowanie obwodowe
 - Zależność od położenia
• Ładowanie żurawia ręcznie lub wewnętrznie przez maszynę

Koncepcja maszyny

 
 Osie

X1 - ruch promieniowy suportu stojaka
V1 - ruch styczny narzędzia
Z1 - ruch osiowy głowicy frezarskiej
B1 - ruch obrotowy narzędzia

C2 - ruch obrotowy przedmiotu obrabianego
A1 - ruch wychylny narzędzia
Z4 - ruch pionowy stojaka przeciwległego
C3 - ruch obrotowy ładowarki pierścieniowej

Stojak przeciwległy i ładowarka 
pierścieniowa
Opcjonalny stojak przeciwległy może 
być dostarczony z układami automaty-
ki lub bez ładowarki pierścieniowej, z 
ładowaniem ręcznym. 
Ładowarka pierścieniowa umożliwia 
szybszy załadunek i rozładunek. Czas 
ładowania, w zależności od podzespo-
łu, wynosi poniżej 2 sekund. Chwytaki 
są dostępne w wersji równoległej (np. 
do kół) i składanej (np. do wałów), przy 
czym szybka wymiana chwytaków od-
bywa się bez użycia narzędzi. Łado-
warkę pierścieniową można obciążać 
obrabianymi przedmiotami o masie do 
100 kg.
• Przesunięcie: 540 mm (standardowo)
• Przesunięcie: 750 mm (opcja)
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Napędy stołów i głowice frezarskie

Napęd stołu
Przy obróbce uzębienia wymagany jest napęd przedmiotu 
obrabianego pozbawiony jakichkolwiek luzów. W przypad-
ku korzystania z technologii konwencjonalnej do dyspozycji 
jest napęd stołu z przekładnią stożkową czołową. 
W przypadku wysokowydajnej obróbki HPC (High Perfor-
mance Cutting) do dyspozycji jest napęd bezpośredni o 
dużej dynamice, spełniający wszelkie wymagania w zakre-
sie prędkości obrotowej i dokładności.

napęd bezpośredni napęd bezpośredni

przekładnia zębata

Napęd Przekładnia zębata Bezpośrednio

Moc napędu  (kW) 5,65/11,80 15,0

Prędkość obrotowa 
 (min-1) 100/200 400

Głowice frezarskie
Do większości zastosowań, gdzie występują duże wyma-
gania dotyczące momentu obrotowego, głowicę frezarską 
wyposażono w przekładnię stopniową, z możliwością wy-
boru różnych przełożeń. Przy złączu uchwytu narzędziowe-
go oferowane są uchwyty z wałem drążonym, cylindrycz-
nym oraz ze stożkiem niesamohamownym. W przypadku 
wysokich wymagań co do prędkości obrotowej wrzeciona 
do dyspozycji jest również głowica frezarska z napędem 
bezpośrednim.

przekładnia zębata

Napęd Przekładnia zębata Bezpośrednio

Moc napędu  (kW) 14/27 26

Prędkość obrotowa 
 (min-1)

500/750
1.500/3.000 4.500
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Wygładzanie krawędzi i fazowanie w 
przestrzeni roboczej

Zgrubne wygładzanie krawędzi
Zgrubne wyrównywanie krawędzi można zintegrować w
przestrzeni roboczej z możliwością skrawania równolegle
do głównego czasu frezowania.
ChamferCut
• Wysoka jakość i precyzyjna geometria fazowania
• Brak spęcznień lub deformacji materiału
• Bardzo długie okresy użytkowania
• Brak wiórów w postaci igieł
• Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie do seryjnego  

wygładzania krawędzi uzębienia

Fazowanie równolegle do czasu głównego 
w drugiej pozycji obróbki

Wygładzanie krawędzi obrotowo/naciskowo
Urządzenie do dociskania i wygładzania krawędzi służące do 
fazowania krawędzi zębów, przy równoczesnym usuwaniu 
zadziorów wtórnych. Odpowiednie do wałów i kół. Metoda ta 
pozwala uzyskać bardzo krótkie czasy fazowania, co umoż-
liwia wykonywanie operacji równolegle do czasu głównego.

Fazowanie trzpieniami frezarskimi
Fazowanie trzpieniami frezarskimi jest bardzo elastyczne 
z punktu widzenia geometrii przedmiotu obrabianego i nie 
pogarsza wytrzymałości elementu. Przy wystarczającym 
czasie cyklu fazowanie odbywa się równolegle do czasu 
głównego. Wielkość fazowania można dostosować poprzez 
siłę docisku oraz prędkość obwodową narzędzia. Fazowa-
nie podstawy zęba jest możliwe bez problemów.

ChamferCut
Dodatkowo dostępne są frezarki obwiedniowe Liebherr z 
oddzielnym zespołem Chamfer Cut, pozwalającym na fa-
zowanie równolegle z czasem głównym w drugiej pozycji 
obróbki. Oprócz frezowania obwiedniowego w strategii 
pojedynczego skrawania, dzięki odpowiednim frezom do 
fazowania możliwe jest ponadto uzyskanie precyzyjnego i 
powtarzalnego fazowania. Fazowanie z wykorzystaniem 
oddzielnego zespołu Chamfer Cut jest najbardziej ekono-
micznym rozwiązaniem do seryjnego wygładzania krawędzi 
uzębienia.

Urządzenia do wygładzania krawędzi
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Dane techniczne

8202.200 mm

3.
85

5 
m

m

Wysokość 3.110 mm

LC 200 LC 300 LC 380 LC 500

Maks. średnica detalu frezowanego mm 200 300 380 500

Maks. modul zęba mm 7/12 7/12 7/12 7/12

Dopuszczalna waga detalu kg 100 100 100 100

Maks. długość detalu (ładowanie manualne) mm 680 (1.200) 680 (1.200) 680 (1.200) 680 (1.200)

Maks. przesów głowicy frezarskiej mm 600 600 600 600

Średnica stołu mm 180 250 320 320

Obroty stołu min-1 100/200/400 100/200/400 100/200/400 100/200/400

Moc napędu stołu kW 5,56/11,8/15,0 5,56/11,8/15,0 5,56/11,8/15,0 5,56/11,8/15,0

Odstęp osiowy frez/detal min mm
maks mm

15
400

15
400

15
400

15
400

Kąt odchylenia głowicy frezarskiej Stopnie ± 35/45 ± 35/45 ± 35/45 ± 35/45

Mocowanie narzędzia(łożysko główne) Chwyt cylindryczny, HSK, SK

Maks. przesów styczny (shifting) mm 200/300 200/300 200/300 200/300

Maks. uzębiona średnica freza mm 160/220 160/220 160/220 160/220

Maks. długość freza mm 230/330 230/330 230/330 230/330

Obroty wrzeciona frezarskiego min-1 500/750/1.500/3.000

Moc wrzeciona frezarskiego kW 14/27 14/27 14/27 14/27

Waga maszyny (z “konikiem”) ok. kg 16.000 16.000 16.000 16.000

Całkowita moc podłączenia maszyny ok. kVA 35-50 35-50 35-50 35-50

5.990 (6.290) mm

5.230 (5.530) mm
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Dodatkowe korzyści

Oprogramowanie/technika sterowania
Nowy, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika LHGe@rTec® 
zdecydowanie ułatwia obsługę maszyn do obróbki uzębie-
nia, oferując użytkownikowi szereg korzyści:
• możliwość indywidualnego konfigurowania 
• intuicyjna obsługa
• prowadzenie operatora w cyklach procesów i zmiany 

oprzyrządowania maszyny
• analiza matematyczna
• obsługa za pomocą ekranu dotykowego
• graficzne wspomaganie wprowadzania danych
• włączenie dodatkowej dokumentacji  

(np. składanie mocowania, nasadzanie frezu)
• wbudowana kamera sieciowa
• Siemens 840 D Solutionline

W celu zminimalizowania szkód przy nieumyślnej kolizji 
narzędzia z obrabianym przedmiotem lub wrzecionem i 
stołem maszyny, dostępny jest pakiet oprogramowania 
Collision Control.

Efektywne wykorzystanie energii i zasobów
Firma Liebherr przeanalizowała swoje obrabiarki do uzębie-
nia w kompleksowych badaniach. Obowiązuje tu zasada: 
każde zaoszczędzone 100 watów sprzyja środowisku i pod-
lega sprawdzeniu!
• Technika napędowa z rekuperacją energii
• Zastosowanie efektywnych układów chłodzenia szaf 

sterowniczych
• Oświetlenie w technologii LED
• Dostarczanie i uzdatnianie chłodziwa z zastosowaniem 

pomp o regulowanych obrotach 

Ponadto dostępne:
• Automatyka bez układów pneumatycznych 
• Monitorowanie zużycia powietrza z monitorowaniem 

nieszczelności
• Ograniczenie zużycia oleju. Kierunek wirowania  

przedmiotu obrabianego i wirówka do wiórów
• Wymiennik ciepła woda-powietrze z regulowanym  

wentylatorem (energia i hałas)
• Stopniowe unieruchamianie napędów pomocniczych 

przy braku aktywności
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Taśma z ramami wleczonymi (SRB)
Taśmy z ramami wleczonymi służą do transportu części o 
płaskiej powierzchni transportowej, np. kół zębatych, piast 
czy pierścieni. Przedmioty obrabiane są wleczone przez 
ramę połączoną z łańcuchem.

Taśma łańcuchowa zawiasowa (SKB)
Taśmy łańcuchowe zawiasowe pozwalają na transport 
obrabianych przedmiotów o równej powierzchni transpor-
towej, np. kół zębatych. W zależności od wersji możliwe są 
również wersje wielościeżkowe.

Taśma łańcuchowa z tworzywa sztucznego (KKB)
Taśma łańcuchowa z tworzywa sztucznego jest przystoso-
wana w wersji standardowej do przedmiotów obrabianych 
o masie do 20 kg, a w wersji ciężkiej do 180 kg. Dla zapew-
nienia bezdotykowego transportu dowolnych przedmiotów 
obrabianych ma ona nieregularne kształty geometryczne. 
Transport przedmiotów obrabianych odbywa się na pale-
tach. Dzięki samoczynnemu ustawianiu, przedmioty te są 
niezależne od taktowania maszyny.

Gniazdo robota (LRC)
Gotowe do użycia rozwiązanie robota o modułowej kon-
strukcji zastępuje kompleksowe sortownie, zwiększając 
produktywność i odciążając personel.

Komórka paletowania (LPC)
Standardowe pojemniki transportowe w postaci koszyków 
ujednolicają logistykę, umożliwiając montaż w elastycznej 
kolejności z możliwością zmian w przyszłości.

Możliwości zastosowania 
automatyki zewnętrznej



Obrabiarki i 
systemy automatyzacji Liebherr

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Werk Ettlingen
Verzahnwerkzeuge
Hertzstraße 9-15
76275 Ettlingen, Deutschland
 +49 (0)7243 708-0
Fax +49 (0)7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Utensili S.r.l.
Verzahnwerkzeuge
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO, Italien
  +39 (0)114 248711
Fax +39 (0)114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr-Gear Technology Inc.
Verzahntechnik
Liebherr Automation Systems Co.
Automationssysteme
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176-1259, USA
  +1 7344 297225
Fax +1 7344 292294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr-Machine Tools India Pvt. Ltd
Verzahntechnik
353/354, 4th Main, 9th Cross, 4th Phase
Peenya Industrial Area
Bangalore - 560 058, Indien 
  +91 (0)80 41 273033
Fax +91 (0)80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Dzięki ponad sześćdziesięcioletniemu doświadczeniu firma 
Liebherr jest jednym z wiodących w świecie producentów ob-
rabiarek CNC i narzędzi do uzębień oraz systemów automatyki. 
Bazę dla innowacyjnych produktów stanowią przyszłościowe 
pomysły, wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz najnowo-
cześniejsze urządzenia produkcyjne w poszczególnych lokali-
zacjach. Wyróżniają się one ekonomicznością, łatwością ob-
sługi, jakością i niezawodnością oraz wysoką elastycznością.

Wysokiej jakości narzędzia do obróbki uzębienia
Firma Liebherr produkuje wysokiej jakości precyzyjne narzę-
dzia do miękkiej i twardej obróbki uzębień, jak również wy-
posaża w te narzędzia swoje obrabiarki do uzębień. Oferta 
obejmuje standardowe narzędzia marki Lorenz oraz produk-
ty na indywidualne zamówienie klienta.

Systemy automatyki pokrywające szeroki zakres 
zastosowań
Rozbudowana oferta produktów, obejmująca bramy liniowe, 
systemy przenoszenia palet, instalacje transportowe oraz 
rozwiązania integracji robotów pozwala firmie Liebherr reali-
zować projekty we wszystkich obszarach produkcji i osiągać 
przy tym ponadprzeciętną dyspozycyjność systemów.

www.liebherr.com

Rozwiązania systemowe w zakresie obrabiarek
Oferta produkcyjna obejmuje frezarki obwiedniowe, dłu-
townice do uzębień oraz szlifierki obwiedniowo-profilowe, 
wyróżniające się wysoką stabilnością i dyspozycyjnością. 
Firma Liebherr obejmuje ofertą wszystkie technologie w za-
kresie produkcji wysokiej klasy kół zębatych i nieprzerwa-
nie pracuje nad ich rozwojem. Szczególne znaczenie ma 
tu również sprawność energetyczna maszyn. Obrabiarki 
Liebherr do uzębień są dostarczane do renomowanych pro-
ducentów uzębień, przekładni zębatych i dużych połączeń 
skrętnych. Popyt na nie istnieje szczególnie w branżach 
motoryzacyjnej (samochody osobowe i ciężarowe) i maszyn 
budowlanych, ale w coraz większym stopniu również w 
branży energetyki wiatrowej w zakresie produkcji przekładni 
do siłowni wiatrowych.

Firma Liebherr zatrudnia w sektorze obrabiarek i systemów 
automatyki około 1200 pracowników i dysponuje zakłada-
mi produkcyjnymi: w Kempten i Ettlingen (Niemcy), Collegno 
(Włochy), Saline (stan Michigan / USA) oraz Bangalore (Indie).  
Są one wspomagane przez kompetentnych i niezawodnych 
specjalistów handlowych i serwisowych w wielu lokalizacjach 
na całym świecie.
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Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Verzahntechnik und Automationssysteme
Kaufbeurer Straße 141, 87437 Kempten, Deutschland 
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com


