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Koncepcja maszyny

Koncepcja maszyny 
Nowa szlifierka obwiedniowo-profilowa LGG 180 / 280 jest przeznaczona do 
obróbki elementów uzębionych o średnicy do 180 / 280 mm. Ponadto możliwa 
jest obróbka przedmiotów o długości do 650  mm. W przypadku specjalnych 
potrzeb klienta dostępne są różne metody obróbki. Szlifierka obwiedniowo-profi-
lowa łączy w sobie krótkie czasy szlifowania z niezmiennie wysoką jakością przy 
produkcji wielkoseryjnej.

• wysoka jakość i niezawodność w całej serii produkcyjnej
• rozwiązanie z zastosowaniem pojedynczego stołu   
 - jedno mocowanie, jedna geometria   
 - do wszystkich elementów z uzębieniem o wielkości do 180/280 mm 
 - długość wałów 500 mm (650 mm w wersji L)
 - możliwość obróbki kół planetarnych, koronowych i wychwytowych, 
   jak również wałów napędzających i napędzanych 
• łoże maszyny ze stabilnego cieplnie odlewu
• szybkie ładowanie dzięki zintegrowanej ładowarce pierścieniowej
• czasy między obróbkami  
 - koła: od 4 sekund
 - wały: od 6,5 sekundy
• niewielkie zapotrzebowanie na miejsce

 
 Osie 

X1 - ruch promieniowy suportu stojaka 
V1 - ruch styczny narzędzia 
Z1 - ruch osiowy głowicy szlifierskiej 
B1 - ruch obrotowy narzędzia 
C2 - ruch obrotowy przedmiotu obrabianego 
A1 - ruch wychylny narzędzia 
Z4 - ruch pionowy stojaka przeciwległego 
C3 - ruch obrotowy ładowarki pierścieniowej
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Zewnętrzne i wewnętrzne 
głowice szlifierskie

Obrabiarki LGG są przeznaczone do szlifowania 
obwiedniowego i profilowego. Seryjnie maszyny 
są wyposażone w zewnętrzną głowicę szlifierską, 
ale można je uzupełnić o głowicę wewnętrzną.

Dla obrabiarek LGG dostępne są zewnętrzne i we-
wnętrzne głowice szlifierskie zoptymalizowane pro-
cesowo. W obu zewnętrznych głowicach szlifierskich 
zastosowano wewnątrzwrzecionowe systemy wyważa-
nia. Wysokie moce i prędkości obrotowe napędów sta-
nowią dużą zaletę np. przy stosowaniu nowoczesnych 
ścierniw. Nowoczesny sposób mocowana narzędzia 
pozwala na łatwiejszą i szybszą wymianętrzpienia szli-
fierskiego. W przypadku obróbki przedmiotów z podat-
nością na kolizję oraz specjalnych korekcji uzębienia 
dostępne są narzędzia szlifierskie o małej średnicy.

Wewnętrzne głowice szlifierskie z przejściówką 
można łatwo i szybko zamocować na zewnętrz-
nej głowicy szlifierskiej. Są one napędzane przez 
napęd główny. Inne głowice szlifierskie mogą 
zostać zrealizowane na zamówienie.

Głowice szlifierskie GH 4.0 GH 5.0

Prędkość obrotowa 1/min 10.000 12.000

Moc napędu wrzeciona szlifierskiego kW 35 28,5

Maks. moduł (szlifowanie obwiedniowe) mm 6 5

Maks. moduł (szlifowanie profilowe) mm 12 10

Narzędzia CBN powlekane galwanicznie ja ja

Wymiary zewnętrzne ślimaka szlifierskiego mm 275(320) x 160 x 160 220(240) x 200 x 76,2

Średnica przedmiotu obrabianego mm max. 280(400*) max. 280(400*)

 Wewnętrzne głowice szlifierskie IG Opal 4.0 IG Opal 4.1 / 4.11

Prędkość obrotowa 1/min 12.000 max 7.500

Maks. moduł mm 3 5

Narzędzia CBN powlekane galwanicznie ja ja

Wymiary zewnętrzne tarczy szlifierskiej mm 100 x 12 x 36 125 x 16 x 50,8

Głębokość zagłębiania mm 142 132 / 195

* LGG 400 M: załadunek ręczny
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Gotowi na przyszłość

Topologiczne szlifowanie bez odchyłek 1

• Bez zniekształceń i wolne od efektu twist 2

Nowe możliwości technologiczne 1

• Połączenie toczonego podcinania końców 
 (GER: Generated End Relief)2 z konwencjonalnymi  

korekcjami topologicznymi  
• Stała beczkowatość profilu w całym zakresie narzędzia  
• Korekcje zębów z optymalizacją wzbudzanego hałasu, 

NEO (Noise Excitation Optimized)2 
- Dowolne definiowanie amplitudy, długości fali,  

fazy i orientacji 
- Nakładanie falistości na konwencjonalne korekcje  

topologiczne 
• Uzębienie asymetryczne 
• Linie zębów typu Beveloid
 
1 Możliwość zastosowania obciągacza standardowego, niewymagane 

obciąganie linii
2 Czas obciągania i szlifowania jak przy szlifowaniu obwiedniowym bez 

efektu twist

Polerowanie 
• Koncepcja narzędzia wieloczęściowego zapewnia krótkie 

czasy szlifowania i najwyższą gładkość powierzchni 
• Prosta koncepcja obciągania ściernicy w poszczegól-

nych obszarach ślimaka 
• Wysokie bezpieczeństwo procesu przy Rz < 1,0 µm i 
 Ra < 0,2 µm

Pomiar uzębienia 
• Linia profilu i flanki zęba 
• Precyzyjny ruch obrotowy, podział pojedynczy i  

sumaryczny 
• Pomiar efektu twist 
• System pomiaru naddatku 
• Pomiar obwiedniowy 
• Pomiar wymiaru kontrolnego
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Dane techniczne

LGG 180/280 z taśmą łańcuchową KKB

LGG 400 M: załadunek ręczny

LGG 180/280 LGG 180 L/LGG 280 L LGG 400 M

Maks. średnica przedmiotu szlifowanego obwiedniowo/profilowo mm 180 / 280 180 / 280 280 / 400

Maks. prędkość obrotowa przedmiotu obrabianego min-1 3000 3000 3000

Maks. przesunięcie osiowe mm 660 1000 660

Min. pozycja nad stołem mm 90 90 90

Kąt obrotu głowicy szlifierskiej Stopnie ± 45° ± 45° ± 45°

Masa maszyny ze stojakiem przeciwległym ca. t 13 14 13

Całkowita wartość przyłączeniowa ca. kVA 32 32 32

Wymiary maszyny bez układów automatyki L x B x H 2,9 x 2,0 x 2,9 2,9 x 2,6 x 3,4 2,9 x 2,0 x 2,9

Długość fali mm 500 650 500
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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 na-
rzędzia z obrabianym przedmiotem lub wrzecionem i sto-
łem maszyny, dostępny jest pakiet oprogramowania Colli-
sion 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. Zapewnia 
ona bezdotykowy transport dowolnych detali również tych o 
nieregularnych kształtach geometrycznych. Transport przed-
miotów obrabianych odbywa się na paletach. Dzięki samo-
czynnemu ustawianiu, przedmioty te są niezależne od takto-
wania 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.

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
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