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Koncepcja maszyny

Dłutownice Liebherra do uzębień są optymalnie dobrane pod kątem 
uniwersalnych możliwości zastosowania. Konstrukcyjne wykonanie 
przemieszczanego osiowo suportu głowicy do dłutowania umożliwia 
produkcję najrozmaitszych elementów z minimalną zmianą oprzyrzą-
dowania. Równocześnie, dzięki zmienności pozycji obróbki, możliwa 
jest obróbka wielu uzębień w jednym mocowaniu.

Konstrukcja maszyny jest oparta na konstrukcji modułowej, której ze-
społy są dostosowane do frezarek i szlifierek obwiedniowych Liebherr. 
Pozwala to na niedrogie produkowanie poszczególnych elementów. 
Koncepcja maszyny pozwala w równej mierze na obróbkę zarówno na 
mokro, jak i na sucho.

Napęd stołu
Dla uzyskania najwyższej jakości wymagany jest 
napęd przedmiotu obrabianego pozbawiony 
jakichkolwiek luzów. Oprócz stosowanych do-
tychczas stołów przekładniowych, dostępne są 
napędy bezpośrednie o dużej dynamice, spełnia-
jące wszelkie wymagania w zakresie prędkości 
obrotowej i dokładności. 

 
 Osie

X1 - ruch promieniowy suportu stojaka
Y1 - przesunięcie boczne stojaka
Z1 - oś pozycjonowania pozycji suwu
Z2 - zmiana długości suwu
Z3 - suw narzędzia
Z4 - ruch pionowy ramienia uchwytu  

 przeciwległego

Z6 - stacja suwu NC
B4 - ruch odsuwania narzędzia
B5 - oś obrotowa stojaka
C1 - ruch obrotowy narzędzia
C2 - ruch obrotowy przedmiotu obrabianego
C3 - ruch obrotowy ładowarki pierścieniowej

T-2-D-400

T-2-G
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Modułowa koncepcja maszyny z szeroką ofertą głowic do dłutowania i stołów maszyno-
wych pozwala specjalnie dostosować dłutownicę do uzębień do odpowiednich zastoso-
wań. Dzięki tej różnorodności oferujemy naszym klientom najlepsze i najbardziej ekono-
miczne rozwiązanie dla danego procesu.

Głowica do dłutowania SK 1.70 SKE 120 SKE 240

Maks. moduł  mm 5 8 12

Częstotliwość suwów  min-1 1.500 1.200 1.000

Długość suwu  mm 70 120 240

Moc napędu  kW 17 35 55

Przyspieszony suw powrotny nie opcjonalnie opcjonalnie

Koncepcja prowadzenia Prowadzenie zmienne mechaniczne prosto/ukośnie · sterowane elektrycznie prosto/ukośnie · sterowane elektrycznie

Głowice do dłutowania

SK 1.70 SKE 120 SKE 240

Obszary stosowania
• Produkcja wielkoseryjna z niewielkim  

zróżnicowaniem części
• Produkcja dużych ilości na zlecenie

Obszary stosowania
• Produkcja mało- i wielkoseryjna z dużym  

zróżnicowaniem części
• Uniwersalna produkcja na zlecenie niewielkich partii

Korzyści dla klienta
• Obróbka uzębień zewnętrznych i wewnętrznych
• Wysoka sztywność statyczna i dynamiczna

- Wysoka prędkość skrawania również przy niewielkiej 
szerokości koła

- Maksymalna produktywność we wszystkich  
zastosowaniach

• Wyższa jakość uzębienia
• Dłuższe okresy żywotności narzędzi

Korzyści dla klienta
• Maksymalna elastyczność produkcji

- Obróbka uzębień zewnętrznych i wewnętrznych
- Dłutowanie wielu uzębień pod różnymi kątami skosu
- Łatwo programowalne kąty skosu z możliwością  

korekcji w zakresie nawet do 50°
• Brak czasochłonnego procesu uzbrajania maszyny
• Wprowadzanie modyfikacji linii zarysu zęba  

(programowalne)

LS 200 – 500 F LS 200 – 500 E
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Metoda SGA (dłutowanie z osiami skrzyżowanymi)
Opracowana przez firmę Liebherr metoda dłutowania SGA, 
dzięki zastosowaniu walcowych kół skrawających bez kąta 
przyłożenia, udało się uzyskać bardzo niskie koszty jednost-
kowe narzędzi na każdy obrabiany przedmiot. Kąty przyło-
żenia wymagane przy obróbce skrawaniem są uzyskiwane 
poprzez nachylenie stojaka. Aby podstawa zęba koła łańcu-
chowego miała prosty przebieg mimo skrzyżowanych osi, 
zastosowano specjalną krzywkę.

Narzędzia Wafer
W kosztach produkcji znaczny udział mają obecnie koszty 
przezbrajania narzędzi. Ten składnik kosztów można obni-
żyć poprzez zastosowanie kół skrawających Wafer, które 
cechują się niezmienną średnicą zewnętrzną. Narzędzia 
Wafer umożliwiają obróbkę wielu przedmiotów równocze-
śnie, zapewniając maksymalną wydajność.

SSM (Shuttle Stroke Method)
Metoda ta umożliwia realizowanie uzębień o znacznej sze-
rokości, wykraczającej poza maksymalny obszar roboczy 
maszyny. Żądana szerokość uzębienia jest dzielona na 
wiele częściowych długości z odpowiednimi długościa-
mi suwów. Długości te przy odpowiednim dostawieniu są 
obrabiane jedna po drugiej, do chwili uzyskania pełnej sze-
rokości uzębienia.

Wygładzanie krawędzi
Dłutownice Liebherr do uzębień pozwalają na zgrubne 
ścinanie zadziorów z krawędzi w przestrzeni roboczej. Jako 
opcje dodatkowe oferowane jest naciskowe wygładzanie 
krawędzi oraz wirowanie równolegle do czasu głównego w 
pozycji 90° ładowarki pierścieniowej.

Akcesoria
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LS 200/300/380/500 F LS 200/300/380/500 E

Moduł normalny mm 5 8/12

Maks. średnica uzębienia mm 200/300/380/500 200/300/380/500

Długość suwu mm 70 120/240

Odległość osi wrzeciona do stołu przedmiotu obrabianego mm -50 ... +450 -50 ... +450

Kąt osi wrzeciono do dłutowania/stół  
przedmiotu obrabianego Stopnie +/- 0,28

+/- 0,5 +/- 0,4

Oś obrotowa stojaka -1 ... +12 -1 ... +12

Zakres przesunięcia sań suportu głowicy mm 400 650/300

Częstotliwość suwów bezstopniowo standard DH/min. 1.500 1.200/1.000

Posuw osi promieniowej suportu stojaka mm/min. 3.750 3.750

Masa całkowita ok. kg 18.000 - 19.000 20.000 - 21.000
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Wewnętrzne możliwości 
zastosowania automatyki

Ładowarka pierścieniowa
Ładowarka pierścieniowa umożliwia 
załadunek i rozładunek równolegle do 
czasu głównego. Średni czas ładowa-
nia wynosi 0,1 min. Chwytaki są do-
stępne w wersji równoległej (np. do kół) 
i składanej (np. do wałów), przy czym 
szybka wymiana chwytaków odbywa 
się bez użycia narzędzi. Ładowarkę 
pierścieniową można obciążać ob-
rabianymi przedmiotami o masie do 
100  kg.

Ładowarka skokowo-wychylna
Ładowarka skokowo-wychylna jest 
przeznaczona do większych i cięższych 
przedmiotów obrabianych o masie 
przekraczającej 70  kg. Ponieważ nie-
obrobione części są przygotowywane 
na palecie nośnej równolegle do czasu 
głównego, nie powoduje to blokowania 
maszyny. Wymiana elementów nie-
obrobionych i obrobionych następuje 
w ciągu 15 sekund.

Zmieniarka narzędzi
Zmieniarka jest zasobnikiem na przy-
gotowane wcześniej narzędzia. Zmia-
na narzędzia następuje automatycz-
nie. Zalety powstają np. przy obróbce 
uzębień o złożonej geometrii, jak rów-
nież do automatycznej zmiany narzę-
dzi do obróbki zgrubnej (np. kół skra-
wających HM-WSP) na narzędzia do 
obróbki precyzyjnej. Przy zapewnieniu 
odpowiedniego zasobu narzędzi moż-
na uzyskiwać duże ilości przedmiotów 
wytwarzanych bez wymian narzędzi. 
Opcjonalnie możliwe jest zastosowa-
nie przy wymianach czujnika pomia-
rowego.



7LS 200 – 500 F/E

Możliwości zastosowania 
automatyki zewnętrznej

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

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 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.

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

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.



Obrabiarki i 
systemy automatyzacji Liebherr

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Werk Ettlingen
Gear Cutting Tools
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.
Gear Technology
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.
Gear Technology
Liebherr Automation Systems Co.
Automation Systems
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
Gear Technology
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, D-87437 Kempten
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com


