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Rodzaje przekładni ślimakowych

Ślimakowa przekładnia(SGS)

Zębata przekładnia (RGS)

Przekładnia pasowa (ZGS) 



Wprowadzenie do produktu

Rodzaje oferowanych przekładni

największy moment

kompaktowe wymiary 

możliwa autoblokada 

zalecana dla trudnego środowiska 

znakomite parametry wytrzymałości 

duża moc i moment

wysoki zakres prędkości

niski hałas

znakomite parametry wytrzymałości
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Przekładnia ślimakowa (SGS) Przekładnia zębata (RGS)   Przekładnia pasowa (ZGS)



Przekładnie ślimakowe
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Przekrój przekładni ślimakowej
Wprowadzenie do produktu 

obudowa z odlewu

jeden ślimak / dwa ślimaki

możliwy montaż enkoder przyrostowego

możliwy montaż mechanizmu hamowania



9.150
12.750 15.300

23.500
29.600

33.000

43.300

57.500

69.000

Maksymalny moment Mbmax poszczególnych rozmiarów napędów

Wprowadzenie do produktu

Zakres produkcji przekładni ślimakowych Liebherr
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Katalogowe
-

Zwykłe wymagania

LINIA SIGNATURA
-

Specjalne wymagania, najwyższa 
wydajność, najlepsza jakość



Przekładnie ślimakowe Liebherr: produkty 
katalogowe

przekładnie ślimakowe

dostępne z magazynu

krótki czas dostawy

brak indywidualizacji

najlepsza cena dla standardowych 
zastosowań

możliwe opcje: silnik, układ hamujący, enkoder
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Przekładnie ślimakowe Liebher: linia SIGNATURE 

indywidualizacja produktu

bezobsługowe

specjalne smary i oleje

innowacyjne uszczelnienia

malowanie powierzchniowe od C1 do C5M 

Obliczenia metodą elementów skończonych

moment większy niż produkty konkurencyjne (moduł 
zęba aż do 10)

możliwe opcje: silnik, układ hamujący, enkoder
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przekładnie z napędem 
zębatym
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Przekładnie z napędem 
zębatym - przekrój obudowa z odlewu

smarowanie olejem lub 

smarem stałym

moduł zęba od 4 do 14

możliwa większa ilość 
zębatek

Wprowadzenie do produktu

housing

pinion

bearing



Przekładnie pasowe



Przekładnia pasowa - 
przekrój

spawana obudowa

bezluzowe przełożenie

Odporne na zużycie

opcjonalne : specjalne bieżnie dla niskich 

momentów ale wysokich prędkości

Wprowadzenie do produktu
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housing

bearing

belt tensioner

belt pulley

belt
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Aplikacje

…oraz wiele 
więcej



Przewagi konkurencyjne

Convenience

Plug and Play Solution

Operational safety / 
Service

worldwide service and
distribution network

Maximum Torque

same space more
torque per Euro

optimized worm bearing

higher gear module

Cost efficiency / 
durability

Low2No maintenance
(Oil lubrication optional) Customization

extended engineering
service

ball or roller bearing

Special lubricants
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Use arguments, USP‘s (catalogue)

Convenience

Plug and Play Solution

Best price solution

vs. Signature line

Fast availability

Warehouse stock
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Liebherr Components

Liebherr Components
System-engineered components


