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ZAKRES

� Wielkość: HDP: 13 wielkości

HDO: 9 wielkości

� Zakres momentu: 5.000 ≤ MN2 ≤ 194.000 Nm

� Stopnie przełożeń: 2, 3 lub 4

� Zakres przełożeń: HDP: 7,1 ≤ i ≤ 500

HDO: 5,6 ≤ i ≤ 400

(z gęstością siatki przełożeń φ=1,12)



KORPUS:  Analiza FEM,   Modelowanie 3D

� Określenie maksymalnych obciążeń 
oraz obszarów w których występują

� Redukcja ugięć głównych elementów
odpowiednio do wewnętrznych

i zewnętrznych obciążeń

� Identyfikacja działań korygujących

założenia modelowanie symulacja obciążenia

wyniki analizy



KORPUS:    materiał

Żeliwo modyfikowane sferoidalne
Wielkości 60-70-80-90-100-110-120 monoblok

Wielkości 130-140-150-160-170-180  korpus dzielony poziomo

-duża wytrzymało ści na udary
- zwiększona wytrzymało ść na wstrz ąsy 
- wysoki moduł spr ężysto ści.



KORPUS:  Kanały olejowe

� Pewne smarowanie

i chłodzenie łożysk

Pokrywa boczna



1 – Frezowanie
obwiedniowe

2 - Utwardzanie 3 – Szlifowanie
zębów

1 – Frezowanie
obwiedniowe

2 - Utwardzanie

Tradycyjny cykl obróbki zębów kół przekładni stożkowych

Cykl obróbki zębów kół przekładni HDO/HDP

KOŁA ZĘBATE:   Obróbka zębów kół walcowych i stożkowych 
(łukowych)

3 – Docieranie

?



Jakościowe efekty szlifowania powierzchni zębów:

Większa dokładność zarysu zębów, tj. mniejsze:

� zmiany nachyleń zębów względem siebie

� błędy bicia zębów

Korzyści ze zmniejszenia wewnętrznych drgań :

� zwiększenie wartości przenoszonych obciążeń przy podniesieniu żywotności

� redukcję poziomu hałasu podczas pracy przekładni

Rozkład normalny prawdopodobieństwa bicia zębów
a) przed szlifowaniem
b) po szlifowaniu

Wartość błędu w klasie tolerancji wykonania

a)

b)



Modułowa budowa

Unifikacja i modułowość w celu zminimalizowania ilości części,

przy osiągnięciu maksymalnej ilości możliwych wersji



Kołnierz

Standardowa przekładnia

LP  LR  AD 

 
Sprzęgło elastyczne

OPCJE KATALOGOWE:     Przyłącze do silników 
znormalizowanych IEC



 

OPCJE KATALOGOWE:      Podwójne wejście kątowe



OPCJE KATALOGOWE:        Blokada ruchu wstecznego

- Typ odśrodkowo-sprężynowy

- Łatwy dostęp inspekcyjny

- Duży przenoszony moment i minimalna prędkość zadziałania

  



wymuszone 
smarowanie

dodatkowe chłodzenie

uszczelnienia 
labiryntowe

OPCJE KATALOGOWE:        



APLIKACJE: KOMPLETNY ZESPÓŁ NAPĘDOWY



APLIKACJE  - zabudowa na ramie

(z silnikiem i sprzęgłem hydrokinetycznym)



APLIKACJE  - kombinacja z przekładnią planetarną



APLIKACJE  - kombinacja z przekładnią planetarną



APLIKACJE  - kombinacja z przekładnią planetarną



APLIKACJE  - kombinacja z przekładni ą planetarn ą



APLIKACJE  - kombinacja z przekładnią planetarną

STACJA ROZŁADOWCZA



Przekładnie planetarne ze stopniem k ątowym 

Przenośnik zgrzebłowy biomasy

Zastosowania – przekładnie planetarne





Najszersza oferta na rynku
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Podstawowe korzyści dla Klientów wynikające z programu BEST BONFIGLIOLI:

- szybki dostęp do informacji technicznych i handlowych,

- magazynowanie komponentów, podzespołów oraz gotowych produktów, 
pozwalające na bardzo krótkie czasy dostaw,

- montaż przekładni w pobliżu klienta,

- łatwy dostęp do szkoleń i dokumentacji,

- profesjonalny serwis w wielu krajach świata, niezależny od miejsca/kraju 
zakupu produktów Bonfiglioli.

Program  BEST

"BEST„  to nowoczesna sieć dystrybucyjna na światowym rynku 

napędów, oparta na współpracy z wyselekcjonowanymi partnerami.



Bogato wyposażony magazyn części
i wyrobów gotowych

Doskonale wyposażone
zaplecze techniczne 

Szybkie dostawy

Największy w 
Polsce magazyn 
części i wyrobów 
gotowych

= bezpieczeństwo 
użytkownika



Montaż
i serwis

Serwis

Doradztwo techniczne, pomoc w pracy 
projektowej.

Monta ż na miejscu przekładni 
do 150.000Nm 

Szkolenia dla służb utrzymania ruchu
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