


SEW-Eurodrive na świecie

75 Zakłady montażowe
15 Zakłady produkcyjne 

Jesteśmy w
50 krajach

Istniejemy od
ponad 85 lat
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Historia i rozwój firmy w Polsce

• 1996 - 17.07.1996 rejestracja firmy SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.

• 2002 - 01.03.2002  montaż pierwszego napędu w SEW-Eurodrive Polska 

Łódź
Techniczna 5
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8 Biur Techniczno – Handlowych
Łódź – Siedziba Główna
Tychy
Poznań
Bydgoszcz 
Radom
Gdańsk
Rzeszów
Wrocław

3 Centra serwisowe
Łódź 
Tychy
Poznań

3 Centra szkoleniowe
Łódź 
Tychy
Poznań

Firma na rynku polskim od 

1996

Wrocław
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Kompletny zakres produktów

Technika napędowa firmy SEW-EURODRIVE oznacza różnorodność produktów, 

jakość, niezawodność oraz innowacyjność.

 motoreduktory i falowniki

 układy napędowe serwo

 zdecentralizowane systemy napędowe

 przekładnie przemysłowe

 szkolenia

 usługi serwisowe
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Motoreduktory

Seria H

Napęd podwieszany

Seria S

Motoreduktory walcowo- ślimakowe Seria F

Motoreduktory płaskie –walcowe

Seria K

Motoreduktory walcowo-stożkowe

Seria W

Motoreduktor spiroidalny Seria R

Motoreduktor walcowy



Przekładnie przemysłowe



Fabryka przekładni przemysłowych – GGW

Niemcy - Bruchsal

60.000 m2 powierzchni
w tym:   

15.800 m2  produkcja

16.000 m2  montaż

12.800 m2  logistyka



IG Product Portfolio Worldwide



5200



Seria P
Cechy główne

• 11 wielkości

• Do przenoszenia dużych momentów obrotowych od 24,8 kNm do 500 kNm

• Przeznaczone do niskich prędkości na wyjściu - przełożenia od 88 do 4322 (n2 = od 0,35 do 17 obr/min)

• Kompaktowa, modułowa budowa – część planetarna (i=20 lub 40) + motoreduktor jako przekładnia wstępna

• Wykonanie przekładni wstępnej w formie walcowej lub kątowej

• Duża możliwość różnorodnych opcji dzięki modularnej koncepcji SEW

• Różnorodność na wejściu dzięki zastosowaniu motoreduktora jako przekładni wstępnej

• Zestandaryzowane wielkości dające znakomity stosunek cenowy do jakości



Seria P



Seria P – podstawowe typy napędów



Seria P – rodzaje uszczelnień



Zbiornik wyrównawczy 
dla pozycji pracy M2

Zbiornik wyrównawczy 
dla pozycji pracy M4

Wspólna bądź odrębna 

komora olejowa



Seria P – poziomy zabezpieczenia powierzchni



Seria P – jakość

• Wysoka precyzja

• Stosowanie wysokiej klasy materiałów na podzespoły

• Dedykowana specjalistyczna obróbka termiczna i chemiczna podzespołów 

• 6 klasa wykonania kół zębatych - standard, możliwość wykonania w lepszej 

klasie na życzenie klienta

• Luz między zębny na wale wyjściowym z przekładni od 0,09° do 0,25°, w 

zależności od wielkości oraz przełożenia

• Dostępność różnych stopni powłok antykorozyjnych od OS1 do OS4 (C5)

• Zastosowanie łożysk, markowych producentów, spełniających wewnętrzne 

procedury SEW-EURODRIVE, opatrzonych stosownym certyfikatem oraz 

oznaczeniem

• Precyzyjny dobór, już na etapie oferty – przeliczenia łożysk, termiki, 

połączeń oraz uzębień



Dobór przekładni przemysłowej - narzędzia

SEW WORBENCH- forma wykonania, wielkość 

mechaniczna wraz z podstawowymi opcjami
SEW Xapplet – przeliczenia termiki

SEW WESILAB – przeliczenia łożysk, wpustów, zazębień itp.



SEW WORBENCH 

1. Rodzaj napędu

2. Typ napędu



SEW WORBENCH

3. Dane wejściowe – moce, obroty, itp..



SEW WORBENCH

4. Urządzenie napędzane – współczynniki bezpieczeństwa



SEW WORBENCH

5. Urządzenie rozruchowe

6. Miejsce zabudowy



SEW WORBENCH

7. Szczegółowa forma wykonania i zabudowy



SEW WORBENCH

8. Lista możliwych do wyboru napędów



SEW WORBENCH

9. Pozycje montażu motoreduktora

10. Siły na wale wyjściowym



SEW WORBENCH
11. Opcje dodatkowe - podstawowe



SEW WORBENCH

12. Podsumowanie



SEW XApplet
13. Przeliczenia termiki



SEW XApplet
14. Przeliczenia termiki - wyniki



SEW WESILAB

15. Szczegółowe przeliczenia łożysk, połączeń i zazębień – warunki wejściowe do obliczeń



SEW WESILAB - WYNIKI

16. Szczegółowe przeliczenia łożysk, połączeń i zazębień – warunki wejściowe do obliczeń



Seria P – możliwości wykonań niestandardowych

Kompletny pakiet napędowy składający się z:

• 2 – stopniowej przekładni planetarnej 

połączonej z wstępną przekładnią walcową 

• Silnika elektrycznego,

• Sprzęgła

• Systemu chłodzenia olej-powietrze

Napęd kolumnowy jako przekładni planetarnej z walcowym

motoreduktorem wstępnym z wydłużonym wałem wyjściowym

z osadzonym zębnikiem



Seria P – możliwości wykonań niestandardowych

3 – stopniowa przekładnia planetarna z:

• Wałem drążonym z pierścieniem

zaciskowym

• Specjalnym ramieniem reakcyjnym

• Wentylatorem osiowym

• Z silnikiem połączonym z przekładnią za

pomocą adaptera silnika, pozwalającym na

osiowy jego montaż

Przekładnia planetarna z stożkową przekładnią

wstępną wyposażone w:

• Wałem drążonym z pierścieniem zaciskowym

• System chłodzenia olej-powietrze

• Adapter silnika, pozwalającym na zamocowanie

silnika ze standardowym kołnierzem IEC



Mn = 600 – 5200 kNm 
inom = 20 – 3600

Seria XP



Seria XP
Możliwe formy wykonania wałów wyjściowych



Seria XP
Zabudowa strony wejściowej



Seria XP - Opcje

Możliwe uszczelnienia

Różne pozycje mocowania 

ramienia reakcyjnego

Sprzęgło jednokierunkowe

Zabudowa adapter silnika



Seria XP – Opcje – przegląd ogólny



Wymagane parametry mieszadła

Silnik 5,5 kW, 1500 obr/min

n2= 2,3 obr/min

t.o. < 60° C

forma wału wyjściowego – wał pełny z wpustem

Pozycja pracy pozioma

Rozruch i sterowanie za pomocą falownika

Forma przekładni  - kątowa

Mocowanie - łapowe

Parametr

Rodzaj przekładni

Planetarna Stożkowo-walcowa

Oznaczenie P012 KF87DRN132M4 X3KS160/HU/B + RF97 DRN132S4

Moment nominlny [Nm] 22 200 22 115

Waga [kg] 500 1280

Wymiary gabarytowe - dł. x sz. x wys. [mm] 979x1003x525 2288x746x630

Ilość oleju [l] 11 64

Cena [EUR] X – 15% X

Seria P  w mieszadłach ckukrzycy – porównanie



Seria P  w mieszadłach ckukrzycy – porównanie
• Wymagane parametry mieszadła

• Silnik 3 kW, 1500 obr/min

• n2= ~2,0 obr/min

• T.O. < 60° C

• Forma wału wyjściowego – tuleja z pierścieniem 

zaciskowym

• Pozycja pracy pozioma

• Rozruch i sterowanie za pomocą falownika

• Forma przekładni  - kątowa

• Mocowanie – ramię reakcyjne

Parametr

Rodzaj przekładni

Planetarna Stożkowo-walcowa

Oznaczenie PHF002/T KF77DRN100L4 X3KH150/HU/T + RF87 DRN100L4

Moment nominalny [Nm] 36 810 36 000

Waga [kg] 330 800

Wymiary gabarytowe - dł. x sz. x wys. [mm] 756x760x410 1963x530x593

Ilość oleju [l] 7 36

Cena [EUR] X - 20% X



Seria P  w mieszadłach ckukrzycy – porównanie

• Wymagane parametry mieszadła

• Silnik 5,5 kW, 1500 obr/min

• n2= ~1,2 obr/min

• t.o. < 60° C

• forma wału wyjściowego – tuleja z 

pierścieniem zaciskowym

• Pozycja pracy pozioma

• Rozruch i sterowanie za pomocą falownika

• Forma przekładni  - kątowa

• Mocowanie – ramię reakcyjne

Parametr

Rodzaj przekładni

Planetarna Stożkowo-walcowa

Oznaczenie PHF032/T KF87DRN132S4 X4KH200/HU/T + RF87 DRN132S4

Moment nominalny [Nm] 69 620 79 000

Waga [kg] 660 2075

Wymiary gabarytowe - dł. x sz. x wys. [mm] 961x924x560 2545x837x750

Ilość oleju [l] 16 109

Cena [EUR] X – 40% X



Przykłady zastosowań przekładni planetarnych

Mieszadło cukrzycy



Przykłady zastosowań przekładni planetarnych

Napęd młyna cukru trzcinowego



Przykłady zastosowań przekładni planetarnych

Inne młynów w przemyśle cukru trzcinowego



Serwis

zakres usług:

• Naprawa przekładni i silników każdego 

producenta

• Dostarczanie części zamiennych

• Diagnostyka motoreduktorów i 

przekładni przemysłowych

• Przeglądy okresowe

• Program CDM (Complete Drive 

Management)

• Wsparcie techniczne online
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Serwis

Linia serwisowa Hot-Line  24h     

+48 602-739-739 / +48 602-SEW-SEW

• Szybkość reakcji

• Bliskość serwisu dla klientów

• Elastyczność zakresu działań

• Doraźna pomoc na obszarze całej Polski 
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Film_serwisowy.mp4


PODSUMOWANIE

Seria P  - zalety, korzyści i cechy

• Przeznaczone do urządzeń wolnoobrotowych,

wysokomomentowych

• Zakres momentów nominalnych od 24 kNm do 500 kNm

• Przełożenia od 84 do ponad 4322

• Niższe ceny w stosunku do przemysłowych przekładni

walcowych i stożkowo-walcowych, w urządzeniach

wolnoobrotowych

• Kompaktowa, lekka budowa

• Możliwość przenoszenia dużych sił promieniowych

• Niski poziom hałasu

• Przeliczenia termiki, łożysk, wpustów, zazębień



• Krótkie czasy dostaw - już od 2 tygodni

• Mniejsza liczba jednostek potrzebnych na zapas -

obracalność

• Wysoka jakość gwarantowana przez SEW-

EURODRIVE

• Dostępność różnych opcji i akcesoriów

• Duża efektywność termiczna

• Możliwość stosowania w bardzo niskich

temperaturach otoczenia (< -25° C)

• Ogólnoświatowa dostępność produktów

• Serwis przekładni przemysłowych o masie do 7,5 tony

w Polsce

PODSUMOWANIE

Seria P  - zalety, korzyści i cechy



Dziękuję Państwu za uwagę


