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Společná paleta produktů na příkladu obráběcího stroje

Opěrné a
vačkové kladky

Axiální ložiska

Vedení
s vodicími kladkami

Vřetenová
ložiska

Ložiska pro uložení
otočných stolů

Poháněné
lineární jednotky

Vedení s
oběhem kuliček

Křížová válečková ložiska

Ložiska
vřetene posuvu

Vedení s
oběhem válečků

Jehlová ložiska
Jednotky s axiálně volným uložením

Vysoce přesná
válečková ložiska

Ložiska typu
„Floating
Displacement“

Přímé pohony

Kluzná pouzdra

Domečková ložiska

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Výroba

LQC

Základní produktové školení prodejců 2021 - Lineární technika – výrobní program

HQ  ILH (Homburg – D) ILS (Skalica – SK)IWS (H'aurach – D) IWK (Kysuce – SK)ILF (Haguenau – F) ISB (Brasov – RO) ISC (Nanjing – C)

Přehled závodů vyrábějících lineární techniku

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Produkty:

Evropské závody vyrábějící lineární techniku

Hlavní závod
ILH (Homburg – D)

ILS (Skalica – SK) IWS (H'aurach – D)IWK (Kysuce – SK) Hlavní závod
ILF (Haguenau – F)

ISB (Brasov – RO)

Výroba všech
vodicích lišt

Montáž a kompletace
systémů

Výroba
vodicích vozíků

– Měkké obrábění
– Kalení
– Broušení
– Montáž
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Produkty:
§ vedení s vodicími kladkami
§ vedení hřídelů
§ poháněné jednotky (moduly a stoly)
§ kluzná vedení
§ planetové valivé pohybové šrouby
§ profilové lineární vedení s oběhem kuliček
§ kuličkové opěry
§ miniaturní vedení
§ profilové lineární vedení s oběhem válečků
§ vedení s válečkovými valivými hnízdy
§ vedení s plochými valivými klecemi

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Lineární technika
Berliner Straße 134
D-66424 Homburg (Saar)
Vedení podniku: Ralf Moseberg
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Závod Homburg
Hlavní závod ILH

Areál závodu: 32 000 m²
Výrobní plocha:

Počet zaměstnanců: 215

Hlavní výrobní technologie: tepelné zpracování, broušení, rovnání, vrtání, soustružení, frézování,
montáž, kompletování hřídelů

Typické strojní
vybavení:

zařízení na indukční kalení a brousicí, rovnací, vrtací,
frézovací a obráběcí stroje, zařízení na leštění, CNC stroje,
zařízení k zajišťování kvality

Skupiny produktů: hřídele, lineární kuličková ložiska, vedení s vodicími kladkami, vodicí kladky, teleskopická ramena,
poháněné lineární jednotky (moduly a stoly), spínací hřídele, planetové valivé pohybové šrouby
profilové lišty s pohonnými prvky (ozubenými řemeny, kuličkovými šrouby)

Rozměrové rozsahy: § Hřídele: průměr 4 mm až 80 mm, délka až 6 000 mm
§ Montáž lineárních kuličkových pouzder do těles: průměr 12 mm až 50 mm
§ Systémy vodicích kladek: šířka lišty 20 mm až 120 mm, délka až 8 000 mm

Poháněné
lineární jednotky:

§ Pohon ozubeným řemenem:
– opatřený vedením s vodicími kladkami
– vedení s profilovými lištami o délce až 8 000 mm jednodílné s eloxováním; do délky 10 000 mm jednodílné bez eloxování

§ Pohon kuličkovým šroubem s vedením s profilovými lištami do délky 5 300 mm
§ Teleskopický modul s vedením s profilovými lištami, zdvih min. dvojnásobná celková délka

14 500 m²
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – hřídele (katalog WF1)

Hřídele

Hřídelové držáky

Nosné lišty

11.03.2021
Strana 7



Základní produktové školení prodejců 2021 - Lineární technika – výrobní program

Schaeffler Technologies
Lineární technika

§ plné hřídele W, duté hřídele WH a palcové hřídele WZ z ocele k
zušlechtění v kvalitě pro valivá ložiska

§ induktivně kalené a broušené
§ standardní tolerance u plných hřídelů h6, u dutých h7
§ délka válcovací stolice až 6 000 mm
§ se speciálním povlakem (RROC, KD, CR) nebo z korozivzdorného

materiálu (X46/X90)
§ bez obrobení (pouze dělicí řez = T)
§ rozsáhlé příslušenství

§ Příklady objednání:
- W20/h6-Cf53-1200
- W20/h6-Cf53-RROC-1200
- WH20/h7-C60-1500
- W30/h7-Cf53-Cr-B05/M12-M10x100-1110-T-60-50
- W20/h6-X90-B02/M8-3500

Přesné hřídele
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

§ Nosné lišty jsou kompozitní lišty s hliníkovým nosným tělesem.
§ Vložený hřídel je našroubován (kromě TSUW).
§ Vložený hřídel je kalený a broušený.
§ Nosné těleso může výt sestaveno z více součástí.

§ Příklady objednání:
- TSNW25-1253-26-27
- TSSW20-X90-1254

Nosné lišty
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

§ lineární valivá ložiska a lineární kluzná ložiska
§ jednotky lineárních a kluzných ložisek
§ rozsáhlé modulární systémy pro technicky a

ekonomicky optimální řešení
§ korozivzdorná řešení se speciálním povlakováním

RROC
§ samonastavovací lineární ložiska KN-B/KS
§ utěsněné provedení a umožňující domazání PP-AS
§ integrovaný zásobník maziva

Lineární ložiska a jednotky lineárních ložisek
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – lineární ložiska

KH KN-B, KNO-B KB/KBO/KBSKS/KSO PAB/PABO

Lineární ložiska

Jednotka lineárního ložiska

11.03.2021
Strana 11



Základní produktové školení prodejců 2021 - Lineární technika – výrobní program

§ beztřískově obráběný kalený vnější kroužek
§ nízká radiální konstrukční výška
§ malé rozměry (průměr 6–50)
§ plastová klec
§ příznivá cena
§ dvoubřitové těsnění
§ montáž nalisováním do tělesa

§ Příklady objednání:
- KH25-PPè uzavřené, oboustranně utěsněné, opatřené první

náplní maziva
- KH25-PP-RROCè uzavřené, oboustranně utěsněné, opatřené

první náplní maziva, chráněné proti korozi
- KH30-Bè uzavřené, neutěsněné, konzervované

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Lineární kuličková ložiska KH
Kompaktní řada
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§ s možností úhlového nastavení (kompenzace chyb v souososti)
±30´(úhlových minut)

§ změny oproti předchozí verzi
- životnost delší o 50 %
- optimalizované opěrné desky
- optimalizované plastové díly

§ velmi robustní a odolné provedení
§ velká valivá tělesa
§ dvoubřitové těsnění
§ velikosti ø 12–50

§ Příklady objednání:
- KN25-B-PPè uzavřené, oboustranně utěsněné, opatřené první náplní

maziva
- KNO30-Bè otevřené se segmentovým výřezem, neutěsněné,

konzervované

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Samonastavovací lineární kuličková ložiska KN-B / KNO-B
Řada s lehkou konstrukcí
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

§ důsledná realizace segmentového principu
§ s možností úhlového nastavení (kompenzace chyb v souososti)

±40´(úhlových minut)
§ lehký chod i při maximálním přípustném naklopení
§ dlouhá životnost
§ zásobník maziva v bezprostřední blízkosti oběžných drah
§ bezúdržbové provedení pro řadu aplikací
§ jednobřitové těsnění s plovoucím uložením
§ velikosti ø 12–50

§ Příklady objednání:
- KS25-PPè uzavřené, oboustranně utěsněné, opatřené první náplní

maziva
- KSO30è otevřené se segmentovým výřezem, neutěsněné,

konzervované

Samonastavovací lineární kuličková ložiska KS / KSO
Řada pro velká zatížení
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

§ kalený a broušený vnější kroužek z oceli na valivá ložiska (100Cr6)
§ vysoká přesnost
§ nízké tření
§ velmi klidný chod
§ plastová klec
§ jednobřitové těsnění
§ velikosti ø 12–50

§ Příklady objednání:
- KB25-PPè uzavřené, oboustranně utěsněné, opatřené první náplní

maziva
- KBO30è otevřené se segmentovým výřezem, neutěsněné,

konzervované
- KBS25-Pè se zářezy, jednostranně utěsněné, opatřené první náplní

maziva

Lineární kuličková ložiska KB / KBO / KBS
Masivní řada

11.03.2021
Strana 15



Základní produktové školení prodejců 2021 - Lineární technika – výrobní program

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Příklady použití vedení hřídelů a lineárních ložiskových jednotek
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Příklady použití vedení hřídelů a lineárních ložiskových jednotek
Zubařské křeslo

Vlastnosti KN-B:
§ únosnost
§ dobré provozní chování
§ robustnost
§ nenáročná údržba
§ minimální hlučnost
§ hospodárnost

Požadavky:
§ rovnoměrný a bezpečný pohyb
§ pohodlné a dobré usazení pacienta
§ bezúdržbovost
§ jednoduchá, ekonomická jednotka

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Příklady použití vedení hřídelů a lineárních ložiskových jednotek
Nastavování upínáku pro kopírovací frézu SLK 118

Schaeffler Technologies
Lineární technika

§ bezšablonová kopírovací fréza SLK 118
§ nastavování upínáku k fixaci plastových profilů

§ použití lineárních kuličkových ložisek INA
KBO20-PP-AS
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Příklady použití vedení hřídelů a lineárních ložiskových jednotek
Nastavování upínáku pro kopírovací frézu SLK 118

Schaeffler Technologies
Lineární technika

KBO20-PP-AS

20 kusů na
stroj
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Příklady použití vedení hřídelů a lineárních ložiskových jednotek
Systém vedení dveří pro kolejová vozidla

Schaeffler Technologies
Lineární technika

§ extrémně drsné provozní podmínky
§ rázy
§ znečištění
§ dlouhé intervaly údržby
§ teploty -40 °C až 80 °C
§ vysoká zatížení při provozu v protisměru v tunelu
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Příklady použití vedení hřídelů a lineárních ložiskových jednotek
Systém vedení dveří pro kolejová vozidla

Schaeffler Technologies
Lineární technika

hřídelový držák ve
speciálním provedení

těleso ve speciálním provedení

těleso s montážní
sadou

KS40-PP
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Příklady použití vedení hřídelů a lineárních ložiskových jednotek
Fitness stroj

Schaeffler Technologies
Lineární technika

KX 24
WZ 1 ½‘‘

Parametry KX 24:
§ zatížení až

- C0 = 2 090 lbf (≈ 9,3 kN)
- C0 = 1 550 lbf (≈ 6,9 kN)

§ 10 řad kuliček
§ hmotnost m = 0,77 lbs (≈ 0,35 kg)
§ klidný chod
§ nízký odpor při posuvu
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Příklady použití vedení hřídelů a lineárních ložiskových jednotek
Stroj na nafukování lahví

Schaeffler Technologies
Lineární technika

KH30..

W30h6-X90
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

§ cenově výhodné lineární vedení modulárního systému,
nejvhodnější pro aplikace zajišťující manipulaci

§ vysoké rychlosti – až 10 m/s

§ tichý chod

§ odolné vůči nečistotám a velmi robustní

§ nízká hmotnost díky kompozitní liště

- hliníkový profil s zaválcovanými přesnými hřídeli z ocele

§ minimální nebo žádná údržba

§ rozsáhlé příslušenství

§ možná i zakřivená nebo oválná vedení

Vedení s vodicími kladkami (katalog LF1)
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – vedení s vodicími kladkami
Pojezdové vozíky

LFCL

LFL LFDL

LFKL
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Příklad objednání: LFCL42-C

Příklad objednání: LFDL32-SF

Příklad objednání: LFKL32-SF

Příklad objednání: LFL52
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§ pro aplikace s axiálně volným/pevným uložením

§ kompenzace nepřesností

§ určené k použití ve spojení s vozíkem s axiálně pevným uložením,

zachycuje jen radiální síly

§ kompenzace nesprávného umístění v axiálním směru do ±1 mm

§ cenově příznivé řešení při vysoké provozní bezpečnosti

§ Příklad objednání:
- LFLL52-SF

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – vedení s vodicími kladkami
Axiálně volné vodicí vozíky LFLL
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – vedení s vodicími kladkami
Nosné lišty a příslušenství
Nosné lišty

Profilové vodicí kladky

Příslušenství

Čepy
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§ k přesnému a rychlému spojení nosných lišt LF

§ prodloužená životnost a vyšší provozní bezpečnost díky

optimálnímu zarovnání styku lišt

§ snížení hlučnosti za chodu na styku lišt

§ ke spojení rovných nosných lišt i zakřivených prvků

§ Příklad objednání:

- LFS52x2000-OV-300-VBS

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – vedení s vodicími kladkami
Spojka lišt VBS
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Příklady použití vedení s vodicími kladkami
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Příklady použití vedení s vodicími kladkami
Skrucovací automat Komax Alpha488

Specifikace:

§ délky lišt 6 m, 9 m a 12 m

§ vmax 10 m/s

§ zrychlení 20 m/s²

§ životnost 90 000 km

Řešení:

§ lišty LFS 42C s vodicím vozíkem LFCL 42
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Příklady použití vedení s vodicími kladkami
HSM-Modal: 5osé vysokorychlostní obráběcí centrum lehké konstrukce, dosahující nejvyšší rychlosti na světě

§ lehké CFK a hliník pro pojízdné konstrukční díly
§ rychlé 150 m/min rychlost pojezdu (omezená)
§ velké max. 151,00 m x 9,00 m x 4,25 m (X x Y x Z)
§ přesné (standard)  X-/ Y- :+/- 0,20 mm a osa Z: +/- 0,17 mm/m
§ čisté bez hydrauliky / bez oleje
§ ekonomické nízké náklady na údržbu a provoz

Pracovní operace:
- frézování
- vrtání
- řezání pilou
- broušení
- leštění
- digitalizování
- vytlačování
- laminování
- řezání vodním paprskem
- řezání plazmou
- řezání ultrazvukem

Dokáže obrábět/opracovat
například:
- styropor
- pěny
- ureol
- CFK
- GFK
- dřevo
- hliník
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Příklady použití vedení s vodicími kladkami
HSM-Modal: 5osé vysokorychlostní obráběcí centrum lehké konstrukce, dosahující nejvyšší rychlosti na světě

§ lišty LFS 52 (až 15 m v ose X)
§ vodicí kladky LFR 5302 KDD ve speciálním vozíku
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Příklady použití vedení s vodicími kladkami
HSM-Modal: 5osé vysokorychlostní obráběcí centrum lehké konstrukce, dosahující nejvyšší rychlosti na světě
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Rotorové listy a letecká doprava Výzkumný ústav lodí

Elektronické řezání vodním paprskem (bez hydrauliky)Frézování a broušení

Výroba forem a opracování odlitků

Konstrukce aut a jachet
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Příklady použití vedení s vodicími kladkami
Rentgenový přístroj s C-ramenem

Požadavky:

§ uložení rentgenového stolu a hlavy,
zvedacího a naklápěcího systému

§ uložené díly musí být libovolně
polohovatelné

§ lehký chod
§ velmi tichý chod
§ vysoká přesnost
§ vysoká zatížitelnost
§ vysoká tuhost
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Příklady použití vedení s vodicími kladkami
Rentgenový přístroj s C-ramenem

§ polohování stolu pomocí KUE 25 a
KUE 35

§ polohování rentgenové hlavice
pomocí vodicích kladek

Konstrukční zvláštnosti:
§ vlastní vedení je realizováno

pomocí axiálně pevné a axiálně
volné strany
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§ kompaktní konstrukční provedení

§ široké spektrum výkonů

§ rozsáhlá nabídka produktů

§ rozsáhlé příslušenství

§ pro všechny montážní polohy

§ dlouhá životnost

§ jednoduché zprovoznění a montáž

§ elektrická technika pohonů

Poháněné lineární jednotky – moduly a stoly (katalog AL1)

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Přehled produktů – lineární moduly s vedením s vodicími kladkami a pohonem ozubeným řemenem

MLF32-ZR
MLF52-ZR

MLFI20-ZR

MLFI25-ZR MLFI50-B-ZR

MLFI140-3ZR
MLFI200-3ZR

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Přehled produktů – lineární moduly s vedením s oběhem kuliček a pohonem ozubeným řemenem

Schaeffler Technologies
Lineární technika

11.03.2021
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MKUSE25-ZR

MKUVE20-B-ZR

MDKUVE15-3ZR
MDKUVE25-3ZR
MDKUVE35-3ZR
MDKUSE25-3ZR

MKUVE25-HS-ZR
HighSpeed
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Přehled produktů – lineární moduly s vedením s oběhem kuliček a pohonem ozubeným řemenem

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Přehled produktů – lineární moduly s jednotkou s oběhem kuliček a kuličkovým pohybovým šroubem

MKUVE25-KGT
MKUSE25-KGT

MKUVS32-KGT

MKUVE15-KGT
MKUVE20-KGT

MDKUVE15-KGT
MDKUVE25-KGT
MDKUVE35-KGT
MDKUSE25-KGT

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Přehled produktů – lineární moduly se speciálními funkcemi

MKUVS42-LMMGFI25-ZR

MPLF32-ZR
MPLF52-ZR

MTKUSE25-ZR
MTKUSE25-ZS

MKKUSE20-ZRMKLF32-ZR
MKLF52-ZR

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Přehled produktů – lineární stoly

LTE

LTS-KGT

LTE-TGTLTE-KGT

LTS

LTP

LTS-TR

LTPG LTK

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Přehled produktů – elektrická technika pohonů a příslušenství

Elektrická technika pohonů

převodovka motor kabel řízení senzorika

mechanika

spojka těleso spojky upevňovací prvky upevňovací úhelník

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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§ vysokorychlostní lineární modul

§ rychlost až 10 m/s

§ zrychlení až 50 m/s²

§ pohon ozubeným řemenem

§ dlouhá životnost

§ rozsáhlé příslušenství

§ Příklad objednání:
- MKUVE25-250-HS-ZR-RL-N/3006-2500

Vysokorychlostní lineární modul – MKUVE25-HS-ZR

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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§ kompaktní konstrukční provedení (48 x 80 mm)

§ vysoká únosnost a momentová zatížitelnost systému vedení (C0 =

42 kN, M0X = 660 Nm)

§ vysoká axiální únosnost a tuhost pohonu (C0X = 5 900 N)

§ lehká konstrukce

§ odolnost vůči znečištění díky volitelnému pásovému krytí

§ dlouhá životnost, nenáročná údržba

§ rozsáhlé příslušenství

Kompaktní lineární modul s kuličkovým pohybovým šroubem – MKUVS32-KGT

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Příklady použití systémové techniky

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Příklady použití systémové techniky
Zkoumání materiálů

Čísla a fakta:

§ Odvětví: lékařská technika

§ Rozsah dodávky:
- speciální lineární moduly řady MLFI

25
- Odchylky oproti sérii:  nosný profil

se speciálním opracováním, změna
směru pomocí ložiska 2Z

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Příklady použití systémové techniky
Automatizované vydávání léků

Čísla a fakta:

§ Odvětví: lékařská technika

§ Rozsah dodávky:
- 4x MLF32086W4

(horizontální)
- 2x MKUVE20 (vertikální)
- 1x MTKUSE25ZS

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Čísla a fakta:

§ Odvětví: obráběcí stroje

§ Rozsah dodávky:
- MKUVE20-C-250-ZR-AR(RL)-N
- 2x pro horizontální osu
- 1x pro vertikální osu

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Příklady použití systémové techniky
Výměník nástrojů
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frézování, vrtání, rovinné broušení, hloubkové kalení,
povrchové kalení, montáž

obráběcí centra, stroje na rovinné broušení, zařízení na indukční
kalení, komorová a HF kalicí zařízení,
zařízení k zajišťování kvality

vedení s profilovými lištami kuličkové/válečkové
Válečková valivá hnízda

• šířka až 300 mm
• délka u lišt až 6 000 mm

Závod Haguenau
Hlavní závod ILF

Areál závodu: 57 500 m²
Výrobní plocha:

Počet zaměstnanců: 464

Hlavní výrobní technologie:

Typické strojní
vybavení:

Skupiny produktů:

Rozměrové rozsahy:

32 500 m²

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Vedení s profilovými lištami (katalog PF1)

Schaeffler Technologies
Lineární technika

§ profilové lineární vedení s oběhem válečků RUE

§ čtyřřadé (KUVE) a šestiřadé (KUSE) profilové lineární vedení s oběhem

kuliček

§ konstrukční velikosti 15–100

§ velký výběr různých variant (normální, dlouhé, vysoké, úzké…)

§ korozivzdorná řešení se speciálním povlakováním (RROC, KD)

§ integrovaný zásobník maziva pro dlouhé intervaly údržby

§ rozsáhlé příslušenství

11.03.2021
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§ v 5. generaci

§ pro nejvyšší nároky na přesnost, tuhost a únosnost

§ optimalizované charakteristiky chodu

§ optimalizovaná možnost domazávání

§ nejlepší ochrana proti nečistotám (utěsnění)

§ rozsáhlé příslušenství

Profilové lineární vedení s oběhem válečků RUE-E

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Profilové lineární vedení s oběhem válečků RUE-E
Vlastnosti, přednosti a přínosy řady RUE..-E

§ Charakteristické vlastnosti:
- vylepšená koncepce těsnění
- integrovaný zásobník maziva
- inovativní geometrie

§ Přednosti:
- vysoká robustnost i v náročných provozních podmínkách
- o 30 % nižší spotřeba maziva
- dobré provozní chování (o 40 % nižší třecí síly)
- možnost výměny vodicího vozíku a vodicí lišty od třídy přesnosti G2 ve velikosti

25–55

§ Přínosy:
- optimální doby provozu
- nenáročná údržba – dlouhé servisní intervaly
- minimální výkon motoru – nejjednodušší regulace
- možnost jednoduché koncepce logistiky

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Profilové lineární vedení s oběhem válečků RUE-E
Varianty řady RUE..-E

Schaeffler Technologies
Lineární technika

standardní

Konstrukce
vozíku:

RUE-E

25 35 45 55 65 100

standardní ● ● ● ● ●
L dlouhá ● ● ● ● ● ●
H vysoká ● ● ● ● ●
HL vysoká,

dlouhá ● ● ● ● ●
SL úzká,

dlouhá ●
dlouhá

vysoká

vysoká, dlouhá
úzká, dlouhá
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Profilové lineární vedení s oběhem válečků RUE-E
Tolerance a třídy přesnosti

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Tolerance Přesnost

G0
µm

G1
µm

G21)

µm
G3
µm

Tolerance u výšky H ±5 ±10 ±20 ±25

Výškový rozdíl2) ΔH 3 5 10 15

Tolerance u vzdálenosti A1 ±5 ±10 ±15 ±20

Rozdíl ve vzdálenosti2) ΔA1 3 7 15 22
1) standardní třída přesnosti
2) rozdíl mezi několika vodicími vozíky na jedné vodicí liště, měřený na stejném
místě lišty

11.03.2021
Strana 55



Základní produktové školení prodejců 2021 - Lineární technika – výrobní program

Profilové lineární vedení s oběhem válečků RUE-E
Příklad objednání

Jednotka, lišta s asymetrickým rozmístěním
otvorů

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Profilové lineární vedení s oběhem válečků
ukazatel velikosti
konstrukce vodicího vozíku
vodicí vozík(y) na jednotku
třída předpětí
třída přesnosti
délka vodicí lišty
aL
aR

1x RUE45-E-L-W2-V3-G2/1540-20/50

RUE-E
45
L
W2
V3
G2
1 540 mm
20 mm
50 mm

11.03.2021
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§ Maximální únosnost
- statická C0 = 1 490 kN = 149 tun
- dynamická C = 630 kN = 63 tun

§ 9násobné přišroubování vodicího vozíku

§ Oběžný systém s plným počtem valivých těles

§ Rozměry vodicího systému
- délka 370,5 mm (vodicí vozík)
- šířka 250 mm (vodicí vozík)
- výška 120 mm (systém)
- šířka 100 mm (vodicí lišta)

§ Hmotnost
- vodicí vozík 36,4 kg
- vodicí lišta 45,3 kg/m

Největší profilové lineární vedení s oběhem válečků RUE100-E-L

Schaeffler Technologies
Lineární technika

11.03.2021
Strana 57



Základní produktové školení prodejců 2021 - Lineární technika – výrobní program

Příklady použití profilového lineárního vedení s oběhem válečků

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Příklady použití profilového lineárního vedení s oběhem válečků
Paralelní soustruh

RUE 100 E-L

Osa X1
2,8 m

Osa Z
18,8 m

RUE 65 E-L

Osa X2
2,8 m

RUE 55 E-L

Osa Y
2,2 m

Schaeffler Technologies
Lineární technika

11.03.2021
Strana 59



Základní produktové školení prodejců 2021 - Lineární technika – výrobní program

Příklady použití profilového lineárního vedení s oběhem válečků
Obráběcí centrum pro velkorozměrová ložiska do průměru až 4,3 m

RUE100-E-L

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Přehled produktů – profilového vedení s oběhem válečků
Příslušenství pro jednotku s oběhem válečků RUE-E
Krytky Hydraulický montážní přípravek Krycí pásky

Zpevňovací člen Tlumicí vozík Brzdný člen

KIT-těsnění KIT-mazací prvky

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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§ možnost přesného domazávání při olejovém mazání

§ bezpečná prevence chodu s prázdným mazacím kanálem

§ optimální distribuce maziva

§ možnost realizace minimálních mazacích/dávkovacích množství

§ fungování nezávislé na poloze

§ pro každý vodicí vozík nutný jen jeden mazací přívod

§ prevence nedostatečného i nadměrného mazání

§ nutné objednat z výrobního závodu

§ Příklad objednání:
– RUE35-E-SMDS-L…….

Přehled produktů – profilové vedení s oběhem válečků
Mazací množství – dávkovací kotouče SMDS pro RUE-E

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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§ zakončení lícující s povrchem lišty

§ bezpečná fixace a ochrana tvarovým stykem

§ dobrý těsnicí účinek proti pronikání chladicího maziva

§ pro ADK potřebný montážní přípravek

§ přídržná deska k fixaci na konci lišty

Přehled produktů – vedení s oběhem válečků
Krycí pásek – ADB / ADK / ADE

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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- bez nutnosti použití montážního přípravku
- možnost montáže bez nářadí, a to i pod vozíkem
- na čelní straně není potřebný otvor pro HPL
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Přehled produktů – profilové vedení s oběhem válečků
Příslušenství: KIT-těsnění

§ pro individuální požadavky na utěsnění

§ jednoduchá montáž, příp. výměna

§ sestavení dle specifických potřeb zákazníka a aplikace

§ volně volitelné polohování

Stupeň znečišťování

lehké až střední střední až silnévelmi nízké až lehké střední až silné

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Přehled produktů – profilové vedení s oběhem válečků
Příslušenství: KIT-mazací prvky

§ distribuce maziva nezávislá na poloze

§ ekonomické a ekologické využívání maziva

§ minimalizované unikání maziva díky přednímu stěrači s dvoubřitým těsněním

§ snížení nákladů na údržbu a servisní náročnosti

Jednotka k dávkování minimálního mazacího množstvíJednotka k dlouhodobému mazání

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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§ ve 2. generaci

§ vysoká robustnost

§ nejlepší vlastnosti za chodu

§ optimalizované možnosti domazávání

§ maximální výběr různých variant

§ rozsáhlé příslušenství

Čtyřřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUVE-B

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Čtyřřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUVE-B
Varianty KUVE..-B

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Konstrukce vozíku
KUVE-B

15 20 25 30 35 45 55
- standardní ● ● ● ● ● ● ●
E rozš. zam. konstrukce ● ● ● ● ● ●
EC rozš. zam. konstrukce, krátká ● ● ● ● ● ●
ES rozš. zam. konstrukce, úzká ● ● ● ● ● ●
ESC rozš. zam. konstrukce, úzká, kr. ● ● ● ● ● ●
H vysoká ● ● ● ● ● ●
HL vysoká, dlouhá ● ● ● ● ●
L dlouhá ● ● ● ● ● ●
N nízká ● ● ● ● ●
NL nízká, dlouhá ● ● ● ● ●
S úzká ● ● ● ● ● ● ●
SL úzká, dlouhá ● ● ● ● ● ●
SN úzká, nízká ● ● ● ● ●
SNL úzká, nízká, dlouhá ● ● ● ● ●
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Čtyřřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUVE-W
Varianty KUVE..-W

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Konstrukce vozíku
KUVE-W

15 20 25 30 35
W široká ● ● ● ●
WL široká, dlouhá ● ● ●
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

§ pro vysokorychlostní aplikace v kombinaci s maximální výkonností,

pokud jde o únosnost a tuhost

§ pro rychlosti až 10 m/s

§ použití ocelových valivých těles (bez hybridní technologie)

§ vysoká funkční bezpečnost

§ vysoká bezpečnost při nárazu

§ jmenovitá životnost delší o 30 % oproti konkurenčním řešením

Čtyřřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUVE-B
Vysokorychlostní vedení s profilovými lištami – KUVE-B-HS
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Čtyřřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUVE-B
Varianty vysokorychlostního vedení s profilovými lištami – KUVE-B-HS

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Konstrukce vozíku
KUVE-B

15 20 25 30 35 45 55
HS High Speed ●

E-HS High Speed, rozš. zam.
konstrukce ●

ES-HS High Speed, rozš. zam.
konstrukce, úzká ●

H-HS High Speed, vysoká ●
N-HS High Speed, nízká ●
S-HS High Speed, úzká ●
SN-HS High Speed, úzká, nízká ●
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Čtyřřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUVE-B
Tolerance a třídy přesnosti

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Tolerance Přesnost

G1
µm

G2
µm

G31)

µm
G4
µm

Tolerance u výšky H ±10 ±20 ±25 ±80

Výškový rozdíl2) ΔH 5 10 15 20

Tolerance u vzdálenosti A1 ±10 ±15 ±20 ±80

Rozdíl ve vzdálenosti2) ΔA1 7 15 22 30
1) standardní třída přesnosti
2) rozdíl mezi několika vodicími vozíky na jedné vodicí liště, měřený na
stejném místě lišty
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Čtyřřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUVE-B
Příklad objednání

Vedení, lišta s asymetrickým rozmístěním
otvorů

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Profilové vedení s oběhem kuliček se dvěma vodicími vozíky
na vodicí liště
ukazatel velikosti
konstrukce vodicího vozíku, s plným počtem
valivých těles
vodicí vozík na jednotku
třída předpětí
třída přesnosti
povlakování Corrotect
délka vodicí lišty
aL
aR

1x KUVE25-B-W2-V2-G3-RROC/1510-20/50

KUVE
25
B

W2
V2
G3
RROC
1 510 mm
20 mm
50 mm
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Vozík a lišta zvlášť; lišta se symetrickým
rozmístěním otvorů

Schaeffler Technologies
Lineární technika

vodicí vozík
pro čtyřřadou jednotku s oběhem kuliček
ukazatel velikosti
konstrukce vodicího vozíku, s plným počtem
valivých těles
delší vodicí vozík
třída předpětí
třída přesnosti

2x KWVE25-B-L-V2-G3

vodicí lišta pro vodicí vozík
ukazatel velikosti
třída přesnosti
délka vodicí lišty
aL
aR

1x TKVD25-G3/1570-35/35

KWVE
25
B

L
V2
G3

TKVD
25
G3
1 570 mm
35 mm
35 mm

Čtyřřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUVE-B
Příklad objednání
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Příklady použití čtyřřadého profilového vedení s oběhem kuliček KUVE-B

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Příklady použití čtyřřadého profilového vedení s oběhem kuliček KUVE-B
Landtwing / Děrovací a paketovací stroj

Schaeffler Technologies
Lineární technika

§ Vysoce výkonný děrovací a paketovací stroj

§ Výroba jader zapalovacích cívek v rámci jednoho sledu operací,
využívající:
- nastavitelné děrovací zařízení
- paketovací zařízení

§ Požadavky na lineární vedení:
- vysoká ochrana před opotřebením
- aplikace s malým zdvihem a s chvěním v klidovém stavu
- vysoká únosnost
- vysoká míra dostupnosti
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Příklady použití čtyřřadého profilového vedení s oběhem kuliček KUVE-B
Landtwing / Děrovací a paketovací stroj

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Systémy vedení
s profilovými lištami
16x KUVE25-B
(KUVE25-B-ESC KDC)

Válečkové šrouby
8x RGTF15.2

Ložiska uložení KŠ
16x ZKLF1560

Integrovaný ventil
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – čtyřřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUVE-B
Příslušenství KUVE-B

Krytky Krycí pásky

Upevňovací prvky Brzdný člen

KIT-těsnění KIT-mazací prvky
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – čtyřřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUVE-B
Příslušenství: KIT-těsnění

§ pro individuální požadavky na utěsnění

§ jednoduchá montáž, příp. výměna

Stupeň znečišťování

silnélehké

§ sestavení dle specifických potřeb zákazníka a
aplikace

§ volně volitelné polohování

velmi nízké střední
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – čtyřřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUVE-B
Příslušenství: KIT-mazací prvky

§ velký zásobník maziva s vysokou kapacitou

§ distribuce maziva nezávislá na poloze

§ ekonomické a ekologické využívání maziva

§ minimalizované unikání maziva díky přednímu stěrači s dvoubřitým těsněním

§ snížení nákladů na údržbu a servisní náročnosti

Jednotka k dlouhodobému mazání
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Šestiřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUSE..-XL

Charakteristické vlastnosti:
§ šestiřadé profilové vedení s oběhem kuliček
§ neomezená délka zdvihu
§ schopnost zachycování sil ze všech směrů a

podpory momentů ve všech osách
§ možnost použití libovolných kombinací vozíků a

vedení v rámci jedné velikosti
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Šestiřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUSE..-XL

Výhody:
§ nejvyšší zatížitelnost
§ vysoká tuhost
§ velikosti od 20 do 45
§ kombinace uspořádání X a O
§ dobrý provozní chod
§ dobré mazání
§ rozsáhlé příslušenství
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Konstrukce vozíku
KWSE

20 25 30 35 45
- standardní ● ● ● ● ●
H vysoká ● ● ● ● ●
HL vysoká, dlouhá ● ● ●
L dlouhá ● ● ●

1

2
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Šestiřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUSE..-XL

è Řada KUSE je vysoce konkurenceschopný produkt, vhodný pro aplikace s mimořádnými
požadavky.

Aktualizovaný vzhled
Provozní vlastnosti

- až o 83 % nižší pulzační amplituda Upravená únosnost (až o 40 %)
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Šestiřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUSE..-XL
Tolerance a třídy přesnosti

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Tolerance Přesnost

G1
µm

G2
µm

G31)

µm

Tolerance u výšky H ±10 ±20 ±25

Výškový rozdíl2) ΔH 5 10 15

Tolerance u vzdálenosti A1 ±10 ±15 ±20

Rozdíl ve vzdálenosti2) ΔA1 7 15 22
1) standardní třída přesnosti
2) rozdíl mezi několika vodicími vozíky na jedné vodicí liště, měřený na stejném
místě lišty
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Šestiřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUSE..-XL
Příklad objednání

Vedení, lišta s asymetrickým rozmístěním
otvorů

Schaeffler Technologies
Lineární technika

Šestiřadé profilové vedení s oběhem kuliček se dvěma
vodicími vozíky na vodicí liště
ukazatel velikosti
konstrukce vodicího vozíku, s plným počtem
valivých těles
vodicí vozík na jednotku
třída předpětí
třída přesnosti
délka vodicí lišty
aL
aR

1x KUSE30-H-W2-V2-G3/1540-30/70

KUSE
30
H

W2
V2
G3
1 540 mm
30 mm
70 mm
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Vozík a lišta zvlášť; lišta se symetrickým
rozmístěním otvorů

Schaeffler Technologies
Lineární technika

vodicí vozík
pro šestiřadou jednotku s oběhem kuliček
ukazatel velikosti
třída předpětí
třída přesnosti

2x KWSE35-V2-G3

vodicí lišta pro vodicí vozík
ukazatel velikosti
třída přesnosti
délka vodicí lišty
aL
aR

1x TKSD35-G3/1510-35/35

KWSE
35
V2
G3

TKSD
35
G3
1 510 mm
35 mm
35 mm

Šestiřadé profilové vedení s oběhem kuliček KUSE..-XL
Příklad objednání
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Příklady použití šestiřadého profilového vedení s oběhem kuliček KUSE..-XL
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Příklady použití šestiřadého profilového vedení s oběhem kuliček KUSE..-XL
Moduly s lineárním motorem

Lineární motor  / IDAM
– jmenovitá hnací síla: 1 600 N
– max. hnací síla:    4 200 N

Speciální verze
tandemový modul s přímým

pohonem
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Příklady použití šestiřadého profilového vedení s oběhem kuliček KUSE..-XL
Zařízení na řezání vodním paprskem

KUSE 45
ve všech osách
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

§ Speciální povlak Corrotect® bez obsahu Cr(VI) (přípona označení RROC)
- velmi vysoký stupeň ochrany proti korozi
- bez obsahu Cr(VI)
- použitelné v potravinářském průmyslu
- zbarvení povlaku = bezbarvé až měňavě modré

Speciální povlakování
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§ Speciální povlak Protect A (přípona označení KD)
- vysoký stupeň ochrany proti korozi
- vysoká odolnost proti opotřebení
- vysoká tvrdost vrstvy (900–1 300 HV)
- žádné ztráty nosnosti
- ochrana proti EP aditivům
- dobrá tepelná vodivost
- bez obsahu Cr(VI)
- zbarvení povlaku = matně šedé
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Hydrostatické kompaktní vedení – HLE45

§ hydrostatické vedení ve standardním konstrukčním prostoru
valivého vedení

§ jednotka připravená k instalaci s integrovaným hydraulickým
řízením

§ nejvyšší dynamická tuhost díky vynikajícímu tlumení
§ nejlepší výsledky zpracování při vysoce výkonném třískovém

obrábění, pokud jde o:
- hloubku řezu
- řezný výkon
- kvalitu povrchů
- přesnost
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Hydrostatické kompaktní vedení – HLE45

Tlakové kapsy s bronzovým povlakem

ü dobré vlastnosti při nouzovém chodu

ü bezpečnost při kolizi

- funkční bezpečnost
- vysoká odolnost
- procesní bezpečnost
- velmi vysoká tuhost
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Hydrostatické kompaktní vedení – HLE45

Bejing No.2
Typ stroje: MKS8332A – stroj na
broušení vačkových hřídelů

Sektor těžkého
strojírenství

TACCELLA Corp. / Itálie
Bruska na vnější válcové plochy
Pulsar
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

§ Vedení se sestává z válečkových valivých hnízd a vodicích lišt

§ maximální únosnost

§ v předpjatém stavu extrémně tuhé

§ vysoká přesnost po celou dobu provozní životnosti

§ nízké, stejnoměrné tření

§ rozsáhlé příslušenství

Vedení s válečkovými valivými hnízdy RUS/PR (nyní opět v katalogu PF1)
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – vedení s válečkovými valivými hnízdy

Válečková valivá hnízda

Vodicí lišta

Stavěcí klín Montážní přípravek

RUS                                                                                 RUS..-KS RUSV..-KS                                                                           PR/PR..-PP

VUS                                                           EUS

UG                                                                                                UF UZ
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – vedení s válečkovými valivými hnízdy

§ konstrukční velikost RUS 19 069 až RUS 85 280
§ integrované distanční prvky
§ integrovaná možnost domazávání
§ únosnost až C = 840 kN, C0 = 620 kN

§ konstrukční velikost PR 14 032 až PR 14 182
§ provedení s plným počtem valivých těles
§ celoocelová verze
§ únosnost až C = 790 kN, C0 = 620 kN

0
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520 420
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Vedení s válečkovými valivými hnízdy – konfigurace uložení

11.03.2021
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Příklady použití vedení s válečkovými valivými hnízdy

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Příklady použití vedení s válečkovými valivými hnízdy
Lisy

Schaeffler Technologies
Lineární technika

vysoká dynamika

výkonové špičky

① montážní přípravek EUS
② předepínací klín
③ rozdělovač s manometrem
④ vysokotlaká gumová hadice
⑤ tlaková maznice
⑥ měřidlo
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Příklady použití vedení s válečkovými valivými hnízdy
Lisy

Schaeffler Technologies
Lineární technika

jmenovitá životnost 140 000 km

PR 14135

Lisy
§ vysoké zatížení
§ vysoká dynamika
§ potřebná dlouhá životnost
§ přesnost není rozhodující
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – vedení s plochými valivými klecemi

11.03.2021
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§ Vedení sestává z vodicích lišt a ploché, resp. úhlové ploché klece

s jehlami nebo válečky, anebo kluzného povlaku

§ pro omezené zdvihy

§ vysoká přesnost

§ vhodné pro vysoká zrychlení

§ velmi tichý chod

§ vysoká únosnost a tuhost při nízkém tření

§ možnost volné konfigurace
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – vedení s plochými valivými klecemi

11.03.2021
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Vedení s úhlovou plochou klecí s jehlami nebo válečky

Vedení s plochou klecí s jehlami

L-vymezovací systém

Vedení s plochou klecí s nuceným vedením klece
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – ploché klece
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Ploché jehlové klece a úhlové jehlové ploché klece z plastu

Ploché jehlové klece a úhlové jehlové ploché klece z kovu

Ploché válečkové klece a úhlové válečkové ploché klece
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Vedení s plochými valivými klecemi – konfigurace uložení
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Otevřená nebo uzavřená konfigurace vedení M/V v konstrukci

otevřená konfigurace uzavřená konfigurace

nastavení vůle

přítlačné (stavěcí) šrouby klín
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

§ kompaktní miniaturní lineární vedení, připravená k

okamžité montáži

§ profilové kuličkové vedení dvou nebo čtyřřadá

§ klecová vedení jako vozíková jednotka

§ vysoká výkonnost s minimálním zástavbou

§ vysoká rychlost a nízké tření

§ odolnost proti korozi

Miniaturní lineární vedení (TPI163), (TPI160)
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – profilové kuličkové vedení dvouřadé KUEM

Vodicí vozík a vodicí lišta: konstrukční velikost 5–15

Integrovaná jednotka k dlouhodobému mazání Kovová čelní část

KWEM                                          TKDM KWEM..-W                                                   TKDM..-W

KWEM..-LZM KWEM..-MKS
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Příklad objednání:
KWEM12-G2-V0-LZM
TKDM12-G2-100
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Přehled produktů – korozivzdorné miniaturní profilové kuličkové vedení čtyřřadé KUME..-C a miniaturní
vozíkové jednotky s plochou válečkovou klecí RMWE
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KUME..-C

§ Vozík a lišty představují vzájemně
sladěné komponenty, které se
dodávají ve smontovaném stavu.

§ Příklad objednání:
– KUME12-C-G2-V0-100

Miniaturní jednotka s oběhem kuliček:
konstrukční velikost 12 a 15

§ Sestává z vodicí lišty a vodicího vozíku, jednořadých či
dvouřadých plochých válečkových klecí a koncovek.

§ Příklad objednání:
– RMWE15/159x239/5

RMWE..-RB

Miniaturní vozíkové jednotky s plochou klecí
s cylindrickými valivými prvky:
konstrukční velikost 7–15
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Schaeffler Technologies
Lineární technika

Příklady použití miniaturních lineárních vedení
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Příklady použití miniaturních lineárních vedení
Přístroj k provádění analýz – lékařská technika

Popis použití:
§ přístroj k analýze krve
§ automatizovaná analýza

jednotlivých i hromadných
zkušebních vzorků (podle typu
přístroje)

Požadavky:
§ mimořádně lehký chod vedení
§ stejnoměrný odpor při posuvu
§ tichý chod
§ kompaktní konstrukce, malý montážní prostor
§ provedení s ochranou proti korozi kvůli

médiím používaným při analýzách a čištění

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Příklady použití miniaturních lineárních vedení
Přístroj k provádění analýz – lékařská technika

Schaeffler Technologies
Lineární technika

KUEM 7

Vedení pipet
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Příklady použití miniaturních lineárních vedení
Přístroj k provádění analýz – lékařská technika

Schaeffler Technologies
Lineární technika

KUEM 7 – osa Z a KUEM 9 – osa Y

Vedení pipet
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Planetový valivý pohybový šroub PWG (OPW, TPI254)
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Planetový valivý pohybový šroub (PWG)

Přenos velmi vysokých axiálních sil v kompaktním montážním prostoru

šroub

pojistný kroužek

planetový kotouč

polovina matice

polovina matice II
planety

distanční podložka
pro předpětí

Šroubový spoj
Převádí rotaci na pohyb v podélném směru.

Planetové převodové ústrojí
Planety se odvalují na šroubu a matici a působí tak jako
převod.

Valivé ložisko
Planety se odvalují na šroubu a matici, podobně jako je tomu
u valivých těles ložiska.

Symbióza tří fyzikálních vlastností
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Planetový valivý pohybový šroub (PWG)

„Maximální výkonnost při minimální zástavbě“

§ ekonomická pohonná jednotka (srovnatelná cenová hladina jako u
KGT)

§ velmi vysoká únosnost (velký počet valivých kontaktů)
§ velmi vysoká axiální tuhost
§ předěpínatelné, a proto bez vůle
§ možnost velmi malých stoupání (0,5 mm až 3 mm)
§ velmi tiché
§ bez obíhajících řad valivých těles
§ jednoduchý a robustní design
§ vysoká výkonnost
§ dlouhá životnost a vysoká bezpečnost

Nejdůležitější vlastnosti PWG
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Planetový valivý pohybový šroub (PWG)
Srovnání pohybových šroubů – vymezení KGT, PWG, RGT

KGT PWG RGT

Kuličkové šrouby:

Obíhající valivá tělesa (kuličky) mezi
šroubem a maticí

§ Z důvodu bodového kontaktu
kuliček je posuvná síla menší
než u kluzných pohybových
šroubů.

Válečkové šrouby:

Planety se polohují
prostřednictvím planetového
kotouče v matici a otáčejí se
kolem vřetena. Matice se tak
pohybuje podél vřetena.
§ vnitřní převod
§ stoupání systému =

stoupání vřetena

Planetové šrouby:

Planety se soustřednými drážkami se
polohují prostřednictvím planetového
kotouče v matici a otáčejí se kolem
vřetena. Matice se tak pohybuje
podél vřetena.
§ Planety nejsou

synchronizované.
§ stoupání systému ≠ stoupání

šroubu

Různé pohonné prvky mají i
rozdílné silné a slabé stránky.

Prostá záměna nemusí být v závislosti na dané aplikaci smysluplná!
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Planetový valivý pohybový šroub (PWG)
Srovnání pohybových šroubů – vymezení KGT, PWG, RGT

Náklady

Únosnost

Přesnost stoupání

Stoupání

Otáčky

Nároky na prostor (matice)

100% základ

velké
malé

Kvůli menším stoupáním může odpadnout potřeba převodových ústrojí.

KGT PWG RGT
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Planetový valivý pohybový šroub (PWG)
Srovnání pohybových šroubů – vymezení KGT, PWG, RGT

100% základ

Kvůli menším stoupáním může odpadnout potřeba převodových ústrojí.

KGT PWG RGT

Hladina hluku

Robustnost

Samosvornost

Utěsnění

Dynamika

Přesnost polohování

ne ne ne

kluzné těsnění štěrbinové těsnění kluzné těsnění

velmi vysoká nízká až střední střední až vysoká

střední ne velmi vysoká
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Planetový valivý pohybový šroub (PWG)
Konstrukční vymezení válečkových šroubů (RGT) vůči PWG

RGT
Pges = Ps

PWG
Pges < Ps

11.03.2021
Strana 117

Planety vykazují stoupání. Planety nevykazují stoupání.
Planetové drážky jsou průběžné. Planetové drážky jsou odsazené.

Přednosti

Nevýhody

§ jednoduchý design
§ robustnost
§ možná realizace velmi malých celkových výkonů
§ extrémně vysoká výkonnost

§ PWG nemá přesné stoupání.



Základní produktové školení prodejců 2021 - Lineární technika – výrobní program

Příklady použití planetových valivých pohybových šroubů (PWG)

Schaeffler Technologies
Lineární technika
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Planetový valivý pohybový šroub (PWG)
Svařovací kleště pro automatizovanou výrobní linku

Síla: 1 050 N
Zdvih: 70 mm
n: 3 000 1/min
Životnost: 30 milionů cyklů = 4 200 km
Rozměry: matice Ø 42/55 a závitové vřeteno Ø 20/208
Závitové vřeteno rezistentní proti okujím

F-613596.PWG 20x2.7-208 mm

Síla: 1 050 N
Zdvih: 70 mm
n: 3 000 1/min
Životnost: 30 milionů cyklů = 4 200 km
Rozměry: matice Ø 42/55, závitové vřeteno Ø 20/208
Akční člen PWG s vřetenem a maticí s povrstvením Corrotect©
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Planetový valivý pohybový šroub (PWG)
Trubkový radiální lis s akumulátorovým pohonem pro sanitární zařízení

Lisovací tlak až: 12 000 N
Zdvih: 25 mm
Doba lisování: < 5 s
Životnost akumulátoru: 155 cyklů
Životnost: 20 000 cyklů = 115 km
Nahrazení systému na bázi hydraulického válce (plug &play)

F-619091.PWG 09x0.75-91 mm

Lisovací tlak: 12 000 N (ekvivalentní zatížení PWG 3 000 N)
Zdvih: 25 mm
Doba lisování: < 5 s
n: 400 1/min
Životnost: 20 000 cyklů = 115 h
Rozsah dodávky: sada PWG vč. drážkované matice ZM6 + kuličkového
ložiska 2x7200-B-TVP
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DuraSense (ORU)
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Motivace
Trendy a technologie

Koncepce „Průmysl 4.0“:

Kyberneticko-fyzikální systémy (CPS) ve spojení s
internetem služeb a osob umožňují dosáhnout
vysoké flexibility při současném zvýšení
produktivity.
§ Technická integrace systému CPS do oblasti

výroby a logistiky
§ Využití internetu věcí a služeb v rámci

průmyslových procesů
§ Včetně z toho plynoucích důsledků pro

tvorbu hodnot, obchodní modely a také
následné služby a pracovní organizace

Trendy v oblasti obráběcích
strojů

inteligentní produkce
„Průmysl 4.0“servis

individualita

energetická účinnost

plug & play

síťové struktury

nové materiály

řezný výkon

kompletní zpracování

přesnost obrábění dynamika
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Mazání podle potřeby pro RUE..E
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Inteligentní systém vedení

§ systém vedení s vysokou výkonovou hustotou
§ vysoká přesnost
§ integrovaná senzorika
§ rozpoznávání odchylek od požadovaných parametrů mazání
§ přímá komunikace a reakce
§ zpětná vazba – Schaefflerbox a SPS
§ automatizované zahájení opatření údržby

Inteligentní komponenty pro osu posuvu
RUE..E s mazáním podle potřeby
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Lineární technika

medias® – systém výběru produktů a konzultační systém

Pod označením medias publikuje společnost Schaeffler elektronická média pro konstruktéry. Produktový katalog
medias obsahuje celý výrobní program valivých a kluzných ložisek i lineárních systémů, včetně technických
podkladů a podrobných popisů výrobků.

Vybrané produkty můžete propočítat podle standardu katalogu a převzít do svého CAD výkresu. Příklady použití
demonstrují úspěšné řešení ložiskových úloh pomocí produktů značek INA a FAG. Při výběru valivých ložisek
nebo lineárních vedení vám samozřejmě pomůže i naše aplikační technika a technická služba, která pro vás
vypracuje montážní návrhy.
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