
Solidny, elastyczny, innowacyjny   
Wasz dostawca systemów, dostosowanych do potrzeb branży i klienta

Przekładnie Falowniki PartnerSilniki

| Napędy mobilne www.abm-drives.com
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Nasza motywacja
Nie ma problemów, 
są tylko rozwiązania

Tradycja, pasja i postęp: rosnąca w siłę kultura przedsiębiorstwa z przyszłością. Firma ABM 

Greiffenberger, założona w 1927, stała się wiodącym dostawcą systemowym silników, przekładni 

i przemienników częstotliwości. Mając pełnych zaangażowania pracowników, filie dystrybucji i 

produkcji na całym świecie oraz wydajność produkcyjną, wynoszącą ok. 3330.000 napędów rocznie, 

nie zapomnieliśmy, co uczyniło nas tak silnymi: bliskie relacje z klientem i innowacyjne rozwiązania 

systemowe najlepszej jakości – ponieważ na pierwszym miejscu jest klient.

W centrum naszego zainteresowania jest nie tylko produkcja, prezentująca najwyższe światowe 

standardy jakości, ale również rozwój. Dzięki odpowiedniemu Know-how, własnym zakładom 

produkcyjnym, szerokiemu modułowemu spektrum produktów, jak również profesjonalnemu łańcuchowi 

dostaw, możliwe jest efektywne towarzyszenie i wspieranie klienta od fazy koncepcji do realizacji. 

Również serwis i wsparcie techniczne mają duże znaczenie i stanowią stały element naszej wymagającej 

filozofii jakościowej.

| NASZA MARKA

Ocena jakości powierzchni uzębienia 

za pomocą cyfrowego mikroskopu.

Wasz napęd 
Wspólnie do celu

Indywidualne, o szerokim zastosowaniu i wysokiej jakości: najlepsze rozwiązania napędowe 

zaprojekotwane w Niemczech. Wierzymy, że największe osiągnięcia przynosi praca zespołowa. 

Dlatego dla naszych klientów nie jesteśmy tylko dostawcą, lecz aktywnym i zaangażowanym partnerem 

w realizacji pionierskich i indywidualnych projektów najwyższej jakości. Dzięki naszym produktom 

możliwe jest osiągnięcie optimum mocy i rentowności. Posiadamy modułowe i szerokie spektrum 

produktów, a ich konfiguracje są prawie nieograniczone. Nie zmieniamy zastosowań –  dostosowujemy 

do nich napędy. Stanowi to perfekcyjną symbiozę z celem generowania jak największych korzyści dla 

naszych klientów i ich projektów.

Oczywiste jest, że nasze napędy cechują się wyłączne najlepszymi właściwościami. Niezawodność, 

żywotność i bezpieczeństwo są tak samo głównym filarem naszych kompetencji, jak dynamika, 

cichobieżność, bezawaryjność i kompaktowość. Tym samym zapewniamy wydajne energetycznie, 

dostosowane do potrzeb branży i klienta rozwiązania napędowe i oferujemy naszym klientom usługi na 

partnerskich warunkach. Wszystko w jednym miejscu: od fazy rozwoju do produkcji seryjnej.

To, że wysoka jakość, terminowość i innowacyjne podejście jest d oceniane przez naszych klientów, 

potwierdzają liczne nagrody. ABM Greiffenberger zostało wielokrotnie nagrodzone w kategorii „napędy 

hydrauliczne i elektryczne” przez firmę Jungheinrich AG, wiodącego producenta wózków widłowych. 

Innym przykładem jest nagroda od Weihua Group – chińskiego producenta z branży dźwignicowej. 

Nagrody te napełniają nas dumą i zachęcają do dalszych wysiłków na przyszłość.

| NASZA FILOZOFIA

High quality gearing guarantees minimal wear  

and quiet operation – even at high loads
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Wielkość konstrukcyjna 80 90 100 112 132 160

Moc S2-60 min @ 4500 min-1 

(napęd główny) [kW]
1.6 2.2 3.3 5.6 10.5 18

Moc S3-15% @ 2500 min-1

(pompowanie) [kW]
1.8 3.9 7.1 12.5 22 30

Moment S2-5 min [Nm] 10 18 28 90 160 260

Moment maksymalny [Nm] 12.5 24 65 140 180 300

Napięcie akumulatora [VDC] 24 48 72 80

Maks. liczba obrotów [min-1] 6000 7250 7000 6000

Rodzaj ochrony IP54 (łącza: IP00)

| SILNIKI SILNIKI AC Z OSŁONĄ ŁOŻYSKA

Specjalna konstrukcja bez obudowy pozwala na najwyższe 

osiągi przy optymalnym stosunku ceny i mocy. Ich przez-

naczeniem są zastosowania, wymagające wysokiego 

obciążenia krótkotrwałego i niskiej mocy ciągłej, jak np. 

silniki jezdne (z systemem stop&go) i pompy hydrauli-
czne (Power On Demand) w pojazdach akumulatorowych. 

Zasilanie i regulacja liczby obrotów i momentu obrotowego 

następują poprzez zewnętrzne regulatory napędu.

Data are typical size-dependent values for non-cooled motors with different overall stack lengths.
Additional detailed information and characteristic curves available upon request.

Wszystkie wymiary i masy podane są w przybliżeniu.

	� Wysoki szczytowy moment obrotowy

	� Kompaktowa konstrukcja

	� Bogaty wybór opcji

	� Uzwojenie dostoswane do aplikacji

	� Kontrola temperatury za pomocą czujnika termiczne-
go PT1000

	� Rejestracja liczby obrotów za pomocą enkodera  

przyrostowego do 64 impulsów/obrót

	� Kołnierz i wał wyjściowy dostosowane do rodzaju 

przekładni

	� Wyższe liczby obrotów granicznych/momenty  
graniczne na zamówienie

	� Elektromechaniczny hamulec zatrzymujący

	� Wersja UL

Korzyści Wymiary

Przykłady zastosowań

Dane techniczne

Właściwości Opcje

Wytrzymałe i żywotne
Silniki AC z osłoną łożyska

| SILNIKI AC Z OSŁONĄ ŁOŻYSKA

Wielkość mech. 80 90 100 112 132 160

Długość A [mm] 165 – 225 185 – 270 205 – 300 255 – 335 300 – 420 320 – 420

Średnica B [mm] 120 138 155 175 215 310

Masa [kg]  8 – 12 14 – 20 22 – 30 31 – 40 54 – 70 92 – 110

	� Silniki jezdne dla pojazdów elektrycznych, wózków 

widłowych, podnośników koszowych, skuterów, wózków 

golfowych, maszyn budowlanych i rolniczych oraz wielu 

innych

	� Agregaty pomocnicze w samochodach ciężarowych 

i  maszynach roboczych (np. pompy hydrauliczne, kom-

Ø B

A

presory i wentylatory)

	� Napędy łodzi (np. propulsion i bow thruster)
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| PRZEKŁADNIE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE

	� Kompaktowe i ciche

	� Mały promień okręgu wpisanego

	� Bogaty wybór opcji

	� Plug & Play

	� Określone z uwzględnieniem zastosowania wielkości 
konstrukcyjne silników – wertykalny montaż, w 
wersji obrotowej lub stałej

	� Kontrola temperatury za pomocą czujnika termiczne-
go PT1000

	� Rejestracja liczby obrotów za pomocą enkodera  

przyrostowego o nawet 64 impulsach /obrót

	� Technika AC ze zdolnością zasilania zwrotnego

	� Elektromechaniczny hamulec zatrzymujący 
montowany od strony silnika, służący do parkowania i 

hamowania awaryjnego

	� Opcjonalnie zintegrowany elektryczny napęd kierow-
niczy

	� Różne opcje sensoryki  
(potencjometr, łożysko z czujnikiem, czujnik PIN)

	� Integrowalny „Home Switch Sensor“ (M12)

	� Kontrola temperatury za pomocą czujnika termiczne-
go PT1000

	� Kontrola sterowania  
(opcja wyposażenia)

Jazda Sterowanie

Wymiary

Przykłady zastosowań

| PRZEKŁADNIE STOŻKOWE

Typ TDB230L TDB230 TDB230/254 Kombi TDB254

Rozmiar koła Ø x  

szerokość koła [mm]

230 x 70 230 x 70 230 x 102 | 254 x 102 254 x 100

Promień okręgu wpisanego [mm] 125 125 132 135

A [mm] max. 399 477 546 562

B [mm] 204 204 221.5 238

C [mm] 258 258 258 258

D [mm] 205 205 205 205

	� Wózki paletowe

	� Wózki do kompletacji

	� Wózki masztowe

	� Wózki wysokiego składowania

	� Samojezdne systemy transportowe

	� Platformy montażowe

Dane techniczne

Typ TDB230L TDB230 TDB230/254 Kombi TDB254

Jazda

Moc S2-60 min [kW] 1.5 2.3 3.0 3.2

Maks. moment koła [Nm] 435 615 750 650

Stat. obciążenie koła [N] 11250 12000 16000 16000

Przełożenie 18 – 30 18.4 – 25.5 15.6 – 24

Sterowanie

Moc (S3-40%) [kW] 0.63

Moment na kole [Nm] 400

Przełożenie 1:175

Korzyści

Modułowe i niezawodne
Napędy stożkowe TDB

Nowa generacja przekładni stożkowych osiąga do 15% 

więcej wyjściowego momentu obrotowego. Wersja 

„TDB230/254 Kombi“ nadaje się idealnie do montażu plat-

formy pojazdu o różnych wielkościach koła. Opcjonalnie 

wybierać można pomiędzy sterowaniem manualnym a elek-

trycznym. Przekładnia dostępna jest w wersji w pełni zinte-

growanej również w kombinacji z napędem kierowniczym i 

kontrolą sterowania bezpośrednio na kole napędowym.

B

A

C

D

Dane dotyczą typowych wartości wielkości konstrukcyjnych dla silników z wbudowanym wentylatorem i różnych długości.
Szczegółowe informacje i charakterystyka dostępne są na zapytanie.

Wszystkie wymiary podane są w przybliżeniu.
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| PRZEKŁADNIE PRZEKŁADNIE PŁASKIE

	� Niskie zużycie energii dzięki najwyższej wydajności

	� Wytrzymałe i żywotne

	� Kompaktowe, lekkie i ciche

	� Określone z uwzględnieniem zastosowania wielkości 
konstrukcyjne silników – horyzontalny montaż

	� Wielkość konstrukcyjna 254 i 471 w odlewie  

sferoidalnym

	� Wielkość konstrukcyjna 200 i 230 w odlewie  

aluminiowym

	� Rejestracja liczby obrotów za pomocą enkodera  

przyrostowego o nawet 64 impulsach /obrót

	� W przypadku uniwersalnej konstrukcji dla floty wzgl. przy 

większej ilości pojazdów możliwe jest skonstruowanie 
obudów dostosowanych do potrzeb klienta

	� Możliwy montaż silników, dostarczonych przez klienta

Właściwości Opcje

Wymiary

Przykłady zastosowań

| PRZEKŁADNIE PŁASKIE

Typ TDF200 TDF230 TDF254 TDF471

Rozmiar koła Ø x  

szerokość koła [mm]

200 x 70 230 x 70 254 x 100 471 x183

Promień okręgu wpisanego [mm] 125 170 168 195

A [mm] max. 235 300 292 504  
(Łożysko 4-punktowe)

B [mm] 228 211 236 260

C [mm] 233 211 236 260

	� Wózki paletowe

	� Samojezdne systemy transportowe

	� Trójkołowy wózek widłowy

	� Maszyny czyszczące

	� Podnośniki koszowe

Dane techniczne

Typ TDF200 (na zlecenie) TDF230 TDF254 TDF471

Moc S2-60 min [kW] 1.2 2.0 2.0 4.7

Maks. moment koła [Nm] 435 660 660 1400

Stat. obciążenie koła [N] 7750 10000 11000 17000

Przełożenie 27 18.2 – 30 29,7 31.3

Korzyści

Funkcjonalne i ciche
Przekładnie płaskie TDF

Zastosowana technologia wysokich zębów koła 
czołowego gwarantuje najwyższą wydajność i cichą 

pracę. Technologia odlewu ciśnieniowego aluminium 

umożliwia rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta przy 

jednoczesnym wyjątkowym stosunku ceny do wydajności. 

Konstrukcja i dobrane do zastosowania aluminiowe 
łożyskowanie łączy, w szczególności w wielkościach 

konstrukcyjnych 200 mm i 230 mm,  

niewielką masę i stabilność.

A

C B

Dane są wartościami typowymi. Szczegółowe informacje i charakterystyka dostępne są na zapytanie.

Wszystkie wymiary i masy podane są w przybliżeniu.
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| PRZEKŁADNIE PRZEKŁADNIE PIASTY KOŁA

	� Wytrzymała konstrukcja

	� Wysoki moment maksymalny

	� Bogaty wybór opcji

	� Układ uzwojeń uzwględniający zastosowanie

	� Kontrola temperatury za pomocą czujnika termiczne-
go PT1000

	� Rejestracja liczby obrotów za pomocą enkodera  

przyrostowego o nawet 64 impulsach /obrót

	� Koła i kołnierz koła zgodnie ze specyfikacją klienta

	� Montaż obrotowego wieńca łożyska w TDB230

	� Wersja UL

Właściwości Opcje

Wymiary

Przykłady zastosowań

| PRZEKŁADNIE PIASTY KOŁA

Typ TDH230 TDH280 TDH405 TDH450

Rozmiar koła Ø x  

szerokość koła [mm]

230 x 65 280 x 120 typowo 406 x 127 typowo 450 x 178

Wysokość A [mm] 165 190 210 284

Szerokość B [mm] 230 353 263 336

Długość C [mm] 248 280 435 637

Promień okręgu wpisanego [mm] 135 180 – –

	� Wózki paletowe

	� Podnośniki koszowe

	� Samojezdne systemy transportowe

	� Maszyny czyszczące

Dane techniczne

Typ TDH230 TDH280 TDH405 TDH450

Moc S2-60 min [kW] 0.6 1.2 0.85 2.0

Maks. moment koła [Nm] 360 525 900 2000

Stat. obciążenie koła [N] 7000 8000 12000 15000

Przełożenie 36 42 67 69

Korzyści

Wytrzymałe i wydajne
Napędy piasty koła TDH

Cechą napędów piasty koła jest bardzo kompaktowa 
konstrukcja dzięki wmontowaniu komponentów napędu w 

koło napędowe. To szczególnie wytrzymałe rozwiązanie

umożliwia wysokie statyczne i dynamiczne obciążenie 
koła. Duże momenty obrotowe koła przy niewielkiej 

liczbie obrotów służą w szczególności jeździe pod górę i 

precyzyjnym manewrom.

A A

A A

C

TDH230

TDH405 TDH450

TDH280

C CB B

CB B

Dane są wartościami typowymi. Szczegółowe informacje i charakterystyka dostępne są na zapytanie.

Wszystkie wymiary podane są w przybliżeniu.
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Wielkość konstrukcyjna 100 112 160

Moc S2-30 min [kW] 3.0 – 5.0 15 – 19 20 – 30

Obroty znamionowe [min-1] 3900 5140 2600

Moment S2-5 min [Nm] 45 130 260

Napięcie akumulatora [VDC] 48 72 80

Maks. liczba obrotów [min-1] 7250 6000

Rodzaj ochrony IP54 (łącza: IP00)

| SILNIKI SILNIKI AC Z OBUDOWĄ

Ta specjalna konstrucja z obudową pozwala na 

wyższą moc ciągłą dzięki zoptymalizowanym warun-

kom chłodzenia. Ich przeznaczeniem są zastosowania, 

wymagające wysokiego obciążenia krótkotrwałego i wyso-

kiej mocy ciągłej, jak np. silniki jezdne w pojazdach aku-

mulatorowych, używane w ciężkich warunkach. Zasilanie 

i regulacja liczby obrotów/momentu obotowego następuje 

za pomocą zewnętrznych regulatorów napędu.

Dane dotyczą typowych wartości wielkości konstrukcyjnych dla silników z wbudowanym wentylatorem i różnych długości.
Szczegółowe informacje i charakterystyka dostępne są na zapytanie.

Wszystkie wymiary i masy podane są w przybliżeniu.

	� Energooszczędne

	� Duża gęstość mocy

	� Wysoki szczytowy moment obrotowy

	� Bogaty wybór opcji

	� Układ uzwojeń uzwględniający zastosowanie

	� Kontrola temperatury za pomocą czujnika termiczne-
go PT1000

	� Rejestracja liczby obrotów za pomocą enkodera  

przyrostowego o nawet 64 impulsach /obrót

	� Możliwość wykonania kołnierza i wału wyjściowego 

dla różnych przekładni i z łożyskowaniem

	� Wyższe liczby obrotów granicznych / momenty 
graniczne na zamówienie

	� Elektromechaniczny hamulec zatrzymujący

	� Wersja UL

Korzyści Wymiary

Przykłady zastosowań

Dane techniczne

Właściwości Opcje

Kompaktowe i uniwersalne
Silniki AC z obudową

| SILNIKI AC Z OBUDOWĄ

Wielkość mech. 100 112 160

Długość A [mm] 190 – 273 337 520

Średnica B [mm] 180 218 310

Masa [kg] 17 – 27 43 114

	� Silniki jezdne dla pojazdów elektrycznych i sprzętu lotnis-

kowego GSE, jak ciągniki bagażowe, ciągniki samolotowe i 

taśmociągi, jak również maszyny budowlane i rolnicze

	� Napędy dla łodzi elektrycznych

	� Agregaty pomocnicze, jak pompy hydrauliczne,  

Ø B

A

kompresory i wentylatory np. w samochodach ciężarowych 

i maszynach roboczych
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Wielkość konstrukcyjna 63 80 100

Moc S1 @ 3000 RPM [kW] 0.4 – 1.4 1.4 – 3.6 6.5 – 13.0

Szczytowy moment obrotowy [Nm] 2.3 – 8.0 8.0 – 20.6 37.8 – 51.5

Moc S3-15% @ 2500 min-1 

(pompowanie) [kW]
0.5 – 1.6 1.6 – 4.0 7.5 – 15.0

Napięcie akumulatora [VDC] od 24

Maks. liczba obrotów [min-1] 6000

Rodzaj ochrony IP54 (łącza: IP00)

| MOTORS SILNIKI Sinochron® 

Silnik Sinochron® ABM to stale wzbudzony silnik 
synchroniczny, wyposażony w wewnętrzne magnesy. 

Specyficzna konstrukcja wirnika umożliwia sinusoidalny 

rozkład strumienia magnesu. Skutkiem tego są szcze-

gólne właściwości, które poza praktycznie nieistniejącym 

pulsującym przebiegiem momentu obrotowego (ang. 

Cogging Torque) pozwalają również na niezawodną pracę 
bez czujnika.

Falowniki i regulacja bez czujnika
ABM oferuje regulatory dla serii napędów asynchronicznych 

i Sinochron®, obsługiwane z lub bez sygnału zwrotnego 

enkodera. Dla napięć sieci wzgl. zasilania akumulatora do 

dyspocyzji są regulatory w formie Stand-alone lub wbu-

dowane. Zbudowane modułowo regulatory skonfigurować 

można dla wielu interfejsów, systemów magistrali komuni-

kacyjnych i paneli użytkownika.

Dane dotyczą typowych wartości wielkości konstrukcyjnych dla silników z wbudowanym wentylatorem i różnych długości.
Szczegółowe informacje i charakterystyka dostępne są na zapytanie.

Dane dotyczą typowych wartości wielkości konstrukcyjnych. Szczegółowe informacje dostępne są na zapytanie.
Dostosowane do klienta rozwiązania bezpośredniego montażu w skrzynce zaciskowej silnika lub w maszynie oferujemy chętnie przy odpowiedniej  
ilości sztuk w serii.

	� Duża gęstość mocy

	� Najwyższa wydajność przy częściowym obciążeniu

	� Więcej wielkości konstrukcyjnych i długości

	� Różne konstrukcje

	� Układ uzwojeń uzwględniający zastosowanie

	� Użytkowanie bez czujnika możliwe dzięki specjalnej 

konstrukcji wirnika

	� Wersja z wentylacją własną lub zewnętrzną

	� Kontrola temperatury za pomocą czujnika termiczne-
go PT1000

	� Silnik w wersji z osłoną łożyska, obudową lub spec-
jalnej

	� Regulacja pozycji wirnika 
(Resolver, enkoder Sin/Cos, czujniki Halla)

	� Elektromechaniczny hamulec zatrzymujący

	� Wersja UL

	� Wersja specjalna w IP6K9K

Korzyści Korzyści

Dane techniczne

Przykłady zastosowań

Dane techniczne

Właściwości Opcje

Dynamiczne i wydajne
Silniki Sinochron®

Kompaktowe i niewymagające czujnika
Regulatory napędu

| REGULATORY NAPĘDU

Wielkość mech. a A B C D

Zalecana moc silnika 

[kW]
0.25 – 0.75 0.37 – 1.1 0.55 – 1.5 2.2 – 4.0 5.5 – 7.5 11– 22

Przeciążenie 150% przy 60 s

Napięcie sieciowe 1 x 100 – 230 V | 50 – 60 Hz 3 x 200 – 480  V | 50 – 60 Hz

Napięcie DC 140 – 320 V 280 – 680 V

Częstotliwość 0 – 400 Hz

Rodzaj ochrony IP 65 IP 55

	� Agregaty pomocnicze w samochodach ciężarowych 

i maszynach roboczych (np. pompy hydrauliczne, kom-

presory i wentylatory)

	� Napędy kierownicze w wózkach widłowych  

(np. Steer-By-Wire)

	� Napędy łodzi (np. propulsion i bow thruster)

	� Silniki jezdne dla pojazdów elektrycznych, wózków 

widłowych, podnośników koszowych, skuterów, wózków 

golfowych, maszyn budowlanych i rolniczych i wielu innych

	� Napędy pozycjonujące (np. windy schodowe)
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| PARTNERZY ENGINEERING

Kompetencje rozwojowe

Kompetencje produkcyjne

| KORZYŚCI

Przykłady zastosowań

Korzyści

Wyspecjalizowane i zorientowane na rozwiązanie
Dostosowane do aplikcaji systemy napędowe

Do naszych głównych zalet należą innowacyjne i wydajne 

systemu napędowe dla mobilnych zastosowań.

Od ponad 30 lat firma ABM Greiffenberger konstruuje i 

produkuje napędy do wózków widłowych i dysponuje dzięki 

temu bogatym Know-how w tej dziedzinie. Wspólnie z 

naszymi zleceniodawcami oraz przy stałej obserwacji rynku  

rozwijamy zoptymalizowane pod względem przestrzeni 

montażu i kosztów systemy napędowe, łączące wszystkie 

aspekty planowanego zastosowania. Kierujemy się przy tym 

ideą ciągłego doskonalenia na wszystkich płaszczyznach, 

aby osiągnąć jeszcze bardziej dynamiczny i rentowny wynik.

W oparciu o szeroką bazę technologiczną silników i 

przekładni, najnowocześniejszą technologię aluminiowych 

odlewów ciśnieniowych, własną produkcję komponentow dla 

uzwojeń silników i uzębień przekładni  jak również zautoma-

tyzowane linie produkcyjne i montażowe yworzymy zawsze 

najwyższej jakości produkty i rozwiązania systemowe.

Aby indywiduane pomysły przemienić w przyszłościowe rozwiązania, potrzebne jest 

bogate doświadczenie, wiedza w zakresie zastosowania produktu oraz portfolio 

kompetencji w zakresie rozwoju i inżynierii. W ABM Greiffenberger każdy projekt 

od początku do końca procesu jest efektem pracy zespołowej wykwalifikowanych 

specjalistów. Wszystkie produkty ABM Greiffenberger rozwijane są z pomocą 

najnowocześniejszych technologii symulacyjnych i narzędzi konstrukcyjnych oraz za-

twierdzane na podstawie intenstywnych testów. Gwarantuje to spełnienie wszystkich 

wymogów techniczych.

Wszystkie produkty konstruowane są w naszej firmie. Kom-

ponenty są produkowane przez ABM Greiffenberger na 

najnowocześniejszych urządzeniach i w sposób bezpieczny 

dla procesu.

Od pomysłu do przyszłościowego rozwiązania 

Nawet kompleksowe prototypy mogą zostać oddane 

na krótko do dyspozycji klienta w celu przeprowadzenia 

testów – tym samym klient zrezygnować może z narzędzi 

seryjnych.

Pasja do perfekcji 
Najnowocześniejsze technologie kontrolne wspierają na-

szych doświadczocnyh pracowników w ich codziennej pra-

cy. Poza różnego rodzaju stanowiskami kontroli wydajności 

do dyspozycji są zarówno stanowisko badań termicznych, 

jak również stanowisko pomiaru hałasu. Laboratorium anali-

zy materiałowej gwarantuje najwyższą jakość konstrukcji  

już w fazie rozwoju.

Kompetencja, która napędza 

Dzięki własnej zmodernizowanej odlewni ciśnieniowej 

aluminium ABM Greiffenberger wypracował sobie wiodącą 

pozycję w produkcji obudów przekładni. Zyskują na tym 

nasi klienci: otrzymują oni kompleksowe, lekkie formy obu-

dów o najlepszej stabilności i trwałości. Kolejną zaletą jest 

własna produkcja narzędzi i przyrządów, w ramach której 

tworzone są potrzebne formy odlewnicze i przyrządy do 

produkcji seryjnych.

Serie na miarę 

State of the Art również w produkcji: potrzebne części 

są produkowane w sposób bezpieczny dla procesu na 

innowacyjnych i zautomatyzowanych maszynach i stano-

wiskach. Sterowane przez roboty stanowiska produkcyjne 

oraz linie uzwojeniowe gwarantują stałą wysoką jakość 

serii. Krótkie czasy przezbrojeń pozwalają na szybkie ich 

dopasowanie.

Najwyższa jakość do nasz standard 

Jakość w najdrobniejszym szczególe jest w ABM Greif-

fenberger od etapu planowania aż po kontrolę końcową 

produktu na pierwszym planie. Z tego powodu postępu-

jemy konsekwentnie zgodnie ze strategią „0 błędów”, w 

połączeniu z ciągłym procesem doskonalenia w całym 

przedsiębiorstwie. Poza stanowiskami kontroli End-of-Line 

w poszczególnych procesach produkcji uczestniczą oczy-

wiście precyzyjne maszyny pomiarowe.

Obsługa i wsparcie techniczne 

Duże znaczenie mają w ABM Greiffenberger też obsługa i 

wsparcie techniczne, które stanowią nieodłączny element 

naszej wymagającej filozofii jakości.

Jednostka sterująca  

dla wózków z przeciwwagą

Elektryczna oś dyferencjału  

dla wózków widłowych i systemów  

transportowych

Napęd główny i poziomujący  

dla wind schodowych

Zintegrowany silnik z przekładnią  

kierowniczą ze sterowaniem dla  

wózków paletowych
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Technika podnośnikowa
Napędy podnośnikowe i jezdne do dźwigów i podnośników

Intralogistyka
Napędy transportowe, podnośnikowe i przenośnikowe dla logistyki magazynowej

Żywotność, bezproblemowa praca i bezpieczeństwo w ciężkich war-

unkach użytkowania: to główne wymagania, stawiane przy produkcji 

dźwigów przemysłowych. Przy dużej prędkości przeładunkowej oraz 

częstym ruszaniu i nawracaniu zapewnione musi być łagodne ich 

pozycjonowanie.

ABM Greiffenberger rozwija i produkuje od ponad 40 lat 

napędy dla techniki podnośnikowej i oferuje szeroką gamę 

napędów podnośnikowych i jezdnych, dedykowanych technice 

podnośnikowej.

Na całym świecie dostarczanych jest ponad milion napędów jezd-

nych i podnośnikowych dla suwnic – są one przez naszych wysoko 

wykwalifikowanych inżynierów konsekwentnie optymalizowane pod 

względem jakości i z korzyścią dla klienta.

Producenci wszelkiego rodzaju urządzeń, stosowanych na magazy-

nie i w komisjonowaniu, potrzebują silników i przekładni wydajnych 

energetycznie. Wszystkie komponenty muszą pracować bez zarzutu, 

charakteryzować się żywotnością i łatwością instalacji. 

Silniki ABM Sinochron® oferują najwyższą wydajność i sprawność 

w kompaktowej formie. Silniki z przekładnią kątową, dzięki swojej 

kompaktowej konstrukcji, nadają się idealnie do użytku na mniejs-

zych przestrzeniach. 

Silniki z dwustopniową przekładnią czołową, stosowane np. w 

przenośnikach krętych, są przykładem wysokiej wytrzymałości, 

jakości i żywotności.

Nasze portfolio dopełniają kontrolery ABM, które dzięki indywidual-

nemu dopasowaniu umożliwiają optymalne zastosowanie. Ich konst-

rukcja redukuje przy tym okablowanie i zwiększa zdolność adaptacji.Silniki Sinochron® osiągają przy niepełnym 

obciążeniu najwyższy poziom sprawności i 

pomagają dzięki temu oszczędzać energię.

Napędy zapewniają wysoką wytrzymałość i 

spełniają wszelkie wymagania bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo bez kompromisów – 

na świecie stosowanych jest ponad milion 

napędów jezdnych i podnośnikowych 

ABM Greiffenberger.

Wysoka sprawność silników z przekładnią 

ABM obniża zapotrzebowanie urządzenia 

na energię i pomaga obniżyć koszty jego 

użytkowania.

| POZOSTAŁE ZASTOSOWANIA

Energie odnawialne 
Napędy do ogrzewania pelletem i zrębkami opałowymi

Energie odnawialne 
Napędy do siłowni wiatrowych

Ogrzewanie biomasą wymaga we wszystkich branżach przemyślanej 

techniki napędowej: składowane w silosach zrębki lub pellet 

muszą być pobrane i dostarczone do kotła grzewczego za pomocą 

przenośnika ślimakowego. Konieczne jest też regularne czyszczenie 

wymienników ciepła jak również automatyczne usuwanie popiołu. 

Dla każdego z tych zastosowań ABM Greiffenberger oferuje opty-

malnie dopasowane rozwiązanie napędowe z absolutnie wzorcową 

wydajnością energetyczną. Wysoka sprawność przekładni czołowej 

i płaskiej w znaczący sposób obniża pobór i pomaga oszczędzać 

energię. 

Rozwinięta specjalnie w tym celu przekładnia do dystrybucji zrębków 

wraz z opatentowaną kombinacją materiałów dba o niskie zużycie i 

zapewnia ponad 10.000 godzin użytkowania.

Systemy napędowe do siłowni wiatrowych powinny pracować beza-

waryjnie i przy zachowaniu minimum konserwacji przynajmniej przez 

20 lat. Napędy ABM Greiffenberger odpowiadają wysokim wymaga-

niom, stawianym przez producentów siłowni wiatrowych.

Charakteryzują się cichą pracą, wytrzymałością i sprawnością. Poza 

tym pozwalają na wygodną zmianę oleju również w niekorzystnych, 

wietrznych warunkach, panujących na wysokości, i mogą być 

stosowane do –40° C. Napędy te są oczywiście dostępne również w 

wersji on- i offshore.
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Napędzamy cały 
świat
Gęsta sieć międzynarodowych spółek córek oraz
zagranicznych placówek we wszystkich ważnych krajach
przemysłowych gwarantują bliski kontakt z naszym klientem na
całym świecie i zapewniają wyjątkowy standard obsługi.

Skontaktuj się z osobistym konsultantem.

ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH
Postfach 140, D-95614 Marktredwitz
 
Telefon:  +49 9231 67-0 
Faks: +49 9231 67-5145
 
www.abm-drives.com
e-mail: info@abm-drives.com


