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About Company                                                                                                                                                 O firmie

Zakład Zespołów Napędowych jest jednym ze światowych liderów w branży zespołów napędowych mających zastosowanie w maszynach budowlanych 
i zamierza zostać znaczącym dostawcą zespołów dla przemysłu motoryzacyjnego, kolejnictwa, maszyn rolniczych, dla przemysłu energetycznego
oraz na potrzeby obronności i bezpieczeństwa kraju.
System Zarządzania Jakością Przedsiębiorstwa został zatwierdzony przez Lloyd`s Register Quality Assurance jako zgodny z normą ISO 9001.

Zakład Zespołów Napędowych posiada ponad 35-cio letnie doświadczenie w produkcji zespołów napędowych. Posiadany park maszynowy, urządzenia 
oraz wysokie kwalifikacje załogi gwarantują światowy poziom jakości produkcji.
Obrabiarki sterowane numerycznie, centra obróbcze, urządzenia do spawania w próżni wiązką elektronów oraz nowoczesne urządzenia obróbki cieplnej 
pozwalają na wykonanie wysokiej jakości wyrobów takich jak: 
                                            skrzynie biegów do ciągników gąsienicowych
                                            skrzynie biegów do ładowarek kołowych
                                            zespoły napędu jazdy kombajnów zbożowych
                                            zespoły i elementy uzębione do ciągników rolniczych
                                            elementy uzębione dla motoryzacji i kolejnictwa
                                            mechanizmy skrętu jedno i dwubiegowe
                                            przekładnie boczne
                                            mosty napędowe
                                            przekładnie łukowe Gleasona
                                            koła zębate i elementy uzębione
                                            wałki wielowypustowe
                                            tarcze sprzęgłowe
                                            korpusy zespołów napędowych

The ZZN Transmission Plant is currently one of the worldwide leaders in powertrain components used in construction equipment
and intends to be the substantial supplier of powertrain components for the automotive and railway industry, agricultural machinery,
energy and power industry, and for the national defense needs. 
The Quality Management System of the Company has been approved by Lloyd`s Register Quality Assurance as conformable
to ISO 9001 International Standards.

The ZZN Transmission Plant has over 35 years of experience in manufacturing powertrain components.
Its production facilities and highly qualified staff guarantee the world’s top quality products.
Numerically controlled machines, machining centers, electron beam vacuum welding center and modern heat treatment equipment enable the manufac-
ture of high quality products such as: 
                                               transmissions for crawler tractors
                                               transmissions for wheel loaders
                                               powertrain components for combine harvesters
                                               toothed assemblies and parts for agricultural tractors
                                               toothed parts for automotive and railway industries
                                               single- and two-speed steering drives 
                                               final drives
                                               axles
                                               Gleason type spiral bevel gear
                                               gears and toothed parts
                                               splined shafts
                                               clutch discs
                                               housing for powertrain components
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The manufacturing tradition of gear and powertrain components in the ZZN Transmission Plant at LiuGong Machinery (Poland) dates back
to the 70’s of the last century. The company was originally formed by Huta Stalowa Wola in order to supply high quality products employed
in the construction equipment manufactured in Stalowa Wola, Poland.
 
Developing its technologies and production capacity, the Plant eventually became a significant supplier of gears and toothed units for the leading con-
struction, railway and agriculture equipment manufacturers worldwide and in Poland.
By the mid 90’s, the plant was Poland’s leading manufacturer of driveline components. 

Since its formation, the ZZN Transmission Plant has been focused on producing high quality geared components. After 40 years of refining
and perfecting all driveline components, the Plant continuously offers world-class production quality, skilled and experienced personnel,
along with vast know-how and large technological capabilities - all major factors which have helped the company thrive. 

Now, the ZZN Transmission Plant is one of the organizational units of LiuGong Machinery (Poland) Co.Ltd. 

Short History                                                                                                                                         Krótka historia

Tradycja produkcji kół zębatych i zespołów napędowych w Zakładzie Zespołów Napędowych LiuGong Machinery (Poland) sięga lat siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Powstał wtedy Zakład Kół Zębatych i Skrzyń Przekładniowych będący producentem wysokiej jakości produktów wykorzystywanych 
przede wszystkim w maszynach budowlanych produkowanych w Stalowej Woli. 

Rozwijając swoje możliwości produkcyjne i technologiczne zakład z czasem stał się znaczącym dostawcą kół zębatych i elementów uzębionych dla 
czołowych polskich i światowych producentów maszyn budowlanych, pojazdów kolejowych oraz sprzętu rolniczego. W połowie lat dziewięćdziesiątych 
Zakład był już krajowym liderem w produkcji zespołów napędowych. 

Od początku swojej historii Zakład koncentrował się na produkcji wysokiej jakości elementów uzębionych, a doświadczona załoga i rozległa wiedza 
technologiczna wraz z dużymi możliwościami technicznymi są wpisane w charakterystykę Zakładu.

Obecnie Zakład Zespołów Napędowych stanowi jedną z jednostek organizacyjnych firmy LiuGong Machinery (Poland) Sp. z o.o.
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Manufacturing capabilities                                                                                                      Możliwości produkcyjne

     surface milling on vertical and horizontal milling machines
     surface grinding parallel to milling table
     hole drilling  on multiple-spindle drilling machines 
     boring, drilling and threading on numerically controlled machines or on conventional boring machines 
     milling and boring on numerical controlled machines and in machining centers
     washing and painting

     frezowanie powierzchni na frezarkach pionowych i poziomych 
     szlifowanie płaszczyzn równoległych do stołu obrabiarki
     wiercenie otworów na wiertarkach wielowrzecionowych
     wytaczanie, wiercenie i gwintowanie na obrabiarkach sterowanych numerycznie lub wytaczarkach konwencjonalnych
     frezowanie, wytaczanie na obrabiarkach sterowanych numerycznie i centrach obróbczych
     mycie w komorach myjących i malowanie stacjonarne w kabinach malarskich
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     tokarki konwencjonalne: maksymalna średnica - 800 mm, maksymalna długość - 1500 mm
     tokarki OSN: maksymalna średnica - 1000 mm, maksymalna długość - 450 mm
     wytaczarki konwencjonalne: maksymalna średnica - 700 mm, maksymalna długość - 800 mm
     tokarki karuzelowe: maksymalna średnica - 1250 mm, maksymalna długość - 550 mm
     frezarki poziome i pionowe: maksymalne gabaryty detali 1200 mm x 800 mm x 600 mm
     frezarka bramowa: maksymalne gabaryty detali 3000 mm x 1500 mm x 1000 mm  
     szlifierki ze stołem prostokątnym i pionową osią wrzeciona: maksymalne gabaryty detali: 800 mm x 1800 mm x 600 mm
     wytaczarki i centra obróbcze: 
                    frezowanie powierzchni i kanałków z interpolacją
                    wytaczanie otworów
                    wiercenie i gwintowanie
                    obróbka powierzchni
                    maksymalne gabaryty detali 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm
                    klasa obróbki wg DIN 7

Machines and production equipment                                                                     Maszyny i urządzenia produkcyjne

     conventional lathes: max diameter - 800 mm, max length - 1500 mm
     CNC lathes: max diameter - 1000 mm, max length - 450 mm
     conventional boring machines: max diameter - 700 mm, max length - 800 mm
     vertical lathes: max diameter - 1250 mm, max length - 550 mm
     vertical and horizontal milling machines: milling max overall dimensions 1200 mm x 800 mm x 600 mm
     planer mills: milling max overall dimensions 3000 mm x 1500 mm x 1000 mm  
     planer grinder with rectangular table and vertical spindle max overall machining capability 800 mm x 1800 mm x 600 mm
     CNC boring machines and CNC flexible machining centers: 
                    surface and groove slot milling using interpolation 
                    hole boring
                    drilling and threading 
                    surface machining - internal and external surfaces 
                    max overall dimensions 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm
                    accuracy class acc. to DIN 7
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Powertrain components                                                                                                                  Zespoły napędowe

     transmissions for wheel loaders: power from 100 hp to 390 hp, input torque from 50 kGm to 490 kGm
     drive axles for wheel loaders: torque from 3150 Nm to 3700 Nm
     transmissions for crawler dozers: power from 70 hp to 600 hp, input torque from  40 kGm to 430 kGm 
     steering drives for crawler dozers: gear ratios from 3.12 to 7.45
     final drives for crawler dozers: gear ratios from 5.66 to 28.10

Products are manufactured according to customer documentation and requirements.

     skrzynie biegów do ładowarek kołowych: moc od 100 KM do 390 KM, moment wejściowy od 50 KGm do 490 KGm   
     mosty napędowe do ładowarek kołowych: moment obrotowy  od 3150 Nm do 3700 Nm
     skrzynie biegów do spycharek gąsienicowych: moc od 70 KM do 600 KM, moment wejściowy od 40 KGm do 430 KGm
     mechanizmy skrętu do spycharek gąsienicowych: przełożenie od 3.12 do 7.45
     przekładnie boczne do spycharek gąsienicowych: przełożenie od 5.66 do 28.10
 
Wyroby produkowane są według powierzonej dokumentacji.
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Spur gears, bevel gears                                                                                             Koła zębate, elementy uzębione

Możliwości produkcyjne

Koła zębate stożkowe z uzębieniem prostym i kołowo-łukowym
  
     frezowanie, utwardzanie uzębienia (nawęglanie i hartowanie), docieranie

Koła zębate walcowe o zębach prostych i skośnych:

     ulepszanie cieplne, frezowanie i szlifowanie zębów
     frezowanie, wiórkowanie, nawęglanie z hartowaniem
     frezowanie, nawęglanie z hartowaniem, szlifowanie zębów
     frezowanie na gotowo, nawęglanie z hartowaniem 

Pierścienie zębate z uzębieniem wewnętrznym i zewnętrznym
 
     dłutowanie uzębienia na gotowo, nawęglanie i hartowanie na prasach
     dłutowanie uzębienia wewnętrznego i frezowanie uzębienia zewnętrznego, azotacja uzębienia zewnętrznego
     dłutowanie uzębienia wewnętrznego na gotowo, hartowanie indukcyjne
     przeciąganie uzębienia wewnętrznego, nawęglanie i hartowanie

Manufacturing capabilities

Bevel gears with straight and spiral teeth

     teeth cutting, carburizing and lapping 

Straight and helical teeth gears

     heat treatment, hobbing and teeth grinding
     hobbing, shaving, carburizing and quenching
     hobbing, carburizing and quenching, teeth grinding
     finished hobbing, carburizing and quenching

Ring gears with internal and external teeth manufactured in following options

     teeth shaping, carburizing and press quenching
     internal teeth shaping and finished external teeth hobbing, nitriding
     finished internal teeth shaping, induction hardening
     internal teeth broaching, carburizing and quenching
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Spur gears, bevel gears

Machines and production equipment, specifications,
manufacturing methods

Generating machines for bevel gears with spiral teeth:
     Gleason type
     module from 4 mm to 17 mm (heads milling from 6” to 18”)
     outside gear diameter up to 700 mm 
Hobbing machines for bevel gears with straight teeth
     module from 2 mm to 8 mm
     external diameter up to 400 mm  
Gear hobbing machines
     hobbing method
     module from 1.5 mm up to 14 mm
     outside teeth diameter up to 1600 mm
     teeth length up to 300 mm
     hobbing class accuracy acc. to DIN 8 
     Ra 5 surface roughness (finish)
Gleason Pfauter P-800 hobbing machine for cylindrical gears
with straight and helical teeth 
     module from 1.5 mm up to 14 mm 
     outside teeth diameter up to 960 mm
     length of teeth up to 700 mm 
     finished gear hobbing class acc. to DIN 8

Maszyny i urządzenia produkcyjne,
wielkości charakterystyczne, metody wykonania

Frezarka do uzębień kołowo-łukowych:
     metoda Gleasona 
     moduł od 4 mm do 17 mm (głowice od 6” do 18”)
     średnica zewnętrzna uzębienia do 700 mm
Frezarka do uzębień stożkowych prostych
     moduł od 2 mm do 8 mm
     średnica zewnętrzna do 400 mm
Frezarka do uzębień walcowych
     frezarki pracujące metodą frezowania obwiedniowego 
     moduł od 1,5 mm do 14 mm
     średnica zewnętrzna uzębienia do 1600 mm 
     długość uzębienia do 300 mm
     klasa frezowania uzębienia na gotowo DIN 8 
     chropowatość powierzchni Ra 5 
Frezarka obwiedniowa Gleason PFAUTER P- 800 do uzębień walcowych 
o zębach prostych i skośnych
     moduł od 1.5 mm do 14 mm              
     średnica zewnętrzna uzębienia do 960 mm
     długość uzębienia 700 mm
     klasa frezowania uzębienia na gotowo wg DIN 8

Dłutownica do uzębień prostych
     metoda Fallows’a
     moduł od 1 mm do 12 mm
     średnica zewnętrzna uzębienia do 800 mm
     długość uzębienia 200 mm
     klasa frezowania uzębienia na gotowo wg DIN 9
     chropowatość powierzchni Ra 2.5
Wiórkarka do uzębień
     moduł od 2.5 mm do 12 mm
     średnica zewnętrzna uzębienia do 960 mm
     długość uzębienia 300 mm
     klasa frezowania uzębienia na gotowo wg DIN 7
     chropowatość powierzchni Ra 1.60
Obrabiarki: HöflerPromat 400, Helix 400, Helix 700, Gleason PFAUTER 
P-800, Gleason PFAUTER P-600G
     metoda szlifowania kształtowego
     moduł od 1.5 mm do 14 mm
     średnica zewnętrzna uzębienia od 50 mm do 900 mm
     długość szlifowania 700 mm
     klasa frezowania uzębienia wg DIN 5
     chropowatość powierzchni Ra 0.80

Straight teeth shaping machine:
     Fellows method 
     module from 1 mm to 12 mm
     external diameter up to 800 mm
     teeth length up to 200 mm 
     gear class acc. to DIN 9 
     Ra 2,5 surface roughness (finish)
 Gear shaving machine 
     module from 2.5 mm up to 12 mm
     outside teeth diameter up to 960 mm 
     teeth length up to 300 mm 
     finished teeth precision class acc. to DIN 7 
     Ra 1.60 surface roughness (finish)
Machines: HöflerPromat 400, Helix 400, Helix 700, Gleason PFAUTER 
P-800, Gleason PFAUTER P-600G
     profile grinding method
     module from 1.5 mm to 14 mm
     outside teeth diameter from 50 mm up to 900 mm 
     length of grinding up to 700 mm 
     teeth precision class acc. DIN 5
     Ra 0.80 surface roughness (finish)

Koła zębate, elementy uzębione
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Shafts and discs                                                                                                                                    Wałki i tarcze

Manufacturing capabilities

     teeth and spline hobbing  
     spline grinding
     long hole drilling
     drilling with multiple-spindle drilling machines 
     clutch separator plates milling, grinding and lapping 

Machines and production equipment, specifications

     CNC lathes: max diameter - 200 mm, max length - 1500 mm
     hobbing machines for flat and involute splines: max diameter - 150 mm, max length - 1000 mm
     spline grinding machines: max diameter - 200 mm, max length - 1000 mm
     NAGEL long hole drilling machine: max diameter - 14 mm, max length - 2000 mm
     SPEEDFAM clutch plate lapping machine : max diameter - 210 mm

Możliwości produkcyjne

     frezowanie uzębień wielowypustowych 
     szlifowanie wielowypustów płaskich i ewolwentowych
     wiercenie długich otworów
     wiercenie otworów na wiertarkach
     frezowanie, szlifowanie i docieranie tarcz sprzęgłowych

Maszyny i urządzenia produkcyjne, wielkości charakterystyczne

     tokarki OSN: maksymalna średnica - 200 mm, maksymalna długość - 1500 mm
     frezarki do wielowypustów płaskich i ewolwentowych: maksymalna średnica - 150 mm, maksymalna długość - 1000 mm
     szlifierki do wielowypustów: maksymalna średnica - 200 mm, maksymalna długość - 1000 mm
     wiertarka do długich otworów NAGEL:  wykonywane w osi i z przesunięciem mimośrodowym maksymalna średnica - 14 mm,
     maksymalna długość - 2000 mm
     docieraczka tarcz sprzęgłowych  SPEEDFAM: maksymalna średnica tarcz 210 mm
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Heat treatment                                                                                                                                    Obróbka cieplna

Nawęglanie w atmosferze endotermicznej z hartowaniem bezpośrednim lub w prasach hartowniczych:

     piec komorowy PKMH firmy Elterma – komora grzewcza 900 mm x 820 mm x 1200 mm
     piec komorowy ALLCASE firmy Surface – komora grzewcza 914 mm x 914 mm x 1828 mm
     piec karuzelowy RDLEs-3 firmy Aichelin – palety załadowcze 760 mm x 660 mm x 900 mm
     linia technologiczna KSES 90/90 firmy Aichelin – palety załadowcze 900 mm x 900 mm x 900 mm
     prasy hartownicze GLEASON 36 – maksymalna średnica -  914 mm, GLEASON 537 – maksymalna średnica - 714 mm

Hartowanie indukcyjne:

     urządzenie firmy AEG do hartowania kół zębatych o maksymalnej średnicy 900 mm
     urządzenie firmy FDF do hartowania wałków i kół zębatych o maksymalnej średnicy 1000 mm i maksymalnej długości 1200 mm (moc 600 kW, 
     częstotliwość 8 kHz)
     generator GSI-50 z podajnikiem 1000 do hartowania kół zębatych o małych modułach i wałków o maksymalnej długości 1000 mm (moc 50 kW,
     częstotliwość 440 kHz)

Ulepszanie cieplne i hartowanie objętościowe:

     piece wgłębne, komorowe, solne
     obróbka detali o maksymalnej średnicy 660 mm i maksymalnej długości 1200 mm

Endothermic carburizing with quenching or press quenching

     PKMH Elterma chamber furnace - heating chamber dimensions 900 mm x 820 mm x 1200 mm
     ALLCASE Surface chamber furnace - chamber dimensions 914 mm x 914 mm x 1828 mm 
     RDLEs-3 Aichelin rotary-hearth furnace - pallet dimensions 760 mm x 660 mm x 900 mm
     KSES Aichelin 90/90 process line - pallet dimensions 900 mm x 900 mm x 900 mm
     quenching presses: GLEASON 36 – max diameter 914 mm, GLEASON 537 - max diameter 714 mm

Induction hardening

     AEG hardening device for gears with a max diameter of 900 mm
     FDF hardening device for gears and shafts with a max diameter of 1000 mm and a max length of 1200 mm (power 600 kW, frequency 8 kHz) 
     GSI-50 generator with feeder 1000 for the hardening of small module gears and shafts with a max diameter of 1000 mm
     (power 50 kW, frequency 440 kHz)

Heat treatment and volume hardening
 
     soak, chamber and salt bath furnaces
     furnace possibility of heath treatment of components with a max diameter of 660 mm and a max length of 1200 mm
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