
nejvyšší přesnost lícování 
mezi moduly díky 
centrovacímu systému

nedochází ke ztrátě koncové 
polohy při výměně přibližovacího 
spínače díky dorazovým pouzdrům

krátké doby taktů a menší 
opotřebení díky hydraulickému 
tlumení koncové polohy 
(zčásti je součástí dodávky)

vysoká reprodukční přesnost
a nízké opotřebení díky 
externímu, kalenému dorazovému 
systému na ploše mezikruží

odolné a robustní
těleso z plného materiálu 
(vysoce pevný hliník, 
eloxovaný) frézované

Stupňovitý úhel otočení 
nastavitelný (0° - 190°)
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Druh konstrukce

Úhel otočení

Hnací točivý moment

Axiální zatížení (N)

Radiální zatížení (N)

Doby otáčení

Zatížení (kg) Doba / dvojitý zdvih

Přehled výběru

Uvedené směrné hodnoty pro doby taktu byly zjišťovány za podmínek specifických pro provoz a jedná se o efektivní hodnoty.

Vysoké zatížení Vysoké zatíženípro malé 
montážní 
prostory

Technický pokyn pro
otočné moduly pneumatické

Kompaktní a vysokovýkonné otočné moduly 
otevírají široké možnosti využití. Abyste 
v prostoru dosáhli libovolného bodu, jsou 
pro vás v tomto případě lineární moduly 
nepostradatelným konstrukčním dílem. 
Otočné moduly lze použít v jakékoliv 
montážní poloze. Extrémně kompaktní 
konstrukce otočných modulů umožňují 
to nejlepší uchycení břemen ve všech 
směrech při vysoké tuhosti celého systému. 
Úhel otočení je u všech modelů plynule 
nastavitelný od 0° do 190°.
 
–  Válec-Ø: 10 mm – 38 mm.

–  Axiální zatížení: 280 N – 1.800 N.

–  Radiální zatížení: 220 N – 2.400 N.

–  Reprodukční přesnost: ±0,01°.

–  Úhel otočení plynule nastavitelný.

–  Bezvůlové koncové polohy díky hnacímu 
válci s dvojím pohonem s chráněným 
pastorkem pohonu ozubené tyče.

–  Mnoho druhů použití pokryté díky 
schválenému růstu krouticího momentu 
konstrukčních velikostí.

–  K dostání i pro malé montážní prostory a 
jako provedení pro těžké zátěže.

–  Chráněný pohon díky pojistce proti 
přetočení.


