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Comprimento do trilho · (mm)

Precisão · (P) 
Alto · (H)
Normal · (N)

Paralelismo da área C em relação à área A
Paralelismo da área D em relação à área B

Desvio máximo em
sistemas com vários carros

Tolerância de altura H1
Tolerância de comprimento E

ver diagrama
ver diagrama

Classe de precisão

Desvio máximo em
sistemas com um carro

Normal · (N) Alto · (H) Precisão · (P) 

(    )
3 
. 50000 mL =

     Cdyn

            P

0

0,02 C

0,07 C

0,05 C

Z0

Z1

sem pré-tensão

Pré-tensão ligeira

Pré-tensão forte

Pré-tensão média

(C = capacidade de carga 
dinâmica)

(C = capacidade de carga 
dinâmica)

(C = capacidade de carga 
dinâmica)

- direção da carga constante

- cargas reduzidas

- superfície de montagem pouco precisa

- direção da carga constante

- poucos impactos e vibrações

- impactos e vibrações

- requer elevada precisão

- cargas pesadas

- carga de momento

- elevada rigidez requerida

- eixos lineares

- técnica de manuseio

- dispositivos deslizantes e de tração

- unidades de posicionamento

- máquinas de gravação

- máquinas de embalagem

- retificadoras

- unidades de alimentação rápidas

- máquinas de perfurar grandes

- tecnologia de medição

- centros de usinagem

Classe Aplicação emPré-tensão Força de pré-tensão Exemplos de aplicação

Z3

Z2

A vida útil nominal L pode ser calculada com a seguinte fórmula:

vida útil nominal (m)
capacidade de carga dinâmica (N)
carga dinâmica equivalente (N)

Cálculo da vida útil

Uma guia de trilhos perfilados possibilita 
a movimentação lateral com o auxílio de 
esferas. Através da aplicação de esferas 
entre os trilhos e o carro guia, é possível que 
uma guia de trilhos perfilados realize uma 
movimentação linear extremamente precisa. 
Em comparação com as guias deslizantes 
tradicionais, o coeficiente de atrito totaliza, 
nestes casos, apenas um quinto.

Devido à atribuição de séries de esferas com 
base no contato de dois pontos com quatro 
séries de esferas em um ângulo de contato 
de 45° cada, a guia de trilhos perfilada possui 
uma capacidade de carga constante em 
todas as principais direções de carga, com 
excelentes propriedades de funcionamento. 
Desta forma, a guia de trilhos perfilada 
pode ser utilizada em diversas posições 
de montagem para as mais diferentes 
aplicações.

A guia de trilhos perfilada pode ser 
substituída por outra de tamanho semelhante. 
Com isto, os trilhos ou carros podem ser 
trocados ou complementados individualmente 
a qualquer momento. Nossas guias de trilhos 
perfilados correspondem ao padrão do 
mercado e podem ser substituídas por guias 
lineares semelhantes de outros fabricantes.

Classes de precisão
As guias de trilhos perfilados estão disponíveis em três versões. São informadas as tolerâncias relativas máximas 
de cada classe de precisão.

Classes de pré-carga
De acordo com os diferentes requisitos dos usuários, as guias de trilhos perfiladas podem ser fornecidas em três 
diferentes classes de pré-carga. Altas pré-cargas melhoram a rigidez e reduzem a deformação elástica com variações 
bruscas de cargas.

Indicação técnica sobre guias de trilhos perfilados


