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Kwapil & Co - vezető hajtás- 
technikai vállalat 1975 óta

A vállalat
A Kwapil & Co vállalat, amelyet 1975-ben alapított Kurt Kwapil úr, több mint 40 éve kínál hajtás-
technikai- és elektronikai termékeket a világ vezető beszállítóitól. A termékkínálat a motoroktól 
a többtengelyes vezérlőkön át a komplett mechatronikai hajtásrendszerekig terjed. 

A Bécsben található központon kívül, a Kwapil & Co Linzben és Brnoban rendelkezik saját iro-
dával, illetve helyi képviselőkkel Lengyelországban és Magyarországon. Értékesítési területe 
egyéb országok mellett elsősorban Ausztriára, Magyarországra, Csehországra, Szlovákiára, 
Lengyelországra, Szlovéniára, Bulgáriára, Romániára, Horvátországra és Szerbiára terjed ki. 

2012 óta a Kwapil & Co vállalat a svájci maxon Group tagja.
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Az Ön alkalmazásának megfelelő 
hajtásrendszer

Megoldásokat kínálunk
A maxon és az olyan ismert beszállítók, mint az Oriental Motor, LinMot, Nidec Motors & Actua-
tors, halstrup-walcher és sokan mások széles termékkínálatára alapozva, rendkívül változatos 
megoldásokat kínálunk. 

Motorjaink nem csak ipari alkalmazásokban használatosak, de jelen vannak az orvostechniká-
ban, a logisztikában, az élelmiszeriparban, az űrtechnikában és az autóiparban is. 

Amennyiben a standard termékeink nem elégítik ki maradéktalanul az Ön speciális igényeit, 
a magas minőségű hajtástechnikai komponenseket kombinálni tudjuk egy ügyfélspecifikus 
rendszerrel. 

A Kwapil & Co termékkínálata
→  Mechatronikai hajtásrendszerek
→  Kompakt hajtások 
→  Kefés DC motorok
→  Kefe nélküli DC motorok 
→  AC motorok
→  Léptetőmotorok 
→  Lineáris és forgó aktuátorok 
→  Lineármotorok
→  Lineáris-forgó motorok 
→  Mágneses rugók 
→  Görgőmotorok 
→  Hajtóművek
→  Vezérlőelektronikák 
→  Ventilátorok 
→  Kerámiaalkatrészek 

www.maxongroup.at
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Nagy teljesítmények kis méretekbe  
csomagolva. 90%-nál jobb hatásfokok.

maxon DC motor
Kefés DC motorok vasmag nélküli ro-
torral, Ø 6 és 65 mm közötti átmérő-
vel, 250 W-os teljesítményig. 

Főbb tulajdonságok
→  nincs mágneses fognyomaték
→  rövid ideig akár jelentősen is  
 túlterhelhetők
→  alacsony az elektromágneses  
 interferenciájuk

Termékprogramok
A DCX és RE motorok kitűnő teljesít-
ményt és robusztus design-t kínálnak. 

A DC-max és A-max motorok egye-
sítik a költséghatékonyságot a kitűnő 
motorteljesítménnyel.

A DCX és DC-max motorok online 
módon konfigurálhatók és 11 munka-
nap alatt elkészülnek.

maxon EC motor
A kefe nélküli DC motorok elektroni-
kus kommutációval működnek. Ø 4 és 
60 mm közötti átmérővel, akár  
480 W-os teljesítményig állnak ren-
delkezésre.

Főbb tulajdonságok
→  kitűnő vezérelhetőség
→  jelentős mértékű túlterhelhetőség
→  nagyon hosszú élettartam
→  akár 120.000 rpm-es fordulatszám
→  autoklávban akár 2.000-szer steri- 
 lizálható

Termékprogramok
Az ECX és EC motorok optimális 
teljesítményt kínálank magas fordu-
latszám mellett. 

Az EC-4pole motorok nagy 
nyomatékot kínálnak magas 
teljesítménysűrűség mellett. 

Az EC-max motorok kiváló ár-teljesít-
mény aránnyal rendelkeznek.

Az ECX motorok online módon 
konfigurálhatók és 11 munkanap alatt 
elkészülnek.

maxon EC motor
A külső és belső rotoros kefe nélküli 
DC motorok elektronikus kommutá-
cióval működnek. Ø 9,2 és 90 mm 
közötti átmérővel, akár 600 W-os 
teljesítményig állnak rendelkezésre.

Főbb tulajdonságok
→  lapos kialakítás
→  nagy nyomaték
→  nagyon hosszú élettartam
→  kitűnő ár-teljesítmény arány

Termékprogramok
Az EC-flat motorok nagyon nagy 
nyomatékot kínálnak és beépített ve-
zérlőelektronikával is rendelhetők.

Az EC-i motorokat nagy nyomaték és 
kitűnő dinamikai viselkedés jellemzik.

Vasmag nélküli tekercselés Vasmaggal ellátott tekercselésVasmag nélküli tekercselés
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maxon moduláris rendszer
A maxon motorjai, hajtóművei, enkóderei, fékjei és vezérlői tökéletesen illeszkednek egymáshoz és 
sokoldalúan kombinálhatók az egyedi igények szerint.

maxon hajtóművek
Precíziós bolygókerekes és hom-
lokkerekes, illetve ügyfélspecifikus 
hajtóművek. Kompakt orsós hajtások 
acél vagy kerámia orsókkal.

Termékprogramok
GP és GPX bolygókerekes 
hajtóművek
→  nagy nyomatékok továbbítására
→  nagy teljesítmény
→  nagy áttételi arány
→  autoklávban sterilizálható, tengely 
 tömítéssel
→  online módon konfigurálható (csak 
 a GPX)

GS homlokkerekes hajtóművek
→  kedvező ár
→  alacsony nyomatékokhoz
→  nagy hatásfok

GP S orsós hajtóművek
→  acél vagy kerámia orsó
→  metrikus, golyós vagy trapéz- 
 menetes orsó

maxon szenzor
Nagy felbontású enkóderek és digitá-
lis enkóderek.

→  relatív vagy abszolút pozíciójel,  
 alkalmas pozícionálásokhoz
→  mozgásirány meghatározás
→  sebességinformáció az egységnyi 
 idő alatt generált impulzusok  
 számából

Termékprogramok
Mágneses enkóder
→  minimális helyigény 
→  porálló
→  interpolált jelek

Optikai enkóder
→  nagy pulzusszám fordulatonként 
→  nagyon nagy pontosság

Induktív enkóderek
→  robusztus a mágneses mezőkkel 
 és porral szemben 
→  beépíthető az EC-flat motorokba 

DC tachogenerátor, rezolver

maxon vezérlő
4-Q szervóvezérlők és pozícióvezér-
lők a kefés és kefe nélküli DC motorok 
gyors reakciójú vezérléséhez akár  
1 kW állandó teljesítményig. Egyaránt 
elérhetők azonnal használható, készü-
lékházas és OEM-modulos kivitelben. 
Ez utóbbi esetén szükség van egy 
befogadó alaplapra is.

Termékprogramok
ESCON
Kompakt és nagy teljesítményű szer-
vóvezérlő. Analóg alapjellel vezérel-
hető.
 
EPOS4
Pozícióvezérlők CANopen, EtherCAT, 
RS232 vagy USB interfészekkel.

MAXPOS
Nagy dinamikájú pozícióvezérlő  
EtherCAT interfésszel.

Master vezérlők a www.zub.ch 
kínálatában.
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A komplex mechatronikai rendszerek cask akkor működnek, ha minden komponensük a 
legmagasabb minőségű és tökéletesen illeszkednek. A maxon azon kívül, hogy kefés és 
kefe nélküli DC motorokat, hajtóműveket, enkódereket és vezérlőket gyárt és fejleszt, képes 
kombinálni a magas minőségű komponenseket egyetlen mechatronikai rendszerbe. Az ebből 
származó előnyök: kompakt kialakítás, a vevő igényeire szabott komponensek és garancia a 
hajtásrendszer maximális teljesítményére. 

A rendszermegoldás a 
felvonóajtók meghajtására 
egy svájci felvonógyártóval 
közösen lett kifejlesztve.

A széleskörű termékpalettánkra alapozva számos megoldást tudunk kínálni. A házon belüli 
gyártásnak köszönhetően, az Ön egyedi kívánságainak megfelelő módosításokat is el tudjuk 
végezni. 

→  kábelmódosítások kis mennyiségek esetén
→  csatlakozók szerelése
→  hajtóművek felszerelése
→  bevonatok felvitele
→  stb.

Mechatronikai hajtásrendszerek 
Prémium minőség egyetlen kézből 
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A kompakt maxon EC-i kefe 
nélküli motor és az EPOS4 
pozícióvezérlő egy nagyon 
nagy teljesítményű és nagyon 
dinamikus meghajtóegységet 
alkotnak.

A halstrup-walcher cég PSD aktuátorjai rendkívül jól használhatók automatikus formátumvál-
tásokhoz, nagy sebességűek alacsony nyomaték mellett köszönhetően a beépített léptető-
motornak és a buszos kommunikációval rendelkező vezérlőnek.  

→  névleges nyomaték 0,8 és 8 Nm között
→  névleges fordulatszám 50 és 200 rpm között
→  CANopen, IO-Link, Profinet és EtherCAT
→  maximális rugalmasság a változtatható kialakításnak köszönhetően
→  egyszerű szerelhetőség (opcionális csőtengely)

A DUET típusú integrált hajtások számos, magas és alacsony feszültségű változatban 
rendelhetők. 

→  60 és 3.500 W közötti névleges teljesítmény
→  48 és 560 VDC közötti tápfeszültség
→  beépített 2 pólusú rezolver/abszolút jeladó
→  fék

A maxon konfigurálható IDX kompakt hajtása kombinálható bolygókerekes hajtóművel és fékkel, 
lenyűgöző hatásfokot kínálva a beépített tűgörgős csapágyaknak, a karbantartásmentes kom-
ponenseknek és a magas minőségű ipari készülékháznak  köszönhetően. 

→  konfigurálható
→  akár 794 mNm-es névleges nyomaték
→  akár 6.000 rpm-es névleges fordulatszám (hajtómű nélkül) 
→  EtherCAT, CANopen vagy konfigurálható I/O

További információk és adatlapok a  
www.maxongroup.at oldalon találhatók.

Kompakt hajtások 
Teljesen integrált hajtások
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A maxon DC motorjai magas minőségű, erős állandó mágnesekkel szerelt motorok. A motor 
központi eleme a világszabadalommal gyártott vasmag nélküli rotor, amelyik a csúcstech-
nológiát jelenti a kompakt, nagy teljesítményű, alacsony tehetetlenségi nyomatékú hajtások 
esetében. Az alacsony tehetetlenségi nyomatéknak köszönhetően, a DC motorok nagyon 
nagy gyorsulásra képesek. A DCX program online módon konfigurálható és rövid idő alatt 
szállítható. 

→ 0,3 és 250 W közötti kimeneti teljesítmény
→ 6 és 65 mm közötti átmérő
→ maximális fordulatszám akár 23.000 rpm
→ akár 839 mNm-es névleges nyomaték

A DC motorok központi eleme a világ-
szabadalommal gyártott vasmag  
nélküli rotor.

Kefés DC motorok 
Állandó mágneses egyenáramú motorok

A brit Parvalux cég, amelyik a maxon csoport tagja, PMDC motorjai számos 
alkalmazáshoz használhatók, kombinálhatók a Parvalux hajtóművekkel és egyedi 
igényekre szabhatók. 

→ szögfejes és egyenes hajtóműváltozatok
→ akár 2.030 W kimeneti teljesítmény
→ 0,2 és 5.000 rpm közötti fordulatszám
→ 0,1 és 150 Nm közötti nyomaték
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További információk és adatlapok a  
www.maxongroup.at oldalon találhatók.

A Nidec Motors & Actuators cég egyenáramú motoros portfóliójának sokoldalúsága ver-
hetetlen. Egyaránt megtalálhatók a hajtómű nélküli DC motorok, a csiga- és homlokkerekes 
hajtóműves motorok és az orsós motorok. A nagy darabszámú autóipari gyártásnak köszön-
hetően a konstans minőség garantált. A motorok kitűnnek a robusztus design-nal, a hosszú 
élettartammal és a finom futásukkal.  

→ 0,37 és 382 W közötti kihajtó teljesítmény
→ 14 és 5.250 rpm közötti üresjárati fordulatszám
→ 0,04 és 16 Nm közötti névleges nyomaték

Az autóiparban 
használt DC mo-
torok módosított 
változatai ideális 
megoldást jelen-
tenek számos 
ipari, háztartási 
vagy irodai alkal-
mazáshoz.

Kefés DC motorok 
Állandó mágneses egyenáramú motorok

Az ESA, PENTA és ROK típusú motorok kefés DC motorok. Az ESA sorozatú motorok 
nagy terhelhetőséget és precíz sebességszabályozást kínálnak. A PENTA motorok nagy 
teljesítményűek és nagy indítónyomatékkal rendelkeznek. Különböző méretben és teker- 
cseléssel rendelhetők. A ROK sorozatú motorok csigahajtóműves, közvetlen csatlakoztatású 
típusok. 

→  45 és 1.500 W közötti névleges teljesítmény
→  akár 3.000 rpm-es névleges fordulatszám
→  0,32 és 15 Nm közötti névleges nyomaték



10

A maxon vasmag nélküli kefe nélküli DC motorjai (EC típusok) rendkívüli nyomatékkarakterisz-
tikával rendelkeznek, nagy teljesítményűek, széles fordulatszámtartománnyal és hosszú élet-
tartammal rendelkeznek. A kitűnő vezérelhetőségnek köszönhetően, tökéletesen alkalmasak 
a nagy precizitású pozícionálási feladatokra. 

→  4 és 60 mm közötti átmérő
→  0,5 és 400 W közötti teljesítmény
→  maximális fordulatszám akár 120.000 rpm
→  0,23 és 843 mNm közötti névleges nyomaték

A maxon kefe 
nélküli DC motor-
jai között egyaránt 
megtalálhatók a 
vasmagos és a 
vasmag nélküli 
típusok. 

Amikor kevés hely áll rendelkezésre, a maxon EC-flat és EC-i motorok jelentik a megoldást. A 
belső és külső rotoros, vasmagos kefe nélküli DC motorok kommutációja elektronikus és nagy 
teljesítménysűrűséggel rendelkeznek. 

→  9,2 és 90 mm közötti átmérő
→  0,2 és 600 W közötti teljesítmény
→  maximális fordulatszám akár 25.000 rpm
→  0,684 és 1.610 mNm közötti nyomaték

Kefe nélküli DC motorok 
DC motorok elektronikus kommutációval 



11
További információk és adatlapok a  
www.maxongroup.at oldalon találhatók.

Kefe nélküli DC motorok 
DC motorok elektronikus kommutációval

A Parvalux cég kefe nélküli DC motorjai számos előnyt kínálnak és garantálják, hogy 
az Ön terméke a legnagyobb teljesítményt nyújtja a teljes élettartama alatt. A motorok 
kombinálhatók a Parvalux homlokkerekes és csigakerekes hajtóműveivel. Ha nem ta-
lálja meg a tökéletes megoldást a több ezer elérhető standard kombinációs lehetőség 
között, a Parvalux egyénre szabott módosításokat is kínál. 

→  42 és 86 mm közötti motorméret
→  26 és 660 W közötti teljesítmény
→  akár 5.000 rpm-es kimeneti fordulatszám 

Az Oriental Motor cég számos kefe nélküli DC motort kínál különféle tápfeszültségekkel és 
számos funkcióval. Széles fordulatszám-tartománnyal, nagy fordulatszám-stabilitással ren-
delkeznek, kompakt kialakításúak, nagy teljesítményűek és energiahatékonyak.
 

→  42 és 104 mm közötti motorméret
→  15 és 400 W közötti teljesítmény
→  80 és 4.000 rpm közötti fordulatszám (hajtómű nélkül)
→  IP66-os osztályú védettség
→  hajtómű nélküli és homlokkerekes hajtóműves változatok

A Tetra és Tetra Compact sorozatú kefe nélküli szervómotorok széles teljesítménytartomá-
nyban rendelhetők. A rotor szabadalommal védett kialakítása különleges teljesítményt kínál 
az alkalmazások széles körében, különösen, ahol dinamikus teljesítményre és fordulatszám-
stabilitásra van szükség. A Tetra Compact-E motorok komplex alkalmazásokhoz készültek. A 
Tetra Compact-X sorozatok a speciális környezeti feltételekhez javasoltak: nagy páratartalom, 
magas és alacsony hőmérséklet, hó és jég. 

→  60 W és 8 kW közötti teljesítmény
→  akár 5.000 rpm-es fordulatszám
→  alacsony feszültségű változatok
→  extrém környezeti feltételek esetén is használhatók 
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AC motorok 
Szinkron-, aszinkron- és nyomatékmotorok

A Parvalux cég egy és kétsebességes AC motorokat kínál: indukciós, árnyékolt pólusú, 
szinkron vagy AC kommutátoros motorokat, amelyek számos homlokkerekes, csigake-
rekes, dupla csigakerekes és csőtengelyes hajtóművel kombinálhatók. A motorok előfe- 
szített csapágyazással rendelkeznek a csendes működés érdekében. Kérésre számtalan 
változatban rendelhetők és opcionálisan felszerelhetők tartófékekkel, tachogenerátorok-
kal, stb…

→  8 W és 1 kW közötti teljesítmény
→  akár 6.500 rpm-es fordulatszám
→  akár 250 Nm-es kihajtó nyomaték

A DC és a BLDC 
motorokhoz ha-
sonlóan, a Parva-
lux AC motorjai is 
kombinálhatók a 
különféle típusú 
hajtóművekkel.   

Az Oriental Motor kínálatában is megtalálhatók az állandó és szabá- 
lyozható fordulatszámú indukciós motorok, nyomatékmotorok, a víz-  
és porálló motorok a megfelelő hajtóművekkel. 

→  60 és 110 mm közötti motorméret 
→  3 és 200 W közötti teljesítmény
→  90 és 2.650 rpm közötti fordulatszám
→  IP67-es védettségű típusok
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További információk és adatlapok a  
www.maxongroup.at oldalon találhatók.

A standard léptetőmotorok széles kínálatán felül, az Oriental Motor motor-meghajtó csoma-
gokat is kínál. Rendelhetők AC és DC tápfeszültségű hajtások, két- és ötfázisú motorokkal. 
Választhatók nyílt- vagy zárthurkú rendszerek. A léptetőmotorok kombinálhatók Harmonic-, 
bolygókerekes-, homlokkerekes- és kúpkerekes hajtóművekkel. Létezik beépített vezérlős 
változatban is. 

→   0,00288 és 1,8° közötti lépésszög
→    20 és 90 mm közötti motorméret
→    0,014 és 110 Nm közötti tartónyomaték
→    Nagy nyomatékú változatok
→    Enkóderes változatok
→    Nagy felbontású változatok
→    IP54 / IP65 változatok
→   Lapos motoros kivitelben

Az Oriental Motor léptetőmotorjai 
elérhetők már 20 mm-es motormérettől. 

Léptetőmotorok 
Egyszerű és pontos pozícionálási műveletek
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Az Oriental Motor széleskörű lineáris aktuátoros megoldásokat kínál. Motoros lineáris hajtások, 
elektromos hengerek és kompakt orsós lineáris aktuátorok választhatók. Ezek az aktuátorok egy 
léptetőmotort és egy lineáris mechanikát tartalmaznak. A szükséges meghajtó része az adott 
csomagnak. 

→  200, 230 VAC és 24 VDC tápfeszültségek
→  40 és 1.000 mm közötti lökethossz
→  akár 500 N tolóerő

Lineáris és forgó aktuátorok 
Lineáris egységek, csőtengelyes forgóasztalok 

Forgó mozgásokhoz, az Oriental Motor csőtengelyes forgóasztalokat kínál, ame-
lyek egy léptetőmotorból és egy extrém pozícionálási képességű forgóasztalból 
állnak. Lehetővé teszik a direkhajtást, az egyszerű kábel- és tömlőátvezetést és a 
rövid válaszidőt. Opcionális szenzorokkal referenciapontok állíthatók be. A forgó-
asztalok ideális megoldások az indexáló alkalmazásokhoz. 

→  200, 240 VAC és 24 VDC tápfeszültségek
→  60 és 200 mm közötti méret
→  akár 200 rpm fordulatszám
→  akár 4.000 N axiális terhelés
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További információk és adatlapok a  
www.maxongroup.at oldalon találhatók.

A LinMot standard lineáris motorok lefedik az alkalmazások széles körét. Számos pozícioná-
lási feladat elvégezhető az alacsony feszültségű kompakt hajtásokkal. A háromféle standard 
alaptípusú motorok mellett, amelyek különböző sztátor- és lökethossz-méretben rendelhetők, 
rendelkezésre állnak nagy teljesítményű, rövid, nagyfeszültségű, beépített meghajtóval és 
vezetékkel rendelkező, illetve rozsdamentes acél és robbanásbiztos további típusok is. 

→  akár 2.720 N csúcserő
→  akár 1.830 mm lökethossz
→  akár 9,5 m/s sebsség
→  akár 0,01 mm ismétlési pontosság
→  különféle lineáris vezetékek

Az akár 9,5 m/s sebesség és 780 m/s² feletti gyorsulás nagyon 
rövid pozícionálási időt és magas ütemszámot tesz lehetővé. 

Lineármotorok 
Elektromágneses csőmotoros hajtások
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A LinMot PR01 lineáris-forgó motorjai kombinált lineáris és forgó mozgások végrehajtására 
alkalmasak. A kompakt készülékház tartalmazza mindkét direkthajtást, a lineáris és forgó ak-
tuátort, amelyeket külön szervóvezérlők működtetnek. A magasabb szintű vezérlő felügyeletével 
nagyon dinamikus, szinkronizált vagy teljesen független lineáris-forgó mozgásokat lehet vég-
rehajtani. A PR02 sorozat esetében a motorokat és a kiegészítő komponenseket egy keskeny 
házba integrálták. Különféle opciók, mágneses rugók, nyomaték- vagy erőszenzorok választha-
tók kiegészítésképpen. 

Két független mozgatás egyetlen egységgel.

Lineáris-forgó motorok 
Lineáris és forgóaktuátor egy egységben

Egyszerű megoldás zárókupakos és csavarozó alkalmazásokhoz.

→  akár 300 mm-es lökethossz
→  akár 1.024 N csúcserő
→  akár 8,9 Nm csúcsnyomaték
→  akár 3,9 m/s sebesség
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Függőleges felhasználás esetén a lineáris motoroknak és egyéb direkthajtásoknak szükségük 
van egy konstans függőleges erőre a gravitáció ellensúlyozására. Erre a célra fejlesztette ki a 
LinMot a “mágneses rugókat”. A lineáris motorokkal párhuzamosan alkalmazva, a MagSpring  
rugókkal a nehézségi erőt passzív módon lehet kompenzálni. Ez megakadályozza a mozgó 
tengely elmozdulását áramkimaradás esetén. MagSpring alkalmazása esetén a lineáris mo-
tort csak az aktuális pozícionálási feladat elvégzésére használjuk, ezért kisebb méretű motort 
választhatunk. A működése a mágneses mezők kölcsönhatásán alapul. Ennek következtében 
nincs szükség energiaforrásra, ezért tökéletesen alkalmas a biztonságkritikus alkalmazások-
ban. 

Az állandó rugóerő kitűnő megoldást jelent a biztonságos üzemeltetéshez  
és a gravitáció ellensúlyozására. 

MagSpring 
Állandó rugóerő a teljes lökethosszon

MagSprings - súlytalanság az Ön alkalmazásában

→  akár 350 mm lökethossz
→  akár 60 N tartóerő
→  dinamikus mozgásokhoz is
→  rozsdamentes acél változatban is
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Az MTR görgőmotorok innovatív, mindent az egyben megoldások konvejorokhoz,  
kereszthevederes pályákhoz vagy bármilyen egyéb görgős szállító rendszerhez. A görgő- 
motorok legnagyobb előnye, hogy hajtómű nélküliek. Az alacsony számú alkatrésznek  
köszönhetően magasabb MTBF érték és  hatásfok érhető el. 

→  akár 260 W névleges teljesítmény
→  akár 3,1 Nm névleges nyomaték
→  a görgőmotorok átmérője 46 és 76 mm között

Görgőmotorok vezérlőkkel hevederes pályákhoz vagy  
egyéb görgős szállítórendszerekhez.

Görgőmotorok 
Innovatív megoldások az intralogisztikában

Hajtóműves görgőmotorokat is kínálunk a raklapok mozgatásához. Ezek a  
típusok akár 1.500 kg-os terhek mozgatására is képesek.  

→  akár 400 W teljesítmény
→  89 mm átmérő
→  48 VDC, 230 VAC és 400 VAC tápfeszültségek
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Hajtóművek 
Precíziós bolygó- és homlokkerekes hajtóművek

A maxon hajtóműprogramja a maxon motorok típusaihoz illeszkedő bolygókerekes- és 
homlokkerekes precíziós hajtóműveket kínál. A hajtómű illesztését az adott motorhoz 
a gyártáskor végzik el. A motor tengelyére mereven rögzített fogaskerék lesz a hajtómű 
első fokozatába belépő fogaskerék. Lineáris mozgásokhoz kompakt orsós bolygóke-
rekes hajtóműveket kínál a maxon beépített axiális csapágyakkal a nagyobb axiális 
terhelésekhez. Metrikus, golyós és trapézmenetes orsók választhatók. 

→  4 és 81 mm közötti külső átmérő
→  0,002 és 120 Nm közötti névleges nyomaték
→  3,5:1 és 6.285:1 közötti áttételek

A halstrup-walcher cég homlokkerekes hajtóműveit számos alkalmazásban használják, az 
automatikus beállításoktól a tengeri alkalmazásokban történő pozícionáláson keresztül a ke-
mencékbe történő pelletadagolásokhoz használt csigahajtásokig. Az összes hajtómű számos 
kihajtótengellyel választható. 

→  40 és 98 mm közötti méret
→  1 és 20 Nm közötti nyomaték
→  5:1 és 3.000:1 áttétel

A teljes Parvalux motorkínálat kombinálható a szögfejes és az egyenes hajtóművekkel. Ezeket 
készre szerelt egységekként lehet rendelni. Bizonyos Parvalux hajtóművek egybeépíthetők 
más gyártók motorjaival is. Például maxon motorokkal is összeszerelhetők. Ezeken felül a 
Parvalux bolygókerekes hajtóműveket is gyárt. 

→  0,5 és 50,6 Nm közötti nyomaték
→  4:1 és 4.320:1 közötti áttétel
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A maxon áram-, fordulat- és pozícióvezérlői egyaránt alkalmasak a kefés DC és kefe nélküli DC 
motorok vezérlésére, max. 1.000 W teljesítményig. A CANopen és EtherCAT interfészek könny-
en lehetővé teszik a hálózatokba történő integrálást. Az ESCON 4-Q szervóvezérlők a kompakt 
kialakítás mellett alkalmasak a kefés DC és kefe nélküli DC (maxon EC) motorok precíz fordu-
latszám-szabályozására. Amennyiben a fordulatszám- és a nyomatékszabályzás mellett pontos 
pozícionálásra van szükség komplex pályák mentén, akkor a maxon pozícióvezérlői jelentik a 
megoldást, pl- az EPOS 4 (EPOS = Easy Positioning System).

→  1-Q-EC erősítők: fordulatszám-szabályzók kefe nélküli DC (maxon EC) motorokhoz moduláris 
 OEM kialakításban. Költséghatékony, egyszerű vezérlés Hall szenzorokkal maxuimum 250W 
 teljesítményig 
→  ESCON: kompakt, nagy teljesítményű, 4-Q-s PWM típusú  szervóvezérlők
→  EPOS: pozícióvezérlők enkóderes DC és EC motorokhoz. CANopen és az EtherCAT inter- 
 fésszel, dual loop vezérléssel
→  MAXPOS: pozícióvezérlő nagy dinamikájú alkalmazásokhoz

A vezérlés soha nem volt ilyen egyszerű.

Vezérlőelektronikák  
Tökéletes pozícionálás

A zub machine control, a maxon csoport tagjaként, nagy teljesítményű többten-
gelyes vezérlőket kínál pozícionálási és szinkronizálási feladatokra szervó- és 
aszinkron motorokhoz.

→  teljeskörűen programozható pozícióvezérlők
→  pozícióvezérlő max. 32 tengelyig
→  pozícióvezérlő beépített teljesítmény-végfokozattal
→  kedvező árú vezérlők 1-3 tengelyhez
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Vezérlőelektronikák 
Intelligens vezérlőelektronikák

A LinMot szervóvezérlői kompakt pozícióvezérlők egy vagy több teljesítménymodullal 
és intelligens központi egységgel a motorok zárt hurkú pozícióvezérlésére. A szervóve-
zérlők széles palettája lehetővé teszi az egyszerűbb, ponttól-pontig, vagy a komplex, 
nagy pontosságú, többtengelyes  rendszerek gyors megvalósítását. A terepi buszos 
interfészek széles skálája megkönnyíti az integrációt a különféle rendszerekbe. 

→ akár 32 A-es motoráram
→  soros kommunikáció, terepi buszok (pl. Profinet, Profibus, EtherCAT, Sercos III,  
 CANopen) és valós idejű Ethernet
→ belső memóriában elmentett mozgásprofilok és utasítássorozatok végrehajtása
→ pozíció-, sebesség-, gyorsulás- és erőszabályzás
→ beépített biztonsági funkció a teljesítményelektronika lekapcsolására   

A finnországi Electromen cég elektronikus vezérlőket fejleszt és gyárt ipari alkalmazásokhoz 
és automatizálási feladatokra. Fordulatszámszabályzók és pozícióvezérlők egyaránt elérhetők 
rövid határidővel. Az Electromen közreműködésével ügyfélspecifikus vezérlőket is ki lehet 
fejleszteni.  

→  PWM egyenáramú vezérlők max. 72 VDC-ig és 25 A-ig
→  1-Q és 4-Q típusok
→  szabályzók léptetőmotorokhoz (belső oszcillátorral is)
→  vezérlők kefe nélküli DC motorokhoz
→  On/Off motorvezérlők
→  szervóvezérlők lineáris hajtásokhoz
→  szervóvezérlők DC motorokhoz
→  szervóvezérlők impulzusbemenettel 
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Ventilátorok 
Axiális, keresztfúvó és centrifugális ventilátorok

Az Oriental Motor számos hűtőventilátor-típust kínál: axiális ventilátorokat léghűtésre, centri-
fugális ventilátorokat pontszerű hűtéshez és csőben történő áramoltatáshoz, és keresztfúvó 
ventilátort, amelyek széles, egyenletes, nagy felületű hűtést biztosítanak. 

→  42 és 300 mm közötti méretek
→  Maximum 21 m³/min-es légáramlás
→  451 Pa-os statikus nyomás
→  AC és DC tápfeszültségre

A Nidec cég nagy minőségű, stabil működésű axiális ventilátorokat fejleszt és 
gyárt az igényesebb alkalmazásokhoz. Az UltraFlo sorozatú ventilátorok magas 
statikus nyomást és minimális zajt kínálnak a legnagyobb hatásfok mellett. A 
különféle feszültségtartományban, visszacsatoló jelekkel, fordulatszámszabály-
zási lehetőséggel és monitorozással választható ventilátorok ideális megoldást 
jelentenek a hűtést igénylő alkalmazásokban. 

→  25 és 150 mm közötti méretek
→  Maximum 12 m³/min légszállítás



23
További információk és adatlapok a  
www.maxongroup.at oldalon találhatók.

A maxon cég ügyfélspecifikus CIM (Ceramic Injection Molding) alkatrészeket fejleszt és 
gyárt a németországi Sexau-ban. A termékek fejlesztése a poralapú fröccsöntés területén, 
a legfejlettebb CAD technológiák és a végeselemzéses módszerek alkalmazásával szerzett, 
több, mint 20 éves tapasztalaton nyugszik. A CIM eljárásnak köszönhetően, a maxon elismert 
gyártója lett a magas komplexitású kerámiaalkatrészeknek, amelyeket extrém pontossággal 
és csúcsminőségben gyárt. Az itt előállított alkatrészek megtalálhatók az óraszerkezetekben, a 
mérőműszerekben, az audio- és orvosi eszközökben, a hajtástechnikában és az ipari automati-
zálásban. 

A kerámiaalkatrészek olyan helyeken használhatók,  
ahol a többi anyag már nem.

Kerámiaalkatrészek 
Precíz, tartós és kopásálló

A kerámiaalkatrészek előnyös tulajdonságai.

→  extrém nagy kopásállóság és keménység
→  kitűnő csúszó/sikló tulajdonságok
→  korrózió- és vegyszerálló
→  mechanikai szilárdság
→  hosszú élettartam
→  kitűnő szigetelési paraméterek
→  nagyfokú hőállóság
→  biokompatibilitás
→  alacsony fajsúly
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