Napęd ze śrubą lub z paskiem zębatym ELGC
oraz miniaturowe napędy EGSC

Maksymalne
wykorzystanie
przestrzeni

Kompaktowość!
Informacje w skrócie
• Bardzo kompaktowe
i ekonomiczne rozwiązanie
• Optymalny stosunek
przestrzeni zabudowy
do przestrzeni roboczej
• Unikalna konstrukcja
umożliwiająca łączenie
napędu bazowego z mniejszym napędem (tzw. „one-size-down”)
• Skalowalny system modułowy składający się z zestawów napędów liniowych
i miniaturowych
• Standardowe akcesoria
umożliwiające szybsze
zaprojektowanie układu
i ograniczenie zapasu
niezbędnych części
zamiennych

W zastosowaniach, w których kompaktowe wymiary są kluczową kwestią,
prezentowane napędy mogą być łączone w bardzo ergonomiczne systemy
manipulacyjne pozwalające na łatwe zintegrowanie z systemami montażowymi, systemami kontroli i testowymi, liniami do manipulowania małymi
częściami oraz systemami wykorzystywanymi w przemyśle elektronicznym.
Atrakcyjne cenowo napędy liniowe ELGC oraz miniaturowe napędy EGSC
oferują optymalny stosunek przestrzeni zabudowy do dostępnej przestrzeni roboczej. Napędy te oparte są na wspólnej koncepcji systemowej
oraz architekturze platformowej i, co równie ważne, umożliwiają wzajemne
łączenie bez stosowania dodatkowych adapterów.
Napęd ze śrubą lub z paskiem
zębatym ELGC
Wewnętrzna, osłonięta prowadnica
na łożyskach kulkowych sprawia,
że napęd ten idealnie nadaje się
do sterowania ruchem w osiach XY
i ruchem pionowym w osi Z.
Napęd miniaturowy EGSC
Wytrzymały napęd miniaturowy do
dużych obciążeń z cichą pracą śruby
idealnie sprawdza się w zastosowaniach do sterowania ruchem w osi Z
lub do pojedynczych napędów liniowych z prowadzeniem. Napęd umożliwia montaż w dowolnym położeniu.
Jedna technologia
Oba napędy posiadają estetyczny
wygląd, charakteryzują się odciążoną konstrukcją oraz umożliwiają
elastyczny montaż silnika.

System łatwego łączenia napędów
Nowe systemy manipulacyjne Festo
począwszy od prostych portali liniowych lub trójwymiarowych, poprzez
rozwiązania pick & place, po trójwymiarowe systemy wysięgnikowe,
umożliwiają łatwe łączenie i montaż
bez konieczności dysponowania
specjalistyczną wiedzą i narzędziami. Dzięki wspólnej koncepcji
systemu, większy napęd bazowy
może być łatwo łączony z kolejnym
mniejszym napędem za pomocą uniwersalnych profili montażowych.

www.festo.com

Kompaktowy i prosty: omówienie systemu

Atrakcyjne cenowo i kompaktowe rozwiązanie - od pojedynczych napędów do kompletnego systemu manipulacyjnego
System z pojedynczym napędem
Precyzja pozycjonowania przedmiotów i duża obciążalność
• Bezpośredni montaż napędów
miniaturowych i obrotowych
bez zastosowania dodatkowych
adapterów
• Dostępny również jako napęd
liniowo-obrotowy do sterowania
ruchem w osi Z w systemach 2D
oraz 3D

Rozwiązanie pick & place
Kompaktowa odpowiedź na proste
wymagania:
• Bezpośredni montaż napędów
miniaturowych i obrotowych
bez zastosowania dodatkowych
adapterów
• Konstrukcja o dużej wytrzymałości
mechanicznej i precyzyjne pozycjonowanie

Portal liniowy
Możliwość sterowania ruchem pionowym w przestrzeni roboczej 2D
na potrzeby prostych zadań manipulacyjnych, przy niewielkim
nakładzie finansowym:
• Napęd ze śrubą lub napęd
z paskiem zębatym połączony
z jednostkami mini na potrzeby
pionowej przestrzeni roboczej 2D
• Optymalizacja wykorzystania
przestrzeni i łatwy montaż
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System wysięgnikowy
Optymalizacja przestrzeni zabudowy. Solidny system manipulacyjny 3D do większych obciążeń:
• Napęd ze śrubą lub napęd
z paskiem zębatym połączony
z jednostkami mini do sterowania ruchem w osi Z
• Dodatkowy adapter 90°
zwiększający sztywność
przy większych obciążeniach

System wysięgnikowy
Prosty i kompaktowy system
manipulacyjny do prostych zadań
• Połączone napędy ze śrubą
lub z paskiem zębatym
do sterowania ruchem
w przestrzeni roboczej 3D
• Ekonomiczny system o konstrukcji nie wymagającej dodatkowych
adapterów, z długim skokiem
w osi Z

Portal trójwymiarowy
Niezwykle kompaktowy system 3D
o atrakcyjnym stosunku ceny
do wydajności
• Maksymalne wykorzystanie
przestrzeni roboczej dzięki
połączeniu układu portalowego
płaskiego EXCM z napędem
miniaturowym do sterowania
ruchem w osi Z
• Możliwość konfigurowania długości i szerokości oraz dostępne
różne wartości skoku w osi Z
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System wysięgnikowy
Kompaktowy i atrakcyjny cenowo
system z lepszym prowadzeniem
• Połączone napędy ze śrubą lub
z paskiem zębatym do sterowania ruchem w przestrzeni roboczej 3D przy wydłużonym skoku
w osi Y
• Dwie osie, w tym oś prowadząca
ELFC, zamontowane w układzie
równoległym w sposób umożliwiający przejmowanie większych
momentów oraz lepsze prowadzenie osi wysięgnikowej
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Kompaktowy i prosty: omówienie systemu

Optymalnie skoordynowany, modułowy system z możliwością nieograniczonej rozbudowy
Zintegrowane sprzęgło
• Bardzo kompaktowa konstrukcja
o mniejszych wymaganiach pod
kątem przestrzeni do montażu
silnika
• Możliwość łatwej wymiany podczas standardowych czynności
serwisowych

Elastyczny montaż silnika
Możliwość dowolnego wyboru
pozycji silnika w systemach z napędami ze śrubą i napędami miniaturowymi:
• Zestaw równoległy z montażem
pod kątem 3 x 90° i możliwością
obracania silnika pod kątem
3 x 90°
• Opcjonalnie, zestaw osiowy
z możliwością obracania silnika
pod kątem 4 x 90°
• Możliwa późniejsza zmiana
pozycji montażowej

Kompaktowe systemy
manipulacyjne
Ergonomiczne rozwiązania dzięki
napędom z zerowym skokiem
po jednej stronie:
• Optymalny stosunek przestrzeni
zabudowy do przestrzeni roboczej
• Zastosowanie zerowego skoku
po stronie napędu przeznaczonej
na montaż silnika, idealnie
w układzie równoległym
• Spełnia zasadnicze wymagania
przemysłu elektronicznego
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Uniwersalne akcesoria montażowe
• Standardowy profil montażowy
do zabudowy na maszynie i do
wzajemnego łączenia napędów
• Montaż w kierunku poprzecznym
na profilu napędu, w dowolnej
pozycji
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Elastyczny montaż silnika
Możliwość dowolnego wyboru
pozycji silnika w systemach z napędami z paskiem zębatym
• Zestaw osiowy z możliwością
obracania silnika pod kątem
4 x 90°
• Opcjonalnie, zestaw równoległy
z montażem pod kątem 3 x 90°
i możliwością obracania silnika
pod kątem 3 x 90°
• Możliwa późniejsza zmiana pozycji
montażowej

Płyta czołowa
Ze standardowym interfejsem do
elektrycznego napędu obrotowego
ERMO
• Brak konieczności zastosowania
adaptera do montażu napędu
ERMO na napędzie miniaturowym EGSC
• Optymalna przestrzeń zabudowy
i masa osi Z

Zestaw kątowy
Konstrukcja umożliwiająca łączenie
napędu bazowego z mniejszym
napędem obejmuje również zestaw
kątowy do bezpośredniego montażu napędów pionowych:
• Napęd bazowy jest łączony
z następnym w kolejności mniejszym napędem w funkcji osi Z
• Zestaw kątowy jest montowany
na napędzie bazowym w położeniu pionowym
• Oś Z montowana jest bezpośrednio
za pomocą standardowych profili
montażowych bez żadnych
dodatkowych adapterów

Standardowy profil montażowy
Uniwersalny i niepowtarzalny system umożliwiający łączenie napędu
bazowego z mniejszym napędem
przy pomocy profili montażowych
do łączenia napędów pod kątem
prostym:
• Napęd bazowy jest łączony
z następnym w kolejności
mniejszym napędem bez żadnych
specjalnych adapterów
• Dodatkowa płyta montażowa
wymagana wyłącznie w przypadku łączenia dwóch napędów
o takich samych rozmiarach
• Służy również do zabudowy
napędu bazowego na maszynie
• Te same profile montażowe
mogą posłużyć do montażu
wszystkich napędów i prowadnic
z jednej serii produktów
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Ekonomiczny system sygnalizacji
położenia
• Rozwiązanie standardowe
−− Magnesy do sygnalizacji położenia w prowadnicach napędu
ELGC z obydwu stron
−− Pierścień magnetyczny do sygnalizacji położenia w napędach miniaturowych EGSC
• Z magneto-rezystancyjnym czujnikiem zbliżeniowym SMT-8M
−− W wykonaniu ze stykiem normalnie otwartym lub normalnie zamkniętym z wyjściem
przełączanym PNP
−− Elastyczny, bezpieczny i szybki
montaż na profilu w uchwycie
czujnika
−− Prosty montaż wpuszczany
od góry, w uchwycie
−− Możliwość dołożenia lub
zmiany położenia czujnika
w dowolnym momencie
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Omówienie napędu ze śrubą lub z paskiem zębatym ELGC

Korzyści systemu modułowego - zastosowanie jako pojedyncza oś napędowa lub wchodząca w skład kompletnego systemu manipulacyjnego

Oś prowadząca ELFC-KF
• Liniowa oś prowadząca bez
napędu z prowadzeniem na łożyskach kulkowych i ze swobodnie
poruszającym się wózkiem
• Umożliwia przenoszenie sił
i momentów w zastosowaniach
wieloosiowych
• Zwiększona odporność na skręcanie i ograniczanie drgań przy
obciążeniach dynamicznych

Zintegrowane sprzęgło
• Bardzo kompaktowa konstrukcja
zintegrowana z napędem ze
śrubą
• Półsprzęgło wraz z pierścieniem
zaciskowym stanowi część
mechanizmu napędu
• Optymalna konstrukcja do napędów ELGC-BS-KF
• Możliwość łatwej wymiany podczas standardowych czynności
serwisowych
• Kompatybilne z zestawami osiowymi i równoległymi
• Koło zębate w zestawie równoległym jest wydrążone co pozwala
na dodatkową oszczędność przestrzeni
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Napęd ze śrubą ELGC-BS-KF
• Cztery rozmiary na potrzeby
sterowania ruchem z prędkością
do 1 m/s, na długość maks. 1 000 mm
• Napęd ze śrubą toczną do precyzyjnego pozycjonowania, z prowadzeniem na łożyskach kulkowych
• Prowadnica i śruba zabezpieczone osłoną ze stali nierdzewnej

Port podciśnienia
• Rozwiązanie standardowe:
przyłącze z uszczelnieniem
zapewniające szczelność napędu
• Opcja: możliwość wyposażenia
w przyłącze powietrza w celu
np. doprowadzenia podciśnienia
• Z przyłączem podciśnienia:
możliwość uzyskania wyższej
ochrony przed wydostawaniem
się zabrudzeń na zewnątrz
napędu

Elastyczny montaż silnika w napędach ze śrubą
Dowolny wybór pozycji silnika
i zestawów montażowych.
Możliwość zmiany po dostawie:
• Zestaw osiowy: montaż silnika
pod kątem 4 x 90°
• Zestaw równoległy: montaż pod
kątem 3 x 90° i możliwość obracania silnika pod kątem 3 x 90°

Wózek i profil montażowy
W zestawieniu ze standardowym,
uniwersalnym profilem montażowym, wózek o inteligentnej konstrukcji tworzy unikalne rozwiązanie umożliwiające łączenie napędu
bazowego z mniejszym napędem:
• Łączenie napędów ELGC i EGSC
bez dodatkowych adapterów
umożliwia uzyskanie bardzo
kompaktowych systemów
manipulacyjnych
• Napęd bazowy jest łączony
z następnym w kolejności
mniejszym napędem bez żadnych
specjalnych adapterów
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Napęd z paskiem zębatym
ELGC-TB-KF
• Trzy rozmiary na potrzeby precyzyjnego pozycjonowania z prędkością do 1,5 m/s, na długość
maks. 2 000 mm
• Napęd z paskiem zębatym do
precyzyjnego pozycjonowania,
z prowadzeniem na łożyskach
kulkowych
• Prowadnica i pasek zębaty
zabezpieczone osłoną ze stali
nierdzewnej

Konstrukcja Clean Look
• Napęd ELGC w wykonaniu Clean
Look posiada gładkie powierzchnie bez żadnych gniazd na czujniki
• Łatwy w czyszczeniu i mniej
podatny na zanieczyszczenia
• Idealny do zastosowań w przemyśle elektronicznym oraz spożywczym
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Elastyczny montaż silnika w napędach z paskiem zębatym
Dowolny wybór pozycji silnika
i zestawów montażowych.
Możliwość zmiany po dostawie:
• Zestaw osiowy: montaż silnika
pod kątem 4 x 90°
• Zestaw równoległy: montaż pod
kątem 3 x 90° i możliwość obracania silnika pod kątem 3 x 90°

Kompaktowe łożysko podwójne
Podwójne łożysko kulkowe do
dużych obciążeń, zintegrowane
z napędem w celu skutecznego
przenoszenia sił i momentów:
• Kompaktowa zabudowa
wewnątrz napędu
• Brak konieczności dodatkowego
łożyskowania kół zębatych
w zestawie równoległym
• Małe wymiary na potrzeby
jeszcze bardziej kompaktowych
systemów manipulacyjnych

1 Osłona ze stali nierdzewnej

2 Prowadzenie na łożyskach

• Zabezpiecza prowadnicę
wewnętrzną i pasek zębaty
• Szczelność dzięki paskom
magnetycznym
• Brak uginania się przy montażu
odwróconym

kulkowych
• Zintegrowana prowadnica na
łożyskach kulkowych o długiej
żywotności
• Precyzyjna prowadnica o dużej
sztywności przenosząca siły
prowadzące

3 Magnes do sygnalizacji
położenia
• Magnes do sygnalizacji położenia
z obydwu stron wózka prowadnicy
• Rozwiązanie standardowe
w napędach ze śrubą i z paskiem
zębatym
• Prosty i ekonomiczny system
sygnalizacji położenia w połączeniu z czujnikiem zbliżeniowym
SMT-8M

Zintegrowane sprzęgło
• Bardzo kompaktowa konstrukcja
zintegrowana z napędem
z paskiem zębatym
• Półsprzęgło wraz z pierścieniem
zaciskowym stanowi część
mechanizmu napędu
• Optymalna konstrukcja do napędów ELGC-TB-KF
• Możliwość łatwej wymiany podczas standardowych czynności
serwisowych
• Kompatybilne z zestawami osiowymi i równoległymi
• Koło zębate w zestawie równoległym jest wydrążone co pozwala
na dodatkową oszczędność przestrzeni
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Omówienie napędu miniaturowego EGSC-BS

Korzyści systemu modułowego - zastosowanie jako pojedyncza oś napędowa lub wchodząca w skład kompletnego systemu manipulacyjnego
Napęd miniaturowy EGSC-BS
• Cztery kompaktowe rozmiary
na potrzeby precyzyjnego
pozycjonowania z prędkością
do 600 mm/s, na długość maks.
200 mm
• Napęd ze śrubą toczną o długiej
żywotności
• Prowadnica na łożyskach kulkowych

Zintegrowana prowadnica liniowa
Wytrzymała i precyzyjna prowadnica kulkowa zintegrowana
w napędzie:
• Precyzyjna prowadnica o dużej
sztywności przenosząca siły
poprzeczne
• Większa ochrona przed obracaniem się pod wpływem dużych
momentów
• Większa sztywność napędu
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Śruba toczna
• Śruba toczna z wysokogatunkowej stali o niskim współczynniku
tarcia tocznego
• Niewielkie opory ruchu pozwalają na zastosowanie mniejszego
silnika
• W ten sposób możliwe jest uzyskanie mniejszych rozmiarów
i niższej masy oraz ograniczenie
zużycia energii elektrycznej

Pierścień magnetyczny do sygnalizacji położenia
• Magnes do sygnalizacji położenia
w postaci pierścienia w nakrętce
śruby
• Rozwiązanie standardowe
w napędach miniaturowych EGSC
• Prosty i ekonomiczny system
sygnalizacji położenia w połączeniu z czujnikiem zbliżeniowym
SMT-8M
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Zintegrowane sprzęgło
• Bardzo kompaktowa konstrukcja
zintegrowana z napędem
• Półsprzęgło wraz z pierścieniem
zaciskowym stanowi część
mechanizmu napędu
• Optymalna konstrukcja do napędów EGSC-BS

Płyta czołowa
• Ze standardowym interfejsem
do elektrycznego napędu obrotowego ERMO
• Brak konieczności zastosowania
adaptera do montażu napędu
ERMO na napędzie miniaturowym EGSC

Kompaktowe łożysko podwójne:
Podwójne łożysko kulkowe do
dużych obciążeń, zintegrowane
z napędem miniaturowym w celu
skutecznego przenoszenia sił
i momentów:
• Kompaktowa zabudowa
wewnątrz napędu
• Brak wymagań dla dodatkowego
łożyskowania kół zębatych
w zestawie równoległym
• Małe wymiary na potrzeby jeszcze
bardziej kompaktowych systemów manipulacyjnych

Bardzo elastyczny montaż silnika
Dowolny wybór pozycji silnika
i zestawów montażowych.
Możliwość zmiany po dostawie:
• Zestaw osiowy: montaż silnika
pod kątem 4 x 90°
• Zestaw równoległy: montaż pod
kątem 3 x 90° i możliwość obracania silnika pod kątem 3 x 90°
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• Możliwość łatwej wymiany podczas standardowych czynności
serwisowych
• Kompatybilne z zestawami osiowymi i równoległymi
• Koło zębate w zestawie równoległym jest wydrążone co pozwala
na dodatkową oszczędność przestrzeni

Port kompensacji ciśnienia
• Rozwiązanie standardowe: pport
zaślepiony specjalną zaślepką
• Opcja: możliwośc realizacji kompensacji ciśnienia przy wykorzystaniu odpowiednich złączek
i przewodów
• Przy wykorzystaniu tej funkcji:
brak cząstek stałych lub wilgoci
z otoczenia zasysanych do wnętrza
napędu oraz brak emisji cząstek
stałych z napędu do otoczenia
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Optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej: mały układ portalowy płaski EXCM-30
Wysoka funkcjonalność, bardzo
kompaktowa konstrukcja i maksymalne wykorzystanie przestrzeni
roboczej
Koncepcja kinematyki równoległej
zapewnia minimalną przemieszczaną masę własną, dodatkowo
manipulator EXCM spełnia wymagania dla aplikacji typu Clean Room.
Układ portalowy płaski zapewnia
pokrycie przestrzeni roboczej
o wymiarach maks. 700 x 510 mm.
Prowadnica na łożyskach kulkowych umożliwia przenoszenie
dużych obciążeń, natomiast właściwy napęd oraz sterownik CMHX
dostarczane są w stanie wstępnie
skonfigurowanym w celu szybszego uruchomienia.

Komunikacja
• We/Wy do łatwej implementacji
aż do 31 kompletów ustawień
pozycji
• Protokół CANopen i Ethernet na
potrzeby maksymalnej swobody
ruchów
Opcjonalna konstrukcja Clean
Look
• Pokrywa osi Y zapewniająca
estetyczny wygląd
• Podstawowa ochrona przed
przenikaniem i emisją zanieczyszczeń/ cząstek stałych
• Szczególnie użyteczna przy
montażu odwróconym

Dodatkowe opcje
• Uniwersalny adapter do przyłączenia osi Z i prowadnicy kabli
• Elastyczna i prosta koncepcja
prowadnicy kabli do pracy
w przestrzeni roboczej 3D
• Zestaw do regulacji z funkcją
ustawiania wysokości, obracania
i przechyłu

Precyzyjny i mocny do zastosowań w aplikacjach obrotowych: elektryczny napęd obrotowy ERMO
Elastyczne, kompletne i ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań w aplikacjach obrotowych.
Wysoce kompaktowy napęd ERMO
został opracowany na potrzeby
obracania i pozycjonowania części
oraz elementów roboczych, a także
do innych zastosowań w aplikacjach obrotowych przy większych
obciążeniach. To sprawia, że napęd
ten doskonale sprawdza się
w wymagających zastosowaniach
takich jak stoły obrotowe na stanowiskach obsługiwanych ręcznie.
Napęd posiada uszczelniony wałek
drążony, który pozwala na doprowadzenie zasilania, okablowania
czujników i przewodów do osprzętu,
a tym samym umożliwia łatwe
zintegrowanie z innymi systemami
manipulacyjnymi.
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Mocne i precyzyjne łożysko
• Bezluzowe, wstępnie napinane
łożysko kulkowe płyty obrotowej
• Doskonały ruch w płaszczyźnie
i w kierunku współosiowym
• Zaprojektowany do przenoszenia
dużych sił i momentów
• Dodatkowy zestaw montażowy
do ograniczenia kąta obrotu,
z możliwością regulacji w zakresie
do maks. 270°

Dodatkowe opcje
• Możliwość obracania silnika pod
kątem 3 x 90° podczas montażu
oraz zmiany pozycji silnika
w dowolnym momencie
• Dostępna opcjonalna funkcja
pracy w pętli zamkniętej
z użyciem enkodera
• Zintegrowany czujnik dla ruchu
referencyjnego na potrzeby
zastosowań wieloobrotowych,
ze złączem na gwint M8

Napęd ze śrubą lub z paskiem zębatym ELGC oraz miniaturowe napędy EGSC – Zastrzega się możliwość zmian – 2018/02

Jednoczesne sterowanie ruchem w obu kierunkach: sterownik CMXH z napędem
Kompaktowe rozwiązanie do
wydajnego sterowania ruchem 2D
Standardowy pakiet sterowania
CMXH dla manipulatora EXCM-30
zawiera dwa silniki i sterownik
silników.

Obsługuje uniwersalny standard
komunikacji przy użyciu interfejsu
We/Wy PNP. Możliwość szybkiego
uruchomienia dzięki wstępnej
konfiguracji i rozwiązaniu Festo
„plug and work“.

• Sterownik CMXH w stopniu
ochrony IP20
• Enkoder do pracy w pętli
zamkniętej w funkcji napędu
serwo
• Bezpieczne wyłączenie momentu
(STO) wg EN 61800-5-2

Elastyczne i wydajne sterowanie: sterownik silników serwo i silników krokowych
Sterownik silnika serwo
CMMP-AS-M0/M3
Ten sterownik silnika serwo to
wysoce funkcjonalne rozwiązanie
do ruchów dynamicznych, idealnie
nadające się do zastosowania
z krzywkami elektronicznymi.
CMMP-AS-M0 to wersja podstawowa z funkcjami standardowymi,
natomiast CMMP-AS-M3 oferuje
opcje rozszerzenia, np. połączenie
EtherCAT lub moduł bezpieczeństwa.

Sterownik silnika serwo CMMx-ST
CMMS-ST to sterownik silnika
z opcjonalnym systemem pracy
w pętli zamkniętej przy użyciu
enkodera. Alternatywnie sterownik
może być używany jako ekonomiczny system z silnikiem skokowym pracujący w pętli otwartej
bez enkodera.

• Uniwersalna koncepcja na
potrzeby szybkiego uruchomienia, programowania i parametryzacji
• Zintegrowany wyłącznik awaryjny
z blokadą ponownego uruchomienia do zastosowań bezpiecznych
• Przenoszenie parametrów oraz
firmware'u przy pomocy karty SD
• Zintegrowana funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO)
do kategorii 4, PLe
• Funkcje wyłączenia awaryjnego
oraz funkcje bezpieczeństwa
dynamicznego do kategorii 4, PLe

CMMP-AS-M0

CMMP-AS-M3

CMMS-ST

CMMO-ST

Sterownik napędu serwo CMMO-ST
pracujący w pętli zamkniętej idealnie nadaje się do silników skokowych dzięki funkcjom „WebConfig“,
„WebDiag“ i web server HTML na
potrzeby konfiguracji i diagnostyki,
oraz dzięki funkcji STO kategorii 3,
PLe.

Kompaktowe i wydajne sterowanie ruchem: silniki serwo i silniki krokowe
Silniki serwo EMMS/E-AS
• Enkoder jednoobrotowy
(standardowy) lub enkoder
wieloobrotowy (opcja)
• Obudowa silnika i przyłącze zasilania/ enkodera w wykonaniu ze
stopniem ochrony IP65

EMMS-AS

EMME-AS

Silniki serwo EMMS-ST
• Enkoder do pracy w pętli
zamkniętej (opcja)
• Obudowa silnika i gniazdo
przyłączeniowe w wykonaniu
ze stopniem ochrony IP65

2018/02 – Zastrzega się możliwość zmian – Napęd ze śrubą lub z paskiem zębatym ELGC oraz miniaturowe napędy EGSC

EMMS-ST
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Jesteśmy inżynierami produktywności.
Odkryj nowy wymiar Twojej firmy:
www.festo.com/whyfesto

2018/02 – Zastrzega się możliwość zmian.

Maksymalna produktywność to kwestia ambicji
Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Z przyjemnością pomożemy Ci
w osiągnięciu tego celu, dzięki cechom, które wyróżniają nas na rynku:
• Bezpieczeństwo • Efektywność • Prostota • Kompetencje

