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V˘robce mal˘ch pfiesn˘ch poho-
nÛ maxon roz‰ífiil v˘bûr velmi ma-

l˘ch motorÛ, pfievodovek a snímaãÛ. Mi-
niaturizace je podloÏena nov˘mi technolo-
giemi a pfiesnou v˘robou.

Dva nové typy stejnosmûrn˘ch komutátoro-
v˘ch motorÛ RE6 a RE8 mají prÛmûry 6 a 8 mm.
Stojící permanentní magnet ze smûsi neody-
mu, Ïeleza a boru je vloÏen do dutého sa-
monosného vinutí rotoru. Vnûj‰í feromagne-
tick˘ plá‰È uzavírá magnetick˘ obvod. Je to
typické uspofiádání komutátoro-
v˘ch motorÛ maxon, které
motorÛm dává vysok˘ mûrn˘
v˘kon na jednotku objemu,
zde 0,3, resp. 0,5 W pfii
rychlosti 14,000, resp.
8,000 ot.min-1. Hfiídel nej-
men‰ích motorÛ je kera-
mická, elektricky nevodi-
vá. Minimalizuje rozmûry
komutátoru.

Vy‰‰í momenty neÏ poskytu-
jí motory, tj. 0,2, resp. 0,6 mNm, získáme do-
plnûním motorÛ planetov˘mi pfievodovkami
GP6 nebo GP8 s navazujícími prÛmûry. Mají
pfievodové pomûry do 854 : 1 a trval˘ v˘stup-
ní moment 30 mNm.

Elektronicky komutovan˘ válcov˘ motor
EC6 s prÛmûrem 6 mm dává trvale 0,25

mNm a 1,2 W. Nejvy‰‰í rychlost má
100,000 ot.min-1. Standardnû obsahu-

je snímaã se 3 Hallov˘mi prvky.
Snímaã dodává napájecí jed-

notce informaci o poloze
rotoru. Snímaã je pod-

mínkou pro dy-

namick˘ rozbûh. UmoÏÀuje vyuÏít krátkodob˘
moment 0,5 mNm na zrychlování a brÏdûní.
V˘robce kompletuje motor je‰tû s inkrementál-
ním snímaãem 100 dílkÛ na otáãku a s plane-
tovou pfievodovkou GP6.

Motor EC6 s inkrementálním snímaãem
doplnûn˘ harmonickou pfievodovkou s prÛ-
mûrem 8 mm tvofií miniaturní servo. Harmo-
nická pfievodovka s pfievodem 160 : 1 nebo
500 : 1 má vymezenou mechanickou vÛli

a dává trval˘ mo-
ment do 13 mNm.

Dva pruÏné ozubené
valivé prstence v pfie-

vodovce se opírají
o centrální kolo. Na vnûj‰í stra-

nû deformují pruÏn˘ vûnec s obou-
strann˘m ozubením, aby se odvaloval

po ozubení v plá‰ti pfievodovky. Rozdíl
dvou zubÛ zpÛsobí pomalé otáãení pruÏné-
ho vûnce, které se pfievádí na v˘stupní hfií-
del. Ozubení s modulem 34 µm je galvanic-
ky vytvofieno na dílcích z materiálu NiFe.

Elektronicky komutované diskové motory
EC6 a EC10 s prÛmûry 6 mm a 10 mm ma-
jí tlou‰Èku 2,2, resp. 2,5 mm s loÏiskov˘m
nábojem délky 1,6 mm. Vyvinou trvale 0,15,
resp. 0,17 mNm. Vût‰í motor je vybaven sní-
maãem s Hallov˘mi prvky, a má tedy dyna-
mick˘ rozbûh.

maxon vybavuje miniaturní motory EC
snímaãem s Hallov˘mi prvky, aby mohly b˘t
fiízeny a napájeny jednotkami, které i v klidu
motoru dostávají informaci o poloze rotoru
a mohou tak motor rychle rozbûhnout. Roz-
bûh motorÛ EC bez snímaãÛ je nesta-
bilní proces se zpoÏdûním.
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