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Motory a převodovky maxon se 
vyznačují velmi malým zaujímaným 

prostorem na dodávaný 1 W nebo 
na 1 Nm. Jsou proto prostředkem pro 

řešení pohonu s proměnnou rychlostí 
v omezeném prostoru. Malé rozměry jsou 
výsledkem aplikace nových technologií. 
U motorů je to zejména duté samonosné 
vinutí maxon, jehož dutina je v komutáto-
rovém motoru využita pro umístění perma-
nentního magnetu. 
Ke kompaktnosti 
planetových převo-
dovek přispívají čepy 
planet z keramiky, 
které při standardní 
době života přená-
šejí vyšší síly. Roz-
měry motorů jsou 
omezeny i nutnou 
velikostí chlazeného 
povrchu. Motorům 
maxon stačí malý 
povrch díky vysoké 
účinnosti až přes 
90 %, neboť je nut-
né chladit jenom 10 % příkonu. Použití 
nových technologií v komutátorových 
motorech se projevuje i v minimalizaci 
jiskření kartáčů, která umožňuje použít 
vysokou rychlost. Přípustné vstupní 
rychlosti převodovek maxon s kera-

mickými čepy jsou také vysoké. Rych-
lost v pohonech průměru 30 – 40 mm  

je až 8,000 ot/min.
Častý úkol je umístit pohon 

do omezeného prostoru 
mezi bočnicí stroje a kry-

továním. Uvede-
me možnosti 

pohonů 

maxon s  průměrem do 36 mm. Pohon 
má tvar válečku, který je tvořen motorem, 
inkrementálním snímačem a planetovou 
převodovkou. Umístíme ho podél bočni-
ce. Snímač prodlouží válcový tvar pohonu 
o 10 mm. Na převodovku lze spojkou při-
pojit na příklad pohybový šroub. Pro pře-
vod na hřídel vyčnívající z ložisek v bočnici 
stroje použijeme kuželový převod, jehož 
účinnost je přes 90 %. Oblíbené šnekové 

převody mají nízkou 
účinnost. Účinnost 
pouhých 25 % typic-
ké šnekové převo-
dovky 75:1 má za 
následek, že motor 
musí být čtyřnásob-
ně silnější a má pak 
velké rozměry. 

Do daného prosto-
ru použijeme převo-
dovku GP32C s prů-
měrem 32. Převodo-
vý poměr vybereme 
z nabízené řady 
od 6:1 do 6300:1. 

Převodovky s převodem od 50:1 dávají 
přípustný trvalý moment 6 Nm a krát-
kodobý 7,5 Nm. Jejich délka je od 27 
mm do 57 mm. Motor vybereme co 
nejmenší a nejlevnější tak, aby byl scho-
pen vyvinout moment 6 Nm na výstu-
pu převodovky. Pro převodový poměr 
přes 295:1 stačí 45 mm dlouhý motor  
RE-max29. Pro převod přes 194:1 
použijeme A-max32 s délkou 63 mm. Pro 
převod přes 100:1 je třeba RE30 s dél-
kou 68 mm a pro 80:1 se použije RE35 
s délkou 72 mm. Pro nižší převodové 
poměry dosáhneme nižší trvalé 
momenty než 6 Nm.
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Motor s grafitovými kartáči v částečném řezu


