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Výrobce pohonů do 400 W 
maxon začal vyrábět lineární 

převodovky. Jsou to planetové 
převodovky s pohybovými šrouby 

na výstupu. Maxon tak doplňuje svůj 
sortiment o stavební skupiny, které 
konstruktéři často potřebují, a to ve 
velmi kompaktní podobě s vysokou 
hustotou výkonu na zaujímaný objem. 
Výstupní část převodovky je uprave-
ná pro zachycení sil, přenášených 
šroubem. Šroub je podepřen axiál-
ním ložiskem, jehož nosnost odpoví-
dá síle při využití přípustného momentu 
převodovky. První lineární převodovky 
GP22S a GP32S s průměry 22 a 32 
mm byly odvozeny od převodovek 
GP22 a GP32. Na vstupní 
část převodovek navazu-
je existující soustava 
motorů DC a EC, 
snímačů a řídicích 
jednotek. Výstupní 
hřídel převodovky je 
vyrobena z kalené nere -
zavějící oceli. Na hřídel je pevně nasa-
zen šroub. Dodávají se šrouby s met-
rickým, lichoběžníkovým a kuličkovým 
závitem. Účinnost kuličkového šroubu 
je 95%, kluzného 40 – 60%. Závit s 
větším stoupáním má vyšší účinnost. 

Vrcholový úhel lichoběžníkového závi-
tu je 30°, to je polovina úhlu metric-

kého závitu. Menší úhel znamená 
rovněž vyšší účinnost šroubu. 

Matice má přírubu. 
Délky šroubů převodovek 

GP22S mohou být do 
150 mm. Standard-

ní šrouby jsou 
M6 x 1 

z kalené nerezavějící oceli nebo z kerami-
ky a ocelové kuličkové šrouby Ø 6 x 2. 
Matice je dlouhá 15 mm s přírubou  
Ø 24 x šířka 16 mm. Výstupní kuličko-
vá ložiska převodovky mohou přenášet 
axiální sílu do 1800 N. Stejná síla je 
přípustná pro lisování dalších dílů na 
šroub. Lze si vybrat z 36 převodových 
poměrů v rozsahu od 3,8 : 1 do 850 : 
1. Na vstup převodovky se připojí např. 
DC motor A-max 22, 6 W nebo bezkar-
táčový EC-max 22, 25 W. Pro řízení 
p o l o - hy se motory mohou 

vybavit magnetickým 
inkrementálním sní-
mačem MR a použít 
řídicí jednotku EPOS 

nebo EPOS P. Dopo-
ručená vstupní rychlost 

do převodovky je do 6,000  
ot/min. 

Větší převodovky GP32S se osazují 
šrouby s délkami do 200 mm. Dodáva-
jí se šrouby s metrickým závitem M10 
x 1 z kalené nerezavějící oceli nebo 
z keramiky, ocelové šrouby s lichoběž-
níkovým závitem 10 x 2 a ocelové kulič-
kové šrouby Ø 10 x 2. Matice je dlouhá 
28 mm s přírubou Ø 35 x šířka 22 mm. 
Výstupní kuličková ložiska převodovky 
mohou přenášet axiální sílu do 4500 N. 
Celkem 32 převodových poměrů pokrý-
vá rozsah od 3,7 : 1 do 1093 : 1. Vstup 
převodovky je upraven pro několik typů 
motorů, např. pro DC motory RE35, 
90W, A-max 32, 15 W, nebo bezkartá-
čový EC-max 30, 60 W. Doporučená je 
rychlost motoru do 6,000 ot/min. Pro 
řízení polohy jednotkou EPOS nebo 
EPOS P se motor opatří inkre-
mentálním snímačem.
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