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Elektrick˘ pohon do malého prostoru tvofií
kombinace stejnosmûrného motoru, planetové
nebo pfiedlohové pfievodovky a inkrementální-
ho snímaãe ‰v˘carského v˘robce maxon.
Uvedeme moÏnosti poho-
nÛ komutátorov˘mi moto-
ry DC s prÛmûry od 8 do
12 mm.

Komutátorové motory
DC mají samonosné vi-
nutí rotoru bez Ïelezného
jádra. Vinutí silnû omezu-
je jiskfiení kartáãÛ a mno-
honásobnû zvy‰uje Ïivot-
nost komutace na tisíce
hodin. Do dutiny vinutí je
vloÏen statorov˘ perma-
nentní magnet, kter˘ tak
nezabírá místo.

Magnety. Motory RE, RE-max s magnety ze
vzácn˘ch zemin neodymium - Ïelezo - bor po-
skytují vysok˘ mechanick˘ moment pfii mini-
málních rozmûrech.

Motory A-max s magnety ze slitiny Alnico
jsou slab‰í a levnûj‰í.

Rychlost motoru DC se jednodu‰e nasta-
ví velikostí napájecího napûtí. Pfii promûn-
ném zatíÏení se fiídí fiídicí jednotkou. Neuvá-
díme motory EC, které potfiebují napájecí
elektroniku.

Pfievodovky tvofií s motorem spoleãn˘
váleãek. Vstupní rychlost malé pfievodov-

ky je omezena s ohledem na Ïivotnost
na 6000 - 40 000 min-1. Pro tuto

rychlost vybereme jmenovité na-
pûtí motoru. Planetové pfievo-

dovky GP mají souãasnû
v zábûru více zubÛ

ozuben˘ch kol,
která jsou

u koncov˘ch stupÀÛ ‰ir‰í. Jejich pfiípustn˘
moment je vysok˘. Pfievodovky s koly na
pfiedloze GS jsou levnûj‰í, ale jsou slab‰í.
Pfievodovka se volí zpravidla tak, aby splnila

poÏadovan˘ moment
a rychlost a aby vyuÏi-
la moÏnosti motoru.

Inkrementální sní-
maãe se na motory
montují pro pfiesné fií-
zení rychlosti.

Nov˘ pohon s prÛ-
mûrem 8 mm. Kombi-
nace motoru RE8
s pfievodovkou GP8
podle obrázku je le-
to‰ní novinka v oblas-
ti mal˘ch motorÛ ma-
xon. MÛÏe se doplnit

inkrementálním snímaãem se 100 impulzy na
otáãku. Pfievodovka GP8 je vytvofiena vloÏe-
ním pfievodovky GP6 do nosné trubky.

Pfiehled moÏností. Tabulka poskytuje orien-
taci v moÏnostech fie‰ení miniaturních pohonÛ
komutátorov˘mi motory. Motory A-max a RE-
max lze spojit s pfievodovkou GS12 i GP13.
Pfievodové pomûry jsou aÏ do 1000 : 1, GS12
jen do 200 : 1.

Cenové pomûry: udává cenov˘ index Ci

Aplikace: kamery, inzulínové pumpy, lékafi-
ské a zubolékafiské nástroje. Pro levn˘
pohon pouÏijeme A-max s GS, po-
kud vyhoví prÛmûr a mo-
ment.

Miniaturní pohonyMiniaturní pohony

GP6 Motor RE8nosná trubka

Motor Ci mNm Pfievod. Ci mNm

RE8 1.3 0.6 GP8 3.1 2-30

RE10 1.6 1.5 GP10 /1.3 1.6 10-15

A-max12 1 0.95 GS12 1.3 10-20

RE-max13 1.2 2.7 GP13 1.8 200-350

Řez motorem s převodovkou


