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Planetové pfievodovky jsou dÛleÏitou
souãástí mal˘ch stejnosmûrn˘ch pohonÛ
maxon. Stejnosmûrné motory se pouÏíva-
jí v aplikacích, kde se poÏaduje fiízení rych-
losti ve velkém rozsahu. Motory maxon
jsou stavûny na vysokou rychlost a mají
malé rozmûry. V˘hody motorÛ s vysokou
rychlostí pramení z faktu, Ïe pfiípustn˘ tr-
val˘ v˘stupní moment motoru nezávisí na
jeho rychlosti. Motor s vy‰‰í rychlostí do-
dává pfii stejném momentu vy‰‰í v˘kon.

Komutátorové motory ma-
xon DC dosahují vysokou
rychlost díky samonosnému
vinutí rotoru bez Ïelezného
jádra. Kartáãe se samonos-
n˘m vinutím nepatrnû jiskfií
i pfii vysoké rychlosti.

Elektronicky komutované
motory maxon EC bez
kartáãÛ vyuÏívají je‰tû vy‰‰í
rychlost.

Pro pomalubûÏné aplikace
se motor doplní pfievodov-
kou.

V˘robce maxon vybavu-
je nové pfievodovky poslední-
mi technologiemi. Keramické

ãepy planet umoÏnily zv˘-
‰it povolenou vstupní

rychlost a zmen‰it roz-
mûry pfievodovek.

Montují se do
posledního stupnû, kde je za-

tíÏení nejvy‰‰í a malá
rychlost znesnadÀuje

udrÏení mazací-
ho filmu.

Nová pfievodovka GP52C s prÛmûrem
52 mm je urãena pro momenty do 30 Nm
a patfií mezi nejv˘konnûj‰í pfievodovky maxon. 

Její malé rozmûry jsou dosaÏeny
■ Planetov˘m uspofiádáním, kde jsou v kaÏ-

dém stupni paralelnû v zábûru s centrálním
kolem tfii planety

■ Materiálem ãepÛ planet, které se vyrábûjí
z keramiky na bázi ZrO2

■ Vysokou pfiípustnou vstupní rychlostí
6,000 min-1.

Planetové stupnû jsou vloÏeny do válcového
plá‰tû nad sebou. První cent-
rální kolo je ãástí hfiídele mo-
toru, kter˘ zasahuje do pfievo-
dovky. Mezní v˘stupní mo-
ment pfievodovky s vy‰‰ím
poãtem stupÀÛ je vy‰‰í.

Pfievodovka se kompletuje
s komutátorov˘mi motory
RE40, 150 W nebo s motory
s elektronickou komutací
EC40 se 120 W/12000 min-1,
EC45 se 150 W/8000 min-1,
EC45 s 250 W/9000 min-1.
Motory dávají v˘kony pfii uve-
den˘ch rychlostech. VyuÏitím
rychlosti 6,000 min-1 vyuÏívá
pfievodovka úmûrnû niÏ‰í v˘-
kon, kter˘ je dál sníÏen úãin-
ností pfievodovky.

Chceme-li vyuÏít 30 Nm
pfievodovky, volíme v souvis-
losti s pfievodem pfiimûfienû

siln˘ motor. RE40 a EC45 150 W staãí od pfie-
vodu 285 : 1, EC45 250W od pfievodu 113 : 1
a EC40 120W od pfievodu 488 : 1. Pfievo-
dem a vstupní rychlostí je ov‰em li-
mitovaná rychlost.

Převodovka GP52C


