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PoÏadavky na pohony
Mal˘ zabran˘ prostor, velk˘ rozsah fií-

zení rychlosti, moÏnost fiízení polohy, nû-
kolikanásobná pfietíÏitelnost, bezpeãné na-

pájecí napûtí od 12 do 24 V, spolehlivost,
schopnost sterilizace. Obecnû je zapotfiebí
pouÏít biologicky kompatibilní materiály, perio-

dicky kontrolovat technologii, podrobnû sledo-
vat v˘robu a montovat v ãistém prostfiedí.

Soustava pohonÛ maxon
Elektrick˘ pohon tvofií kombinace stejno-

smûrného motoru, planetové, pfiedlohové ne-
bo harmonické pfievodovky, inkrementálního
snímaãe a fiídicí jednotky rychlosti nebo polo-
hy. Pro bûÏnou aplikaci v lékafiské technice vy-
bereme kombinaci podle provozních podmí-
nek a zatíÏení, jeÏ pak v˘robce vûnuje potfieb-
nou péãi.

Vlastnosti pohonÛ maxon umoÏÀují stav-
bu lékafisk˘ch robotÛ, které vznikají v sou-

ãasné dobû.

Malé rozmûry
MÛÏeme vybírat z komutátoro-

v˘ch a elektronicky komuto-
van˘ch motorÛ s prÛmû-

ry od 6 mm.
Dlouh˘

Ïivot komutátorového motoru je zaji‰tûn sa-
monosn˘m vinutím maxon bez Ïelezného
jádra. Vinutí minimalizuje jiskfiení kartáãÛ. Vi-
nutí umoÏÀuje i miniaturizaci motoru. Do duti-
ny vinutí je vloÏen statorov˘ permanentní
magnet, kter˘ tak nezabírá místo. Keramick˘
hfiídel z izolantu Zr02 usnadÀuje v˘robu miniatur-
ního komutátoru. Motor RE6 dává 0,2 mNm, 
23 500 ot.min-1 a 0.3 W, motor RE8 má 
0,6 mNm, 22 000 ot.min-1 a 0,5 W.

Elektronicky komutovan˘ motor EC6 dává
0,25 mNm, aÏ 100 000 ot.min-1 a 1,2 W. Vyba-
vení snímaãem s Hallov˘mi sondami je dÛleÏité
pro vyuÏití jeho v˘konu.

Motory lze doplnit inkrementálním snímaãem
o prÛmûru 6 mm se 100 imp./ot.

Planetové pfievodovky GP6 a GP8 s pfiípustnou
vstupní rychlostí do 40 000 ot.min-1 a pfievodo-
v˘m pomûrem do 854 : 1 mohou mít na v˘stupu
trvale 30 mNm.

Harmonická pfievodovka bez vÛle o prÛmûru 
8 mm s pfievodov˘m pomûrem do 500 : 1 a 13
mNm tvofií s motorem a snímaãem miniaturní
servopohon.

Sterilizace
Elektronicky komutovan˘ motor urãen˘ pro

sterilizaci EC22 dává 37 mNm, 50 000 ot.min-1

a 50 W. Pfievodovka GP22C tvofií uzavfien˘ tûs-
nûn˘ prvek, schopn˘ 400krát opakovat steriliza-
ci. Sterilizovateln˘ je i motor EC16 se 40 W.

Elektronicky komutovan˘ motor EC6 doplÀu-
je pfievodovka GP6A z nerezavûjící oceli. Na v˘-
stupu má pohybov˘ ‰roub M2 z biologicky
kompatibilní oceli 316LVM. Mazivo pfievodov-
ky odpovídá FDA-H1.

Zubolékafisk˘ nástavec
Nástavec s loÏisky a planetovou pfievodovkou

je urãen pro nasazení rotaãního nástroje.
Snese 1000 sterilizaãních cyklÛ. Jde
o zákaznické fie‰ení.
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Motor ∅ 8 mm


