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Cilindro com haste - ETH
O ETH é um atuador global Parker, ele foi
projetado com um fuso de esferas de alta
capacidade, possuindo densidade de força
imbatível.
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
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Disponível nos tamanhos ISO 32, 50, 80 e 100.
Fusos com passo 5, 10, 16, 20 e 32 mm.
Emissão de ruído reduzida.
Flanges de acordo com o padrão ISO
15552:2005-12 para substituir com facilidade
cilindros pneumático.
Otimizado para facilitar a limpeza e manuseio.
Sensores de posição facilmente montados no
perfil.
Versão IP65
Montagem com motor em linha ou paralelo.
Flanges para montagem com os motores dos
mais diversos fabricantes do mercado.
Ferramenta de dimensionamento no site
www.parker.com/eme.

Cilindro com haste - ETH
Disponibilidade de
Tamanhos

Força máxima:
 ETH32 = 3700 N
 ETH50 = 9300 N
 ETH80 = 25100 N
 ETH100 = 56000 N
Velociade máxima :





ETH032 = 1.0 m/s
ETH050 = 1.3 m/s
ETH080 = 1.7 m/s
ETH100 = 0,7 m/s

Curso máximo:





ETH032 = 1000 mm
ETH050 = 1200 mm
ETH080 = 1600 mm
ETH100 = 2000 mm

Vários opcionais de
montagem

Várias opções para a
ponta da haste

Tipos disponíveis

Tipos disponíveis :

-

Orifícios de fixação no perfil
(padrão).

-

Rosca macho

-

Rosca Fêmea

-

Munhão central

-

Ponteira

-

Articulação traseira macho

-

Rótula

-

Articulação traseira Fêmea

-

Acoplamento linear

-

Flange dianteira

Flange traseira

-

Com guia externa

-

Cantoneiras

Motor em linha ou
paralelo

Vantagens em linha
 Maior eficiência mecânica
 Mais preciso
 Maior vida útil
 Maior capacidade de carga

Vantagens em paralelo
 Montagem mais compacta
 Compatíveis com todos os
acessórios de montagem de
atuadores pneumáticos de
acordo com o padrão ISO
15552:2005-12

Cilindro com haste - ETH
Sensor Magnético de
Posição

Disponíveis nas opções
 NPN
 PNP
 Normalmente Aberto
 Normalmente Fechado
 Com cabos soltos
 Com conector M8
-

-

Software de
Dimensionamento

Dimensionamento rápido
-

Entradas

•

Montagem

•

Posição

•

Carga

•

Perfil de movimento

Usados para fim de curso
e “homing”.

-

Saídas

•

Atuador

Sensor e cabos podem ser
alojados nas faixas
amarelas do perfil de
alumínio.

•

Redutor

•

Motor

Sensores de força

Dois modelos disponíveis:
-

Ponteira com sensor de
força

Qualquer Servo motor
ou motor de passo

Kits de montagem para
vários fabricantes:



•

Medidas dinâmicas ou
estáticas

•

Alta repetibilidade

•

Montagem simples



•

Resistente a choques









-

Articulação traseira com
sensor de força

•

Medidas dinâmicas ou
estáticas

•

Alta repetibilidade

•

Montagem simples

•

Resistente a choques



Allen Bradley
ABB
Siemens
SEW
Rexroth
Yaskawa
Toshiba
Panasonic
Diversos outros

Cilindro sem haste – OSP-E
OSP-E é uma série de atuadores global
da Parker. Eles foram projetados para
serem versáteis e modulares, sendo a
solução ideal para uma ampla gama de
aplicações
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Certificados para ambiente limpo conforme DIN
EN ISO 146644-1.
Acessórios para montagem de sistemas multieixos.
Movidos por correia dentada ou fuso de
esferas.
Com guia de buchas deslizantes ou de esferas
recirculantes.
Sensores de posição facilmente montados no
perfil.
IP54.
Motor pode ser montado em várias posições.
Flanges para montagem com os motores dos
mais diversos fabricantes do mercado.
Ferramenta de dimensionamento no site
www.parker.com/eme.

Cilindro sem haste – OSP-E
Correia dentada com
guia simples

Características:
 Velocidade máxima = 5 m/s
 Curso máximo = 5000 mm
 Precisão= ±0,05 mm
Aceleração máxima = 10
m/s²
 IP54
Cargas máximas
-

Fz = 850 N
Mx = 16 N.m
My = 80 N.m
Mz = 32 N.m

Fuso de esferas com
guia simples

Correia dentada com
guia de esferas

Para movimentos
verticais

Características

Características

Características

 Velocidade máxima = 1,25
m/s
 Curso máximo = 3200 mm
 Precisão= ±0,05 mm
Aceleração máxima = 10 m/s²
 IP54
Cargas máximas

 Velocidade máxima = 5 m/s
 Curso máximo = 5700mm
 Precisão= ±0,05 mm
Aceleração máxima = 50m/s²
 IP54
Cargas máximas

 Velocidade máxima = 5
m/s
 Curso máximo = 1500mm
 Precisão= ±0,05 mm
Aceleração máxima =
20m/s²
 IP54
Cargas máximas

-

Fz = 3000 N
Mx = 16 N.m
My = 80 N.m
Mz = 32 N.m

-

Fz = 1200 N
Mx = 180 N.m
My = 1800 N.m
Mz = 2500 N.m

-

Fz = 1600 N
Mx = 50 N.m
My = 200 N.m
Mz = 200 N.m

Cilindro sem haste – OSP-E
Versões com dois
carros

Diversos acessórios
para fixação

Modulares para compor
sistemas multi-eixos

Qualquer Servo motor
ou motor de passo

Versão Tandem:

Acessórios de fixação

 Capacidade de carga
aumentada em 1,5 vezes

-

Cantoneira

-

Montagem por perfil

-

Carro - carro

-

Montagem no cabeçote

-

Carro - cabeçote



-

“C” para montagem com
carro invertido

-

Carro - cantoneira



-

Carro - perfil

-

Eixo de transmissão

Versão de movimento
espelhado:
 Dois carros com
movimentos simétricos.

Montagem de sistemas multieixos:

Kits de montagem para
vários fabricantes:
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Redutores planetários – Stealth
Os redutores PS,PX,RS,RX e PV são
uma linha global da Parker, projetados
para
atender
as
mais
diversas
aplicações com servomotores. São
robustos, versáteis e vêm preparados
para
montagem
com
vários
servomotores
docarga
mercado.
•
Alta capacidade de
radial: contato
•
•
•

•
•

•
•
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angular no mancal de saída.
Longa vida útil sem troca de óleo: 20000 horas.
Montagem em qualquer orientação
Kits de montagem universais: preparadas para
montagem nos mais diversos servomotores do
mercado.
Torque elevado e baixa folga mecânica:
engrenamento planetário-helicoidal.
Elevada rigidez: engrenagem central maciça e
engrenagens periféricas rígidas.
Maior resistência ao desgaste: tratamento
térmico especial.
Seleção do kit de montagem no site
http://www.parkermotion.com

Redutores planetários – Stealth
Versões em linha e em
ângulo

Versão em linha:
Maior desempenho
Vantagem em custo
Versão em ângulo:
 Economia de espaço
horizontal:

Montagem em qualquer
posição

Várias combinações de
custo e desempenho

Qualquer Servo motor
ou motor de passo

Kits de montagem para
vários fabricantes:

Os redutores PS, PX, RS,

Série PV (Precisão Padrão)

RX e PV foram otimizados

- Torque contínuo: 70 N.m

para montar em qualquer

- Folga mecânica : 18’

posição com o mesmo nível

Série PX (Alta precisão)



de óleo, reduzindo o número

- Torque contínuo: 280 N.m



de itens necessários em

- Folga mecânica : 6’



estoques de sergurança.

Série RX (Alta precisão)

Podem ser montados nas

- Torque contínuo: 130N.m



posições:

- Folga mecânica : 12’




-

Horizontal

Série PS (Altíssima precisão)

-

Saída para cima

- Torque contínuo: 1800 N.m

-

Saída pra vaixo

- Folga mecânica : 3’

-

Entrada para cima

Série RS (Altíssima precisão)

-

Entrada para baixo

- Torque contínuo: 1800 N.m
- Folga mecânica : 4’
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Motor linear com haste - ETT
Os cilindros da série ETT são uma
alternativa para cilindros pneumáticos
em aplicações que requerem mais
flexibilidade e controle. Sua montagem
é compatível com os padrões da
indústria pneumática. Um mancal
interno proporciona funcionamento
limpo e silencioso, sem a necessidade
de
• manutenção.
Capacidades de movimentação e
•

•
•
•

•
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posicionamento ultra-dinâmicas (200 m/s²)
Flanges de acordo com o padrão DIN ISSO
15552:2005-12 de atuadores pneumáticos.
Disponíveis vários acessórios de montagem e
ponta da haste.
Simplicidade mecânica proporciona alta
eficiência e reduz a manutenção.
Eixo de aço inox AISI304 o torna adequado
para trabalhar em ambientes limpos
Catálogo e mais informações em
www.parker.com/eme.

Motor linear com haste - ETT
Disponibilidade de
Tamanhos

Força máxima:
 ETT025 = 48 N
 ETT032 = 100 N
 ETT050 = 512N

Velociade máxima :
 ETT025 = 4 m/s
 ETT032 = 4 m/s
 ETT050 = 4 m/s

Vários métodos de
montagem

Tipos disponíveis

Vários acessórios de
ponta da haste

Tipos disponíveis :

-

Flange dianteira

-

Rótula

-

Flange traseira

-

Ponteira

-

Cantoneiras

-

Acoplamento Linear

-

Flanges na parte inferior do
cabeçote

Alimentação por drives
standard

Corrente contínua
necessária:










ETT025S1
ETT025S2
ETT025S3
ETT032S1
ETT032S2
ETT032S3
ETT050S1
ETT050S2
ETT050S3

=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,7 A
0,7 A
0,7 A
0,68 A
0,62A
0,62 A
0,62 A
0,62 A
0,62 A

Curso máximo:
ETT025 = 360 mm
 ETT032 = 660 mm
 ETT050 = 720 mm

Modelos que movimentam
qualquer atuador da série ETT
 SLVD2N
 C3S025V2

Posicionadores – 400XR e 400LXR
As linha de posicionadores de precisão
400XR
e
400LXR
oferece
uma
variedade incrível de tamanhos de
perfil e cursos, além de vários
acessórios que proporcionam aos
nossos
clientes
modularidade
e
flexibilidade.
•
A mais alta performance: essas linhas de

•

•

•
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atuadores combinam acabamento mecânico
excepcional com feedbacks de alta definição,
proporcionando precisão micrométrica.
Uma ampla gama de aplicações: a linha vêm
em vários tamanhos para atuar nos mercados
de “life sciences”, semicondutores, impressão,
painéis solares e automação em geral .
Modularidade: o design versátil desses
atuadores permite diversas combinações
quando se projeta sistemas multi-eixos.
Catálogo e mais informações em
http://www.parkermotion.com

Posicionadores – 400XR e 400LXR
Versão fuso de esferas

Feedback por Encoder
Linear

Características:

Características:

Características:

Curso máximo = 3000 mm
 Velocidade máxima = 3 m/s
Precisão= ± 1 µm
Aceleração máxima = 50
m/s²
 IP30
 Carga máxima: 950 Kg
 Certificado para ambientes
limpos

Curso máximo: 2000 mm
Velocidade máxima: 1,6 m/s
Repetibilidade: ± 3 µm
Aceleração máxima = 20 m/s²
IP30
Carga máxima: 1470 Kg
Certificado para ambientes
limpos

-

Versão motor linear

-

-

Monta diretamente no
carro do atuador
Alimentação 150 VDC, 150
mA.
Sinal incremental

Resoluções disponíveis:

Modulares para compor
sistemas multi-eixos

Dois eixos:

-

X-Y horizontal

-

X-Z vertical

-

X-Y invertida

-

carro-carro

-

X-Y cartesiano

Três eixos:

-

0,1 µm

-

X-Y-Z cartesiano

-

0,5 µm

-

X-Z-Y horizontal

-

1 µm

-

X-Y-Z horizontal

-

5 µm

-

X-Y-Z invertido

