Tichý převod vysokého krouticího momentu
Společnost

Dunkermotoren

rozšiřuje svůj modulární systém
planetovou převodovku PLG 63.

o

novou

Společnost zaměřená na výrobu pohonů se sídlem v
německém
Bonndorfu
rozšiřuje
svůj
ucelený
sortiment o novou planetovou převodovku pro vyšší
krouticí momenty, PLG 63. Tato kompaktní planetová
převodovka s maximálním výstupním krouticím
momentem až 100 Nm je ideálním doplňkem nového
DC servopohonu BG 65 S. Může být také použita s DC
servopohony BG 45 a BG 75 a se stejnosměrnými
komutátorovými motory GR 63 a GR 80.
Planetová převodovka PLG 63 se vyrábí jako jedno-,
dvou- nebo třístupňová s převodovými poměry 3:1 až 960:1, díky kterým pokrývá široké
pole aplikačních požadavků. Nízké vůle a převážně celočíselné převodové poměry jsou
základem pohonů s vyšší mírou přesnosti.
Velmi nízká hlučnost této převodovky umožňuje její nasazení v mnoha (nejen)
průmyslových aplikacích jako je obalový průmysl. Nízká hlučnost je dosažena použitím
šikmozubých kol v prvním převodovém stupni. Životnost a bezúdržbovost zajišťují
ozubená kola z nitridované oceli a ocelová planetová kola v druhém a třetím převodovém
stupni.
Dále jsou na obou stranách převodovky použita uzavřená kuličková ložiska, která jsou
vybavena mazivem pro celou dobu jejich životnosti. Tato ložiska vydrží radiální i axiální
zatížení výstupní hřídele o velikosti až 800 N. Standardní provedení této planetové
převodovky je určeno pro provoz v teplotách od -25 do 90°C. Krytí převodovky IP 54
(zvýšitelné až na IP 65) umožňuje její provoz i v náročných podmínkách s přemírou
prachu, nečistot nebo kapalin.
Uvedením své nové planetové převodovky na trh potvrzuje společnost Dunkermotoren
své postavení kompetentního dodavatele kvalitních pohonů. Výhodou pro zákazníka jsou
kratší dodací termíny a nižší náklady na řešení pohonů. Modulární sortiment společnosti
Dunkermotoren zahrnuje kromě již zmíněného také stejnosměrné komutátorové pohony,
další planetové převodovky s maximálním výstupním momentem až 160 Nm a šnekové
převodovky s maximálním výstupním momentem až 30 Nm. Všechny tyto komponenty
vyvíjí a vyrábí přímo německá společnost Dunkermotoren. Pohony mohou být dále
osazeny celou řadou rotačních enkodérů (snímačů polohy) a aktivních nebo pasivních
brzd.

