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Silniki serwo ogólnego zastosowania

Seria SMB / SMH

Seria SMB/SMH są to 8-biegunowe, bezszczotkowe 
silniki  posiadające bardzo dobre właściwości  
dynamiczne przy zachowaniu kompaktowej budowy.

Podstawowe dane:
-Zasilanie: 230 VAC lub 400 VAC
-Prąd: od 0,38 A do 13,4 A
-Moment: od 0,15 Nm do 13,3 Nm
-Prędkość obrotowa: do 7 500 rpm
-Ilość biegunów: 8 i 10 (dla SMB42)
-Opcjonalnie hamulec 24 VDC

Seria MB / MH

Seria MB/MH to bezszczotkowe silniki serwo , które 
cechują wysokie osiągi jak również możliwość  pracy 
przy dużym przeciążeniu bez ryzyka demagnetyzacji  
oraz przegrzania.

Podstawowe dane:
-Zasilanie: 230  VAC lub 400 VAC
-Prąd: od 0,26 A do 92,9 A
-Moment: od 0,2 Nm do 285 Nm
-Prędkość obrotowa: do 10 000 rpm
-Ilość biegunów: 4 lub 8
Opcjonalnie:
– hamulec 24 VDC
– chłodzenie wentylatorem lub wodą

Seria NX

Seria silników NX, ze względu na zastosowanie 10 
biegunów, charakteryzuje wysoka precyzja jak  
również bardzo dobra dynamika pracy przy 
zachowaniu niewielkich gabarytów.

Podstawowe dane:
Zasilanie: 230 VAC lub 400 VAC
Prąd: od 0,79 A do 28,11 A
Moment: od 0,245 Nm do 64 Nm
Prędkość obrotowa: do 7 500 rpm
Ilość biegunów: 10



Przekładnia Seria PS / RS

Przekładnie planetarne serii PS (współosiowe) 
oraz RS (kątowe)
cechują się zarówno wysoką wytrzymałością, 
sprawnością, żywotnością, jak również dużą 
ilością dostępnych przełożeń.

Podstawowe dane:                    Seria PS               Seria RS
Przełożenia                               od 3 do 100            od 3 do 100
Moment:                                   do 230 Nm             do 220 Nm           
Prędkość obrotowa:                 do 6 000 rpm         do 4 200 rpm
Siła promieniowa:                    do 7 500 N            do 7 500 N
Długość życia:                         20 000 h                20 000 h

Silniki serwo specjalnego zastosowania

Seria EX (z certyfikatem ATEX)
Silniki serii EX jsą jedynymi produktami na rynku 
 posiadajce certyfikację II 2G Ex d IIB T4 (IP64) oraz  
II 2GD Ex d IIB T4 (Ip65), co umożliwia ich 
bezpośrednie zastosowanie w strefie zagrożonej  
wybuchem.

Podstawowe dane:
Zasilanie: 230 VAC lub 400 VAC
Prąd: do 4,1 A
Moment: do 35 Nm
Prędkość obrotowa: do 8 000 rpm
Ilość biegunów: 10

Seria MGV (wysokoobrotowe)

Seria MGV to silniki wysokoobrotowe o małej
bezwładności rotora. Uzyskuje prędkości obrotowe
do 45 000 rpm, posiada szeroki zakres zastosowań
m.in. w przemyśle motoryzacyjnym oraz lotniczym
(np. testowanie niezawodności podzespołów, np. silników
spalinowych).

Podstawowe dane:
Zasilanie: 400 VAC
Prąd: do 357 A
Moment: do 600 Nm
Prędkość obrotowa: do 45 000 rpm



Seria TMW (o wysokim momencie)

Silniki serii TMW to jednostki o bardzo wysokim momencie
nominalnym. główne cechy sugerują zastosowanie
w aplikacjach wymagających dużego momentu obrotowego
(gdzie ze względów technicznych nie można użyć
przekładni mechanicznych).

Podstawowe dane:
Zasilanie: 400 VAC lub 600 VAC
Prąd: od 35 A do 536 A
Moment: od 1 200 Nm do 22 000 Nm
Prędkość obrotowa: do 540 rpm
Ilość biegunów: 24, 36 lub 48

Silniki indukcyjne

Silnik asynchroniczny (indukcyjny) 

Jest to grupa najbardziej popularnych silników, o najszerszych 
zastosowaniach ze wszystkich rodzaji silników elektrycznych,  
wykorzystywany szczególnie do cięzkich zastosowań 
przemysłowych. Charakteryzuje się bardzo prostą, i trwałą 
konstrukcją. Dla zastosowań wymagających lepszych 
parametrów preferowana jest seria silników MA o przekroju 
kwadratowym.

Podstawowe dane:
-Liczba biegunów od 2  do 8
-Moc: od 0,09kW do 315kW
-Zasilanie: 230 VAC lub 400 VAC
-Prędkość obrotowa: do 3 000 rpm
-Moment: od 5 Nm do 600 Nm
-Stopień ochrony IP55 (MA IP23 lub IP54)
-Mocowanie silnika B3, B5, B35, C, B34
-Klasa izolacji: F
-Kompatybilne z przemiennikami częstotliwości 
serii AC650V, AC690+oraz AC890/PX

http://silnikielektryczne.prv.pl/html/info.html#silnikElektryczny


Silniki do samodzielnej zabudowy (KIT)

Silniki wersji „kit” przeznaczone są do bezpośredniej
zabudowy w maszynie. Dostarczane są w postaci dwóch
elementów: statora i rotora. Dostępne są w różnych
wersjach – jako silniki zwyczajne, wysokoobrotowe
oraz o wysokim momencie.

Podstawowe dane:
Moment: do 21 000 Nm
Prędkość obrotowa: do 50 000 rpm

Przykładowe zastosowania silników servo



Przemienniki częstotliwości 

Seria AC650
Kompaktowe przemieniki serii AC 650 to programowalne urządzenia służące do sterowania  
silnikami w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego.

Podstawowe dane:
Rodzaj sterowania: V/Hz 
Moc od 0,25 kW do 7,5 kW 
Częstotliwość wyjścia: do 240 Hz
Komunikacja: RS232/485
Przeznaczenie: Silniki indukcyjne

Seria AC650V  
Rozszeżona wersja AC650, oferująca  sterowanie ze 
sprzężeniem zwrotnym w postaci enkodera. Posiada również
sterowanie „Sensorless Flux Vector Control” (lepsza kontrola 
przy niskich prędkościach oraz lepsza regulacja prędkości przy 
większych obciążeniach).

Podsawowe dane:
Rodzaj sterowania: V/Hz, Sensorless Flux Vector Control
Moc: od 0,25 kW do 110 kW
Częstotliwość wyjścia: do 240Hz
Komunikacja: RS232/485, Profibus
Przeznaczenie: Silniki indukcyjne



Seria 650S
Urządzenia serii 650S przeznaczone są do sterowania 
silnikami serwo z zamkniętą, prądową pętlą sprzężenia 
zwrotnego. Skonstruowane są do zmaksymalizowania
oszczędności poprzez zastosowanie silników serwo 
wraz ze zmniejszeniem okablowania. 

Podsawowe dane:
Rodzaj sterowania: V/Hz, Sensorless Servo Control
Moc: do 7,5 kW
Częstotliwość wyjścia: do 500Hz
Komunikacja: Profibus-DP, Modbus RTU
Przeznaczenie: Silniki serwo

Pozostałe serie

Seria 690+

 Seria 890

  

Seria 890PX



Napędy liniowe

Napęd z wbudowanym silnikiem liniowym 
– Power Rod
Napedy Power Rod są nowoczesną technologicznie propozycją 
dla aplikacji charakteryzujących się dużą dynamiką z
niewielkimi stosunkowo obciążeniami. Podstawowymi zaletami 
tej technologii są zarówno wysoka żywotność uzyskana 
dzięki wyeliminowaniu tarcia mechanicznego, jak zmiejszenie 
kosztów uzyskana przez możliwość bezpośredniego podłączenia 
do sterownika serwo bez konieczności stosowania silnika
obrotowego.

Podstawowe dane:
Skok: do 2 000 mm
Prędkość: do 9,4 m/s
Przyspieszenie: do 586 m/s
Siła: do 276 N (chwilowa: do 1 860 N)
Powtarzalność: +/- 0,002 mm

Napędy liniowe paskowe z karetką: LCB, HPLA

Napędy liniowe serii LCB oraz HPLA 
charakteryzują się bardzo dużym zakresem dostępnych 
skoków roboczych oraz dużymi siłami pociągowymi
przy zachowaniu znakomitej powtarzalności.

Podstawowe dane:
Skok: do 50 000 mm
Prędkość: do 5 m/s
Przyspieszenie: do 20 m/s
Siła: do 5 500 N
Powtarzalność: +/- 0,05 mm

Napędy liniowe paskowe z karetką: OSP-E..B, OSP-E..BHD

Napędy Serii OSP-E..B oraz OSP-E..BHD to napędy liniowe
o wysokiej dynamice, bardzo dużych siłach pociągowych 
oraz posiadaja szeroki zakres obciążeń
poprzecznych.

Podstawowe dane:
Skok: do 7 000 mm
Prędkość: do 10 m/s
Przyspieszenie: do 50 m/s
Siła: do 3 120 N
Powtarzalność: +/- 0,05 mm



Napęd liniowy pasowy z karetką: ODS-..B

Napęd ODS-..B wyróżnia go nowa konstrukcja z bardzo
dobrymi właściwościami dynamicznymi oraz wytrzymałością.
Wykorzystanie specjalistycznych profili oraz wbudowanych
prowadnic zwiększa maksymalny dopuszczalny nacisk pionowy
oraz boczny do 15 000 N.

Podstawowe dane:
Skok: 6 000 mm
Prędkość: do 5 m/s
Przyspieszenie: do 50 m/s
Siła: do 3 750 N
Powtarzalność: +/- 0,05 mm

Napęd liniowy z wysuwaną śrubą kulową: ETH

Głównymi właściwościami wyróżniającymi serię napędów ETH
jest wysoka żywotność oraz możliwość uzyskania bardzo dużej siły
pociągowej przy zachowaniu bardzo dużej powtarzalności. Dodatkowo
atutem jest również wykonanie napędów zgodnie z wymogami normy
ISO 15552:2005-12, dzięki czemu zapewniają pełną zamienność
w stosunku do siłowników pneumatycznych.

Podstawowe dane:
Skok: do 1 600 mm (ET – 2 400 mm)
Prędkość: do 1,7 m/s
Przyspieszenie: do 15 m/s
Siła: do 25 100 N(ET – 44 500 N) 
Powtarzalność: +/- 0,03 mm

Napęd liniowy z wysuwaną śrubą kulową
oraz trapezową: OSP-E..SBR (STR)

Rodzina napędów liniowych z wysuwaną śrubą składa się
z rozwiązania bazującego zarówno na śrubie kulowej (SBR),
jak i trapezowej (STR).

Podstawowe dane:
Skok: do 500 mm
Prędkość: 1,25 m/s(STR – 0,125 m/s) 
Przyspieszenie: do 10 m/s
Siła pociągowa: 3 300 N (STR – 1 500 N)
Powtarzalność: +/- 0,05 (STR – +/- 0,5) mm



Śrubowe napędy liniowe z karetką: OSP-E..SB (ST)

Napędy liniowe śrubowe z karetką składają się
z rozwiązania bazującego na śrubie kulowej (SB),
lub trapezowej (ST). Napędy OSP-E..SB (ST) 
są rozwiązaniem dla większości zastosowań, 
gdzie wymagane są dobre parametry ruchu 
zachowane przy bardzo dużej 
powtarzalności.

Podstawowe dane:
Skok: do 3 200 mm (ST – 2 500mm) 
Prędkość: 1,25 m/s(ST – 0,15 m/s)
Przyspieszenie: do 10 m/s
Siła: do 1 500 N
Powtarzalność: +/- 0,05 mm(ST – +/- 0,5mm)

Śrubowe napędy liniowe z karetką: ODS-..SB

Napędy ODS-..SB wyróżnia bardzo wysoka precyzja
pozycjonowania i bardzo duża dynamika. Zastosowanie
specjalistycznych profili i wbudowanie prowadnic
zwiększa maksymalny dopuszczalny nacisk pionowy
i boczny do 15 000 N.

Podstawowe dane:
Skok: 3 200 mm
Prędkość: do 1,25 m/s
Przyspieszenie: do 10 m/s
Siła: do 5 000 N
Powtarzalność: +/- 0,01 mm

Przykładowe zastosowania napędów liniowych 



                Filtracja                        Pneumatyka                           Hydraulika

                                   Podciśnienie                          Instrumentation

Węże przemysłowe 

UWAGA!  Broszura została wykonana przez firmę PPU Desco. Zawarte w niej zdjęcia, dane techniczne oraz znaki handlowe stanowią wlasność  
intelektualną firmy Parker Hannifin. Wszelkie prawa zastrzeżone.


