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Plochý Portál rozšířil Festo  
o větší sourozence

Manipulační systém EXCM od společnosti Festo je ideální pro aplikace, kde se počítá každý 
milimetr. V podobě rozšířeného modelu EXCM-30 a nového EXCM-40 má nyní rodina portálů 
EXCM dva velké a silné bratry – pro větší pracovní prostory a vyšší zatížení.

Kompaktní portál poskytuje optimální poměr mezi 
instalačním a pracovním prostorem a je ideální pro 
velmi kompaktní stroje – bez vnějších rozvaděčů 
a přímo na pracovní stůl. Mezi hlavní aplikace verze 
EXCM-30 patří montáž malých dílů a manipulace 
s nimi nebo výroba elektroniky a laboratorní pro-
cesy. Jeho přesné a robustní vedení v kuličkových 
oběžných pouzdrech dokáže absorbovat velké 
síly a krouticí momenty, a to i za vysoké rychlosti.

Optimální využití prostoru
Novinkou u EXCM-30 je kryt pro čisté provedení 
Clean Look. Zakrytí pohonu v ose Y poskytuje 
základní ochranu pro vnikání a unikání různých 
nečistot a dalších částic. To je zvlášť podstatné v pří-
padech instalace v převrácené poloze. Tento portál 
má nyní přizpůsobivou a jednoduchou koncepci pří-
vodu energií prostřednictvím energetického řetězu 
3D a univerzálního přírubového adaptéru. Zdvih 
v ose Y lze volit po 50 mm na 410, 460 a 510 mm.

Druhá verze EXCM-40 se vyznačuje pracovním prosto-
rem až 2000 mm ve směru osy X a 1000 mm ve směru 
osy Y. Díky napájení napětím 48 V lze velmi dynamicky 
manipulovat zátěžemi až do hmotnosti 4 kg. Volitelně 
může být nainstalováno různé příslušenství, jako např. 
slučovače/rozbočovače s vícepólovým konektorem 

a přívody stlačeného vzduchu pro elektrické a pneu-
matické jednotky. Portály se dodávají s kompletně 
zapojenými pohony, proto uživatelé ušetří čas nutný 
pro výběr a návrh, montáž a uvedení do provozu.

Speciální sada pro řízení
Pro obě verze je k dispozici sada pro řízení složená 
ze dvou motorů a ovladače CMXH. Tato kombinace 
nabízí funkci STO (bezpečné vypnutí krouticího mo-
mentu) v souladu s normou EN 61800-5-2 pro zvýšení 
bezpečnosti. Ovladač lze navíc napájet napětím 24 až 
48 V poskytujícím vysoký výkon. Rozhraní se vstupy/ 
/výstupy, CANopen a Ethernet vycházející z TCP/
IP umožňují snadnou a univerzální komunikaci. ■
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Koncepce paralelní kinematiky plochých portálů EXCM-30 a – 40 zaručuje malou pohybující se hmotnost

nová ložisková tělesa Pro náročné Provozy 
s vysokou odolností

Loni uplynulo právě jedno století od doby, kdy společnost NSK (Nippon Seiko Kabushiki 
Kaisha) zahájila svou činnost a vyrobila první kuličková ložiska na území Japonska. Za dobu 
své existence NSK Ltd. vyvinula kompletní sortiment ložisek, která se prodávají po celém 
světě, a velkou měrou přispěla k vývoji v různých odvětvích ekonomiky a k pokroku v oblasti 
techniky. Nyní přichází n trh další z novinek této značky.

Nová ložisková tělesa NSK řad SNN a SD 
kombinují tradiční výhody rychlé 
a snadné montáže integrovaných 
ložiskových jednotek s vysoce 
kvalitním těsněním a mecha-
nickou ochranou pro použití 
v náročných průmyslových apli-
kacích jako jsou doly, cemen-
tárny, ocelárny apod. 
Při jejich vývoji a vý-
robě využila firma 
svoji  odbornost 
a zkušenost rovněž 
při výrobě přesné line-
ární techniky, komponent pro automobilový 
průmysl a výrobků z oblasti mechatroniky. 

Pro spolehlivý provoz  
v těžkých podmínkách
Díky své robustní konstrukci, vysoké tuhosti, mož-
nosti použití výkonných dvouřadých kuličkových 
ložisek či naklápěcích soudečkových ložisek, a vý-
běru z pěti typů těsnění pro nejnáročnější provozní 
podmínky, zajišťují tato ložisková tělesa nepřetržitý 

spolehlivý provoz dopravníků, poda-
vačů a dalších manipulačních 

technologií.
Lehká řada SNN 500 a těžká 
řada SNN 600 spolu tvoří 
širokou škálu těles, která 

v kombinaci s vysokou 
variabilitou těsnění 
a možností použití 
dvouřadých kulič-
kových a soudečko-
vých ložisek mnoha 
rozměrových řad, 
nabízí řešení pro 

většinu aplikací s průměrem hřídele od 20 do 
140 mm. Řada SD je určena pro aplikace s vyšším 
zatížením pro použití větších soudečkových ložisek 
s průměrem hřídele od 150 do 380 mm.

Výběr mazání i těsnění dle použití
Obě zmíněné řady ložiskových těles poskytují svým 
uživatelům flexibilitu i pokud jde o způsob mazání – 
ať už olejem nebo tukem. Každé těleso je vybaveno 
dvěma mazacími otvory pro montáž maznice 

a jedním vypouštěcím otvorem umístěným ve 
spodní části tělesa.
Pro provoz v nepříznivých podmínkách nabízí 
řada SNN hned několik variant těsnění. Dvou-
břité polyuretanové těsnění (typ G) a kombinace 
vlny, umělého hedvábí a nízkouhlíkové oceli 
(typ C) jsou určeny pro obvodovou rychlost hří-
dele do 5 m/s a provozní teplotu do až 100 °C. 
Typy V a TS-U lze provozovat až do 7 m/s. Těsnění 
typu V se zase nejlépe z uvedených těsnění vy-
pořádá s nesouosostí, a to až do 1,5°, těsnění 
TS-U nabízí nejvyšší úroveň ochrany proti vniku 
vlhkosti a prachu do tělesa. Jde o kombinaci litiny 
a NBR těsnění, které poskytuje možnost provozu 
až do 120 °C. Tento typ těsnění je možno použít 
i pro tělesa řady SD. ■
Petr Nedorost, PK SERVIS technické součásti s.r.o. 

se souhlasem NSK

Charakteristiky a výhody:
●●  Dělená ložisková tělesa umožňující snadnou 
montáž a demontáž.
●●  Možnost výběru z několika typů těsnění dle 
požadavku aplikace.
●●  Mazací otvory zajišťující dostatečné mazání 
ložiska během provozu.
●●  Distanční kroužky pro zajištění axiální polohy 
ložiska.

Nejnovější   
ložisková tělesa řad SNN a SD


