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Ghidaje cu șine proﬁlate

Șuruburi cu bile

Axe liniare

www.tehnicaliniara.ro
Ghidaje liniare
Șine proﬁlate cu lățimea de 5 mm până la 65 mm
pentru încărcări mari. Disponibile cu bile sau
role cilindrice.
* ghidaje cu bile recirculante - standard, late și plate
* ghidaje în miniatură - oțel inoxidabil, oțel standard
* ghidaje cu role recirculante
* versiuni standard de cărucioare
* module cu autolubriﬁere
* suprafețele se pot acoperi cu un strat protector
* mai multe variante de etanșări

Șuruburi cu bile
Generează mișcarea cu diametre cuprinse între
6 mm și până la 125 mm. Precizie pentru toate
aplicațiile.
* Filet pe stânga sau pe dreapta
* Piulițe simple sau duble
* Piulițe conducătoare
* Piulițe pentru sarcini și viteze mari
* Carcase cu rulmenți

Axe liniare
Generează și ghidează mișcarea. Axele pot ﬁ din
oțel sau aluminiu cu transmisie prin curea, șurub
cu bile și motor liniar.
* Axe din oțel cu șuruburi din oțel, servo motor și
transmisie
* Axe din aluminiu cu transmisie prin curea sau
șurub cu bile
* Axele cu motor liniar pot avea contragreutăți
pentru instalare verticală
* Axele cu motor liniar cu proﬁl din aluminiu pot
parcurge distanțe până la 30 metri.
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