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TECHLINE®
představuje
vizi
Pracujete ve strojírenství? Podílíte se na vývoji nových řešení
či zařízení? Řešíte, jak vylepšit stávající stroj a potřebujete
k tomu automatizovaný pohyb?
Pak je pro vás LINAK TECHLINE tou pravou volbou. Elektrické
lineární pohony od společnosti LINAK zvládají víc než jen
přesný pohyb.
Zvedání a spouštění, otevírání a zavírání, zamykání a odemykání i nastavování a spouštění – to vše není problém.
Elektrické nastavovací systémy LINAK nabízejí individuální
řešení a jednoduchost v jednom. Méně komponentů
a mnoho možností – pro větší bezpečnost, pohodlí a efektivní výrobu.

Pohon LA36

Elektrické
pohony
®
LINAK
Servopohony LINAK dokáží víc než jen být přesné. Zjednodušují procesy
v logistice a materiálovém toku, zlepšují ergonomii a šetří náklady. Lineární
pohony LINAK jsou robustní, nenáročné na údržbu a snadno se integrují.
Společnost LINAK má dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou systémů
elektrických pohonů. Stejně důležité jako vývoj produktu je pro nás i partnerství s našimi zákazníky. Naši zaměstnanci přinášejí do vašich projektů
své znalosti a zkušenosti, abyste společně vyvinuli to nejlepší řešení.

Elektrický pohyb přináší mnoho výhod

Zařízení jsou stále efektivnější, ergonomičtější a bezpečnější díky elektrickému nastavování. Díky pokroku ve vývoji se v posledních desetiletích
staly elektrické systémy alternativou k hydraulickým nebo pneumatickým
řešením. Systém elektrického nastavení se skládá pouze z několika
komponent, což znamená kratší dobu instalace a jednoduchou integraci.
Výsledkem je úspora času a nákladů. Důležitou roli hraje také velikost
prostoru pro pohon v zařízení.
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Řešení pro
průmyslovou
automatizaci
LINAK® zvyšuje produktivitu v široké škále aplikací průmyslové automatizace
díky jednoduchým, bezpečným a výkonným elektrickým lineárním pohonům.
Pro pájecí pece, balicí, svařovací a textilní stroje, tyčové zakladače,
dopravníky, zařízení pro manipulaci s materiálem a mnoho dalších
aplikací průmyslové automatizace nabízí LINAK následující:
• Spolehlivé produkty
• Dobrou alternativu k pneumatickým systémům
• Přípravu řešení elektrických lineárních pohonů na klíč
• Nejmodernější technologie pro aplikace vyžadující sofistikované řídicí
systémy a přesné charakteristiky pohybu
• Úzkou spolupráci vašeho týmu a našich specialistů ve více než 30 zemích.
Od malých, lehkých a kompaktních, prostorově úsporných pohonů až po
výkonné robustní systémy, které mohou zvedat až 15000 N, jsou elektrické
pohony LINAK navrženy pro dlouhou životnost.
Naše pohony splňují nejvyšší testovací standardy a lze je dodat v třídách
ochrany IP66, IP69K (vodotěsné, prachotěsné a vhodné pro vysokotlaké nebo
parní čištění) či s ATEX certifikací.

Ochutnávka
produktů
LA36

Vlastnosti:
Síla:
Rychlost:
Délka zdvihu:
Zátěžový cyklus:
Napětí:
Dorazy:
Krytí:

10000 N
až 160 mm/s
100-999 mm
20%
12/24/36 VDC
spojka nebo
koncový spínač
IP66/IP69K

Možnosti:
• Analogová nebo digitální
zpětná vazba
• Nastavitelný signál
• Signály z koncových poloh
• IC možnosti pro LA36:
IC Basic, IC Advanced, LINbus,
CAN-Bus, Modbus a Parallel
• IECEx/ATEX certifikace

LA25

Vlastnosti:
Síla:
Rychlost:
Délka zdvihu:
Zátěžový cyklus:
Napětí:
Dorazy:
Krytí:

max. 2500 N
max. 13 mm/s
20-300 mm
20%
12/24 VDC
integrovaný
koncový spínač
IP66/IP69K

Možnosti:
• Hall senzor
• Signály z koncových poloh
• Bezpečnostní matice pro tah
nebo tlak
• IC možnosti pro LA25:
IC Basic, IC Advanced, CANBus
a Parallel
• IECEx/ATEX certifikace

Se silou až 15000 N, maximální rychlostí 160 mm/s a délkami zdvihu mezi
20 a 999 mm lze pohony snadno přizpůsobit široké škále aplikací.
Průmyslové lineární pohony s odolným hliníkovým krytem jsou zvláště
vhodné pro použití v korozivním prostředí.
Tyto pohony byly testovány solnou mlhou a dalšími chemikáliemi a byly
schváleny podle IP66 a IP69K, čímž garantují mnoho let spolehlivého
provozu, i když jsou vystaveny soli, vodě, větru a slunečnímu záření.

LA23

Vlastnosti:
Síla:
Rychlost:
Délka zdvihu:
Zátěžový cyklus:
Napětí:
Dorazy:

max. 2500 N
9,4 mm/s
20-300 mm
10%
12/24 VDC
integrovaný
koncový spínač

Možnosti:
• Vyměnitelný kabel
• Bezpotenciálové a stop signály
• Bezpečnostní matice
• Volná matice
• Stupeň ochrany IPX6
• IC možnosti pro LA23:
IC Basic

DL2

Vlastnosti:
Síla:
Rychlost:
Délka zdvihu:
Zátěžový cyklus:

max. 2500 N
43 mm/s
500 mm
5%

Možnosti:
• Montážní příruba pro upevnění
dalších součástí
• Hall senzory pro paměti
a paralelní chod

Aktuátory
s integrovaným
řízením
Použití elektrických lineárních pohonů s integrovaným řízením
v automatizaci průmyslových strojů nabízí mnoho výhod: Nejen, že
jsou bezúdržbové, ale při použití IC pohonů vás překvapí především
jednoduchým složením a přesným pohybem.
Lineární pohony s integrovaným řízením (IC) nevyžadují externí řídicí
jednotku nebo relé, což umožňuje velmi snadnou instalaci. IC aktuátory nabízejí různé možnosti zpětné vazby, jednoduchá provozní řešení,
signály koncového dorazu během zasunutí a vysunutí a možnosti
přizpůsobení a monitorování lineárního pohonu. Umožňují také paralelní chod a integrovanou BUS komunikaci.
Díky možnosti IC nabízí LINAK svým zákazníkům jasnou konkurenční
výhodu. Především jde o nákladový aspekt. Za prvé, díky integrované
elektronice je k ovládání pohonu zapotřebí méně dílů a ovládacích
prvků. Za druhé, je snížena nutnost údržby. Záznam o provozu pohonů
lze snadno načíst a získat tak například informace o možném přetížení.
Díky široké škále lineárních aktuátorů s možností IC nabízí LINAK ten
správný produkt pro každý pracovní výkon a celou náročných řadu
požadavků.

15000 N

10000 N

5000 N
2500 N

750 N

O společnosti
Hlavní sídlo společnosti LINAK se nachází ve městě Guderup v oblasti
ostrova Als v jižním Dánsku.
LINAK je rodinná společnost založená s touhou zlepšovat životy lidí.
Proto vyvíjíme vysoce kvalitní technologii elektrických lineárních pohonů,
která vytváří pohyb pro širokou škálu aplikací ve zdravotnictví, zemědělství,
průmyslu, kancelářích a domácnostech.
V roce 2019 společnost dosáhla tržeb ve výši 560 milionů euro.
Další výrobní závody se nacházejí v Číně, USA a na Slovensku, celkem
pro LINAK pracuje 2400 zaměstnanců v 35 zemích.

A co víc…
Společnost LINAK se stále více zaměřuje na změny v klimatu. V sídle
společnosti LINAK v Dánsku bylo nainstalováno 2800 nových solárních
modulů, což zvyšuje množství zelené energie na 16% z celkové spotřeby.
Cílem společnosti LINAK je mít do roku 2029 CO2 neutrální výrobu.

Actuator
Academy™
Chcete se dozvědět více o elektrických lineárních pohonech pro
průmyslové stroje? Chcete se podívat dovnitř a porozumět základům
použitých technologií? Pak je Actuator Academy™ tím pravým místem
pro vás.
Na stránce Actuator Academy™ se dozvíte o nejdůležitějších součástech
lineárních pohonů, včetně motoru, závitové tyče, převodovky, prokluzové
spojky a krytu. Zjistěte, jak jednotlivé komponenty fungují a jak interagují
ve vysoce kvalitních lineárních pohonech pro průmyslové aplikace.
Odhalte, jaký vliv mají tyto komponenty na výkon a účinnost lineárního
aktuátoru, a získejte tipy, jak lineární aktuátor nejlépe využít a čeho se
vyvarovat.
Co můžete očekávat od dobrého průmyslového lineárního aktuátoru?
Díky rozsáhlé sbírce videí a ilustrací vás chceme inspirovat a prohloubit
vaše znalosti o revoluci elektrického pohybu, které jsme všichni svědky.

Naskenujte QR kód a navštivte naši Actuator Academy

Partnerství
Se společností LINAK jako partnerem získáte víc než jen produkt. Naším cílem je vytvářet přidanou hodnotu pro naše zákazníky poskytováním inovativních řešení, širokých odborných
znalostí, špičkové výroby a celosvětové přítomnosti.

Globální přítomnost
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LINAK® má rozsáhlou prodejní a servisní organizaci v Evropě,
Americe, Asii a Austrálii. To nám umožňuje podporovat vás
a vaše lokální zákazníky prostřednictvím globálního konceptu
prodeje: myslete globálně, jednejte lokálně.

