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Ga voor elektrisch

Lineaire elektrische actuatoren zijn:
✓
✓
✓
✓

Kostenbesparend - slechts actuator en kabel benodigd
Alleen spanning nodig op het moment van verstellen
Onderhoudsvrij
Milieuvriendelijk - geen vloeistoffen en lekkages en een
laag energieverbruik
✓ Eenvoudige en nauwkeurige positionering
Besparing

48%
kosten

Elektrisch			
Totaaloplossing
Onderhoudsvrij
Eenvoudige installatie
Laag energieverbruik
Eenvoudige bediening
Betrouwbaar
Milieuvriendelijk
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Pneumatisch		
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Elektrische Actuatoren - energie efficiënte oplossingen

LINAK® levert lineaire actuator oplossingen voor diverse toepassingen. Hierbij
biedt LINAK:
•
•
•
•

Betrouwbare producten
Een goed alternatief voor pneumatische en hydraulische systemen
Een complete oplossing
Geavanceerde technologie ook wanneer het een meer nauwkeurige
beweging vereist
• Nauwe samenwerkingen tussen uw team en onze engineers, aanwezig in
meer dan 30 landen.

Van kleine, lichte en compacte
actuatoren tot krachtige robuuste
systemen die tot 15.000 N kunnen
liften, LINAK actuatoren zijn gemaakt
voor een lange duurzaamheid.

Van kleine, lichte en compacte actuatoren tot krachtige robuuste systemen
die tot 15.000 N kunnen liften, LINAK actuatoren zijn gemaakt voor
duurzaamheid.
Bovendien zijn onze actuatoren getest volgenst de hoogste normen en
kunnen ze worden geleverd in beschermingsklasse tot IP66 en IP69K-water-,
stof- en vuilbestendig en getest voor hogedrukreiniging.
Ga elektrisch en ontdek het verschil
In tientallen kleine en grote toepassingen zijn LINAK actuatoren energiezuinig
en kostenbesparend ten opzichte van pneumatische systemen en daarom een
goed alternatief hiervoor. Door de technologische ontwikkelingen en stijgende
energieprijzen worden lineaire elektrische actuatoren steeds aantrekkelijker,
ook in segmenten waar pneumatiek en hydraulica meestal domineren. Onze
actuatoren werken op DC met lage spanning, bieden een hoog zelfremmend
vermorgen en kunnen indien gewenst met handbediening worden
aangestuurd, waardoor een veiligere werkomgeving voor de gebruiker wordt
gecreëerd. Daarbij vereist een elektrisch lineair systeem geen onderhoud, wat
de uitvaltijd van de applicatie verminderd.

LINAK biedt wereldwijde
service
Voor vragen neem contact op met uw lokale
LINAK vestiging.
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Wat LINAK® kan doen voor
verkoopwagens

Door eenvoudige elektrische lineaire beweging, bediening en een hoge
controle zorgen onze actuatorsystemen voor een efficiënte automatisering
voor luifels, deuren, ramen, displays en nog veel meer met slechts één druk
op de knop.
Met LINAK actuatoren is het mogelijk om de luifel van de verkoopwagen
nauwkeurig af te stellen in de gewenste positie. Daarnaast kan de display
naar voren worden gebracht, zodat klanten beter bij de producten kunnen
en er meer ruimte in de wagen ontstaat.
LINAK actuatoren zijn klein en makkelijk te integreren in een verkoopwagen
en hebben geen onderhoud nodig. Na een simpele installatie heeft u er
geen omkijken meer naar.
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Wat LINAK® kan doen voor
verkoopwagens

Bovendien is de veiligheid hoog bij het kiezen van een elektrische
actuatoroplossing, omdat LINAK rem- en zelfblokkerende functies biedt om
bijvoorbeeld de luifel op zijn plaats te houden om ervoor te zorgen dat deze
niet bezwijkt in het geval van stroomonderbrekingen.
Bovendien bieden onze actuatoren een accuraat overzicht van hun positie
met feedbacksignalen en gebruiken ze alleen stroom als ze in beweging
zijn, wat betekent dat er geen noodstroom nodig is, waardoor u de auto uit
kunt laten staan.

Display verstelling
In- en.of uitschuiven van
display
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Luifelverstelling
Openen of sluiten van de luifel in de
verkoopwagen op gewenste hoogte
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Zowel elektrisch als
handmatig bedienbaar
LINAK® biedt vele oplossingen, waaronder dat onze actuatoren ook met
de hand kunnen worden bediend indien nodig. Onze actuatoren zijn
voorzien van een handverstelling die te bedienen is met een inbussleutel.
Hiervoor dient eerst de inbusbout verwijderd te worden.
Zo bent u niet afhankelijk van elektronica en kunnen onze actuatoren
nog langer mee. Met behulp van een inbussleutel kunt u zelf de
slaglengte aanpassen en daarmee bijvoorbeeld de luifel in en uit laten
schuiven.
LINAK actuatoren zijn hierdoor altijd en overal eenvoudig te bedienen
waardoor u nooit meer afhankelijk bent van techniek en u in een veilige
omgeving kunt werken.

Handmatig verstelbaar
Met een inbussleutel kunt u
indien nodig de slaglengte zelf
aanpassen
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Bediening
Verstelbaar met behulp van een
inbussleutel
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Eenvoudige en nauwkeurige
installatie - altijd en overal

LINAK® kent de industrie van binnen en van buiten en weet daarom
ook wat belangrijk is voor haar klanten. Daarom hebben we een kabel
ontwikkeld die op de actuator aangesloten kan worden en die ideaal is voor
het verstellen van luifels, displays en nog vele andere oplossingen.
De kabel maakt het mogelijk om op locatie, zonder behulp van laptop of
computer, de slaglengte te bepalen en in te stellen.
Waar u ook bent - met onze oplossingen bent u verzekerd van een
eenvoudige, snelle en nauwkeurige installatie.
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Verkoopwagenkabel
Onze speciaal ontworpen kabel voor verkoopwagens is voorzien van
sensoren. Met deze sensoren kunt u de in- en uitgaande slaglengte op
locatie beperken, zo hoeft geen laptop of computer bij de hand te hebben
en bent u verzekerd dat de slaglengte correct is ingesteld.
U kunt zo ten alle tijden ter plekke de juiste slaglengte instellen.

Positionering
Met behulp van
sensoren is de slaglengte
eenvoudig te limiteren
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Ontdek de technologie achter actuatoren

Bij de Actuator Academy™ wordt naast het uitleggen van de onderdelen en de technologie van
onze actuator ook uitgelegd hoe deze worden gestest en hoe u ze het best kunt gebruiken.
Ontdek wat een kwalitatief goede actuator maakt, wat de prestatie en efficientie beïnvloed en
hoe u het meeste uit uw actuator kunt krijgen.
We hopen u te inspireren en u uiteindelijk meer kennis te geven over de elektrische revolutie die
plaatsvind waar we allemaal onderdeel van uitmaken.
Veel plezier!

Ontdek onze
Actuator Academy
LINAK.COM/
ACTUATOR-ACADEMY
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Intelligente beweging voor verkoopwagens

Verbeter de waardes en prestaties van uw toepassing
met de intelligente beweging van IC actuatoren.
LINAK® actuatoren met Integrated Controllers
(IC) bieden u meerdere feedback uitgangen,
slimme actuatorbesturing en maatwerk- en
monitormogelijkheden.
IC actuatoren ontgrendelen de voordelen van
een echte Plug & Play™ oplossing, waardoor
externe controle boxen en relais overbodig
worden en de complexiteit van de bedrading
wordt verminderd.
Een uitgebreid testprogramma zorgt ervoor dat de
geïntegreerde elektronica goed wordt beschermd
voor gebruik in ruwe omgevingen.
Kies voor LINAK actuatoren met geïntegreerde
controller als u opzoek bent naar een
bewegingsoplossing, waarmee u concurrenten nu en
in de toekomst kunt voorblijven.

Voor verkoopwagens bieden actuatoren met IC
intelligente en kosteneffectieve prestaties:
• Eenvoudige installatie met ingebouwde elektronica
• Precieze controle over de beweging van de actuator
• Feedback- en bewegingsaanpassing
• Configuratie op locatie
• Eenvoudige actuatorstatus monitoring

• Plug & Play
• Parallelle aandrijving
• BUS communicatie (CAN, MOD en LIN)
Voor meer informatie over IC,
bezoek onze website LINAK.COM
of scan de QR code.
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Actuatoren voor voertuigen

LINAK® industriële actuatoren bieden een veelzijdige reeks
bewegingsplossingen voor voertuigen.

Operationele temperaturen tussen de -40oC tot +85oC maken
ze geschikt voor gebruik in talloze omgevingen.

Met duwkracht tot 15.000 N, max. snelheid tot 160 mm/s,
en slaglengtes tussen de 20 en 999 mm zijn de actuatoren zeer
toepasbaar op diverse applicaties..

Door gebruik te maken van IC (Integrated Controller) zijn onze
actuatoren configureerbaar en bieden ze rrelatieve of absolute
positieterugkoppeling evenals prestatiemonitoring.

Industriële actuatoren met robuuste aluminium behuizingen zijn
zeer geschikt voor corrosieve omgevingen. Getest op zout en chemicaliënbestendigheid en goedgekeurd op IP66 en IP69K (statisch)
zullen onze actuatoren jarenlang betrouwbaar werken, zelfs wanneer
ze worden blootgesteld aan zout, water, wind en zon.

Actuator LA37
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Actuator LA36

Actuator LA33

Actuator LA25

SMPS-T160

Actuator LA23

Lifting column DL2

Actuator LA14

Actuator LA12

Lifting column LP2
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Test programma

In elke applicatie is een actuator een van de vele onderdelen,
maar bij LINAK® weten we dat voor u en uw klanten elk
onderdeel uiterst belangrijk is. Geen enkele actuator verlaat
LINAK® voordat hij 100% is geslaagd voor onze testen.
Afhankelijk van de soort actuatoren worden verscheidene
testen uitgevoerd. Neem contact op met uw lokale LINAK
vestiging of bekijk de datasheet van een actuator voor een
overzicht van de uitgevoerde testen.
Dit is uw garantie dat LINAK actuatoren jarenlang
betrouwbaar zullen werken.

Klimaat testen:
“Onze actuatoren mogen nooit storingen
vertonen. Het is daarom belangrijk dat al onze
producten van binnen en buiten, tot het extreme
aan toe, worden onderlegd aan een breed scala
aan testen.”
- Claus H. Sørensen, Director R&D
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In de klimaat test worden de actuatoren getest op hoe ze functioneren
in extreme temperaturen en snelle temperatuurswisselingen.
In een dompel test moeten de actuatoren bestand zijn tegen
temperatuurschommelingen tussen de +85°C tot -40°C, waarbij ze
nog steeds volledige functioneren en hun afdichtingsgraad behouden.
EN60529-IP6X
EN60529-IPX6
ISO16750- IP69K
IEC60068-2-3
IEC60068-2-30
ISO16750-4:2010
EN60068-2-52
BS7691 Section 6.11.2.4

- Stof
- Water
- Hoge druk reiniging
- Moisture storage
- Vochtige warmte
- Dompel test
- Zoutstraal
- Chemicalieën

Elektrische testen:

Mechanical tests:

Alle elektronische onderdelen worden getest op hun voeding, kracht
en signaal kabels, besturingssignalen, enzovoorts. Electrische immuniteit is getest volgens industriële normen zoals radiogeluid, elektrische
ontlading en uitbarsting.*

Vibratie: De actuator moet bestand zijn tegen
constante trillingen vanuit drie kanten.
Schok: De schoktest laat de actuator door 3 schokken
van maximaal 50 gr elk van de 6 richtingen doorgaan.
Stoot: De actuator ontvangt enkele honderden stoten
tot 30 gr in elk van de zes richtingen.

EN/IEC 61000-6-4
EN/IEC 60204
EN 50121-3-2
94/25/EC
EN/ISO 13766
EN/IEC 61000-6-2
2004/104/EC
EN/ISO 14982
EN/ISO 13309

- Generieke standaard emissie-industrie
- Elektrische uitrusting van machines
- Spoorwegtoepassingen - Rollend materiaal
- Richtlijn voor pleziervaartuigen
- Grondverzetmachines
- Algemene immuniteits standaard industrie
- Autorichtlijn
- Landbouw- en bosbouwmachines
- Bouwmachines

* Deze testen gelden niet voor producten van derden!

EN60068-2-36 (Fdb) - Vibratie
EN60068-2-27 (Ea) - Schok
EN60068-2-29 (Eb) - Stoot

Find out more about how we test
actuators to the extreme:
linak.com/segments/
techline/tech-trends/
testing/
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Bezoek onze website voor meer informatie:

LINAK.COM

G E BRUIKSVOORWAARD E N
De gebruiker is verantwoordelijk om te bepalen of LINAK producten geschikt zijn voor een specifieke toepassing. LINAK besteed de grootste zorg aan het verstrekken van correcte en actuale informatie over haar producten. Door
voortdurende ontwikkeling zijn LINAK producten echter onderhevig aan frequente aanpassingen en wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom kan LINAK de correcte en acctuele status van de genoemde informatie
over haar producten niet garanderen. Hoewel LINAK alles in het werk stelt om bestellingen te vervullen, kan LINAK om dezelfde redenen als hierboven vermeld, de beschikbaarheid van een bepaald product niet garanderen. Daarom behoudt
LINAK zich het recht voor om de verkoop stop te zetten van elk product dat wordt weergegeven op haar website of wordt vermeld in haar catalogi of ander schriftelijk materiaal dat is opgesteld door LINAK.

LINAK heeft een wereldklasse verkoop- en serviceorganisatie.
Vandaag de dag zijn we aanwezig in 35 landen over de hele wereld.
Bezoek onze website voor meer informatie: LINAK.COM
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Alle verkopen zijn onderhevig aan de standaard verkoop- en leveringsvoorwaarden voor LINAK. Neem contact op met LINAK voor een kopie hiervan.

