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VDC-3-49.15-K4 med Compactline 91 

Kompakt kuggväxel med nållagrad yttre lager på 

den utgående axeln i kombination med ebm-papst 

sinuskommuterade BLDC-motor som har mycket 

mjuk gång ner till ett mycket lågt varvtal.

Tillgänglig i 24 & 48 Vdc. Matning 0-145 rpm på 

den utgående axeln samt 6,7 Nm. Positionering, 

varvtal och moment anpassas för dina behov.

KM 4050 med Compactline 91

Kompakt öppen induktionsmotor för 230 

VAC-matning. 58 W axeleffekt med kuggväxel i 2 

steg som har nållager/glidlager för att klara höga 

radiella laster. Moment 5,6 Nm vid 99,6 rpm.

NYHET!

ECI-80.60-K1 med Optimax 63

BLDC-motor för extern elektronik. 24 & 48 Vdc, 

med axeleffekt på upp till 500W. Mycket god 

dynamik och reglerbarhet pga mångpoligt utför- 

ande. Mycket hög verkningsgrad på upp till 87%. 

Växel Optimax dimensionerad för höga intermit-

tenta laster samt för upp till 77 Nm S1 (45:1). 

ECI-63.40-K4 med Perfomax Plus 63

Kompakt planetväxel i förstärkt utförande med 

härdat stål i utgångsteget. BLDC-motor med 

hög dynamik, bra verkningsgrad och jämn gång. 

Positionering, varvtal och moment anpassas för 

dina behov. 24 & 48 Vdc, matning 0-133 rpm och 

15/18 Nm kontinuerligt.

M3G 084

EC-motor med hög verkningsgrad som matas 

med 230 VAC eller högspänd DC. Styrbar med 

0-10 Vdc eller MODBUS.

ECI-42.20-K1 med EtaCrown Plus 42

Kompakt, kraftfull och dynamiskt BLDC-motor 

med bra verkningsgrad för 24 & 48 Vdc.  

EtaCrown Plus 42, vinkelväxeln i förstärkt utför-

ande med planetsteg för hög utväxling och verk-

ningsgrad i kompakt format. Upp till 10 Nm S1.

BCI 42.25 med Flatline 78

DC-motor med mekanisk kommutering i robust 

och kompakt design för 24 Vdc matning. Bra verk-

ningsgrad. Flatline kuggväxel i kompakt utförande 

med dubbla nållager på utgående axel.

Finns i många utväxlingar. Kan även levereras i 

förstärkt utförande med drev i rostfritt stål.
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