
Gyengéd kezelési eljárás
Szervoelektromos megfogó, egyedileg összehangolt 
szorító erővel az Ön elvárásainak megfelelően.



Szervo elektromos megfogónk belső
memóriával rendelkezik, a befogási erő,
a nyitó- és záró távolság, továbbá a
zárási sebesség tárolására. Ezáltal
minden munkafolyamat egyedileg
menthető el a munkaprogramba. Mivel
Önnek nincs szüksége semmiféle
speciális szoftverre vagy vezérlésre az
utánozhatatlanul kicsi és könnyű
elektromos fogónkhoz,

SG30   SG50   SG150
Magas pozícionálási pontosság és magas befogóerő a legkisebb méretben is.

így egyszerűen és gyorsan bármely
folyamatba és labor automatikába
integrálhatja. Befogóink már világszerte
bizonyítottak Stäubli, Yaskawa
Motoman, UR Universal Robots, Kuka,
bionic robotics és epson scara
robotokon.

SG150 a Legnagyobb
100 mm nyitási szélességgel a
legkompaktabb befogó a maga méretében.

SG50 a Sokoldalú
50 N záró erejével a legerősebb befogó a
maga méretében.

SG30 a pehelysúlyú
A csupán 195 gramm súlyú befogónkat speciálisan a
könnyűépítésű robotokhoz fejlesztettük.

http://www.staubli.com/
http://www.yaskawa.eu.com/
http://www.universal-robots.com/
http://www.kuka.com/
http://www.bionic-robotics.de/
http://robots.epson.com/


Kínálatunk
RS232-t és RS485-t standard kivitelben
kínáljuk. Kérésre Ethernet, PROFIbus és
CANbus kivitelben is elkészítjük Önnek.

SG30   SG50   SG150
Tények és adatok

További szolgáltatásaink
Termékeinkhez saját Know-How-nkat
ajánljuk:
• Szerszámcsere
• kollízióvédelem
• programozás
• speciális befogók

Befogó Max. fogóerő Min. fogóerő
Nyitási

szélesség
Súly Sebesség

SG30 30 N 1,5 N 30 mm 220 g 175 mm/s

SG50 50 N 1,5 N 50 mm 390 g 175 mm/s

SG150 50 N 1,5 N 100 mm 430 g 175 mm/s



CR-sorozatunkat kifejezetten a steril
helységekben való használatra
fejlesztettük ki. Egy külső intézmény VDI
2083 és ISO 14644 sterilhelység- és
tisztaságalkalmasnak minősítette ezeket
a termékeinket. A precíz és nagy
finomsággal összehangolt felépítés
gondoskodik arról, hogy mindenfajta
mozgatás kivitelezhetővé váljon. Ezért
minden steril helységben megállja a
helyét: az implantátumok gyártásától, a
steril alkatrészek előállításán keresztül, a
szenzorok pormentes szereléséig.

SG30-CR     SG50-CR     SG150-CR
CR-sorozatunk steril helyekre

Alkalmazásuk a labor automatikában
A nagy nyitási szélesség által a 
szervomotoros befogó a microplate-t
mindkét irányba fogóujj-csere nélkül 
szorítja, úgymint:
• pipetták
• edények
• tesztcsövek
• Microplates
• Microplate-Lids
• pipettatartók

CRCR



WP-sorozatunk elemeit víz alatti
felhasználásra terveztünk. Speciális
eljárással készülnek, mely védi a
csatlakozási pontokat és az elektronikát
a vízszivárgástól. Ezáltal befogóink az
IP68-as szabványnak megfelelően
használhatók a víz alatt.

SG50-WP     SG150-WP
Vízálló WP-sorozatunk

Ezen tulajdonságokkal a higiéniailag
kritikus felhasználási területeken
kiválóan használhatók, például a
gyógyszeriparban vagy laboratóriumi
környezetben, mert könnyen
tisztíthatók, nehezen elérhető sarkok és
kontúrok nélkül.

WPWP



Kollaboratív befogóink biztonsággal és
megbízhatóan működnek együtt az Ön
MRK-robotjával a felhasználás során,
ahol ember és gép találkozik. A
befogórendszer által nem keletkezik
biztonsági rés ember és gép között,
hanem ezt zökkenőmentesen kizárja.
Ezáltal az Ön robotja biztonságosabb
segítője lesz munkatársának.

Ember és gép, kéz a kézben
Biztos befogóműködés kollaboratív robotokkal

Először Önnel közösen egyeztetve
meghatározzuk a befogási feladatokat,
majd személyre szabottan megtervezzük
Önnek a biztos befogómegoldást, a
rugalmasan alakítható beépítési
rendszerünkkel és a szakmai Know-How-
kal.

• MRK-ütköző lekerekített, puha
kontúrokkal

• Befogóujjak lekerekített
fogóvégekkel

• Passzív és aktív fékek
• Redundáns erőszenzor
• Ultrahang-érzékelés
• Kapacitív érzékelés



Safetygrip-technológiánknak
köszönhetően befogóink áramszünet
esetén is megtartják a záró erőt, ezáltal
az Ön terméke teljesen védve van. A
szervo-elektromos befogóinknál
mágnes fékkel fejlesztettük ki a
Safetygrip-technológiát.

Safetygrip-technológia
Áramszünet esetén is biztos kezekben

Zavar esetén időben, már 10%-os
feszültségesésnél zár és gondoskodik a
folyamatos záró erőről.
Kondenzátorokkal segítjük a
feszültségingadozás redundáns
kiegyenlítését, hogy a tartási folyamatot
biztosítani tudjuk.

Az aktív mágnes fék a 
robot kapcsolórészébe van 

integrálva.
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Pneumatikus forgóbefogónkkal
termékét, befogási állapotban akár 180
fokig tudja forgatni. Beépített Swing-
technológiánk által gyors váltás érhető
el vízszintes és függőleges
pozícionálásból, elősegítve a további
feldolgozási vagy szállítási folyamatokat.

PSZ   a Mindentudó
Az integrált forgótengellyel ellátott pneumatikus befogók 
megkímélik az időigényes befogócserétől. 

• teljesen központi
• karbantartásmentes
• alappofák két különböző 

magasságban
• pontosan meghatározott fogóerő az 

opcionális Safetygrip-technológia 
által

• biztonság nyomásveszteségnél is az 
opcionális Safetygrip-technológia 
által

• két további nyitási pozíció az 
opcionális Quickstep-technológia 
által

Opcionális digitális lekérdezés

Tartozékok

Rugós feszítés az előre meghatározott fogóerő eléréséhez és biztonság 
nyomásveszteségnél (Safetygrip-technológia)

Két további nyitási pozíció beiktatása (Quickstep-technológia)

Végálláskapcsoló LED-kijelzővel

Max. fogóerő Nyitási szélesség Súly Forgató nyomaték

PSZ 200
filigree

125 N
250 N

13,5 mm és 27 mm
26 mm és 52 mm
52,5 mm és 105 mm

900 g
1100 g
1600 g

40 Ncm

PSZ 600
filigree

250 N
500 N

15 mm és 30 mm
30 mm és 60 mm

1900 g
2200 g

100 Ncm

PSZ 201
robust

125 N
250 N

613,5 mm és 27 mm
26 mm és 52 mm
52,5 mm és 105 mm

1300 g
1500 g
1900 g

40 Ncm

PSZ 601
robust

250 N
500 N

15 mm és 30 mm
30 mm és 60 mm

2900 g
3500 g

100 Ncm

PSZ 1201
robust

600 N
1200 N

40 mm
80 mm

8800 g 400 Ncm

PSZ 3001
robust

1500 N
3000 N

40 mm
80 mm

13300 g 1000 Ncm

http://ptm-mechatronics.com/technologien/safetygrip
http://ptm-mechatronics.com/technologien/quickstep


Hárompofás befogónk a precíz
bolygókerekes hajtóműje által
egyszerűen képes kerek tárgyak
kezelésére. A kör alakú tárgyakat a nagy
finomsággal állítható fogóerővel
foghatja meg a külső és a belső
átmérőjük mentén. Megfelelő
hosszúságú fogópofákkal extrém széles
fogási szélesség érhető el vagy
geometrikusan hasonló tárgyak
különböző méretben átszerelés nélkül
megfoghatókká válnak.

DSG   „A kerek dolog”
Teljesen koncentrikus, pneumatikus hárompofás befogó nagy kerek 
tárgyak kezeléséhez.  

• teljesen koncentrikus
• magas ismétlési pontosság
• a befogópofák egyszerű

behatárolása
• magas fogóerő
• Atex-engedély

Fogó 
forgatónyomaték

Súly

DSG 450
6,5 Nm

19,5 Nm
58,5 Nm

2,1 kg
3,0 kg
3,8 kg

DSG 900
13 Nm
39 Nm

117 Nm

2,3 kg
3,2 kg
4,0 kg

DSG 1800
32 Nm
96 Nm

288 Nm

5,9 kg
8,6 kg

10,4 kg

DSG 3600
65 Nm

195 Nm
585 Nm

6,5 kg
9,2 kg

11,0 kg

Standard IP 66

Opcionális

Atex engedély

hajtómű 3:1 | 9:1 | 1:2

IP 68 tengervízálló

IP 68 rozsdamentes nemesacél

fordulatszám szabályozó

szilikonmentes

Viton FPM FKM

acetonálló EPDM PTFE

Tartozékok

szerelési könyök

szerelési keret

levegőcsatlakozó átalakító 45° és 90°-hoz



le1stungsstarke 

Druckluftmotoren 

prazise 

Greifsysteme 

mechatron ics 
pneumatische 

Antriebstechnik 

PTM mechatronics GmbH 

Boschstrar..e 4 

82178 Puchheim 

Telefon: +49-89-8002151 

Fax: +49-89-8002952 

E-mail: info@ptm-mechatronics.com 

Internet: www.ptm-mechatronics.com 

Az Ön kapcsolattartója:

CONPART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Zsigmond Király u. 1.
H-9012 Győr

Tel.: +3696 618 790
Fax.: +3696 310 152
info@conpart.hu
www.conpart.hu




