






Współosiowe AC
Złożone z przekładni walcowych i planetarnych  
oraz silników asynchronicznych jednofazowych 230VAC 
 i trójfazowych 230/400VAC, 50/60Hz, o mocach  
z przedziału 6W - 200W oraz 0,09kW- 30kW.  
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Współosiowe DC
Złożone z przekładni walcowych i planetarnych 
oraz silników komutatorowych prądu stałego dwu-  
 i czterobiegunowych na napięcia 12, 24, 48, 90, 180 VDC  
o mocach od 6W - 300W.  
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Tanie małogabarytowe
Motoreduktory z silnikiem asynchronicznym  
230VAC/50Hz o optymalnej relacji ceny  
do osiągów mechanicznych. 
Małogabarytowe mikromotoreduktory na bazie silników  
synchronicznych wielobiegunowych na napięcia od  
12V-240V, 50/60Hz i silników prądu stałego od  
3VDC-24VDC.

Silniki krokowe i serwomotory
Silniki krokowe bipolarne i unipolarne o kroku 1,8°� 
i rozmiarach od Nema 8 do Nema 43. 
Mikrosilniki krokowe bipolarne i unipolarne o krokach  
 7,5°� 11,25°� 15°� na napięcia od 3V-24V. 
Serwomotory na bazie silników bezszczotkowych  
 z wirnikiem z magnesów trwałych, z enkoderami magnetycznymi.

Kątowe AC
Złożone z przekładni ślimakowych i silników  
asynchronicznych jednofazowych 230VAC  
 i trójfazowych 230/400VAC, 50/60Hz, o mocach  
z przedziału 6W - 200W oraz 0,09kW-30kW.  
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Kątowe DC
Złożone z przekładni ślimakowych i silników  
komutatorowych prądu stałego dwu-  
i czterobiegunowych na napięcia 12, 24, 48, 90, 180 VDC  
 o mocach od 6W - 300W. 
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Silniki specjalizowane
Silniki synchroniczne, niskoprofilowe, specjalizowane silniki  
asynchroniczne oraz inne produkowane pod indywidualne 
zamówienie klienta. 

Przetwornice AC i sterowniki napędowe
Przetwornice jednofazowe do silników  
 asynchronicznych jedno- i trójfazowych. 
Sterowniki uniwersalne do silników bezszczotkowych  
oraz silników krokowych. 
Regulatory prędkości do silników prądu stałego. 
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Siłowniki liniowe
Szeroka gama produktów pozwala na dopasowanie 
siłownika w wielu aplikacjach, szczególnie w sprzęcie  
medycznym, rehabilitacyjnym, meblarstwie  
oraz zastosowaniach przemysłowych. 
Dowolny wybór możliwych skoków, prędkości  
oraz obciążeń. 
Zgodność z dyrektywami CE  
oraz normą medyczną EN60601.

Piloty
Estetycznie wykonane piloty sterujące, kontrolujące  
funkcje siłowników oraz akcesoriów. 
Szeroki wybór oznaczeń klawiszy oraz mnogość funkcji. 
Specjalne wersje pilotów dla zastosowań medycznych  
oraz meblowych. 

Sprężyny gazowe i podnośniki
Sprężyny gazowe oraz podnośniki stosowane  
w meblarstwie, sprzęcie medycznym, aplikacjach  
przemysłowych oraz wielu innych zastosowaniach. 
 
  • sprężyny gazowe typu podnoszącego 
  • sprężyny gazowe blokowane 
  • destomaty 
  • podnośniki hydrauliczne 
 
Szeroki zakres sił, obciążeń oraz mocowań.

Siłowniki przemysłowe
Specjalne produkty do zastosowań przemysłowych. 
Duża sztywność konstrukcji, duża prędkość  
 oraz szeroki zakres obciążeń. 
 
  • siłowniki elektryczne z silnikiem AC oraz DC 
  • siłowniki liniowe z serwonapędem 
  • kolumny podnoszące oraz podnośniki śrubowe

Sterowanie
Podstawowe założenia: kontrola pracy siłowników  
liniowych oraz zapewnienie płynnego ruchu.  
Szeroka gama produktów zapewniająca uniwersalność  
zastosowania jednostek sterujących. 
Zgodność z dyrektywami CE  
 oraz normą medyczną EN60601.

Akcesoria
  • kable zasilające 
  • zewnętrzne wyłączniki krańcowe 
  • akumulatory 
  • lampy LED 
  • masażery 
  • poduszki powietrzne oraz maty grzewcze

Zewnętrzne
  • zasilacze i ładowarki USB 
  • dogniazdkowe 
  • biurkowe typu “desktop” 
Stosowane w sprzęcie domowym 
i aplikacjach przemysłowych ITE, AV, LED.

Medyczne
• dogniazdkowe
• biurkowe tzw. “desktop”
• do zabudowy tzw. “openframe”
• modułowe w obudowach siatkowych

Stosowane w sprzęcie medycznym 
i rehabilitacyjnym, zgodnie z normą EN60601

Przetwornice napięcia
• DC-DC w obudowach siatkowych, bez obudowy 

oraz do tzw. wlutowania na PCB
• DC-AC inwertery z przebiegiem sinusoidalnym 

niemodyfikowanym oraz modyfikowanym
• zasilacze i ładowarki samochodowe z wtykiem zapalniczki

Stosowane w sprzęcie samochodowym 
i aplikacjach przemysłowych

Przemysłowe
• modułowe w obudowach
• na szynę DIN
• do zabudowy tzw. “openframe”
• zasilacze PoE

Stosowane do produkcji maszyn i szaf sterowniczych.

LED
• zewnętrzne z IP64 oraz IP67,
• wewnętrzne z IP20 oraz IP44,
• stało napięciowe i stało prądowe, 

z funkcją ściemniania.
Stosowane w oprawach i oświetleniu LED.

Baterie i akumulatory
• przemysłowe baterie litowe oraz alkaliczne
• akumulatory i pakiety akumulatorów litowych oraz NI-MH
• akumulatory kwasowo-ołowiowe AGM.

Stosowane w elektronice oraz w systemach UPS. 
Możliwość produkcji pakietów akumulatorowych 
OEM lub ODM zgodnych ze specyfikacją klienta.

Dozownik granulatu np. pelletu
Wykonany z żeliwa sferoidalnego, działający  
 na zasadzie obrotowej “śluzy”. 
Stosowany w kotłach pelletowych zapewnia równomierne  
podawanie pelletu do paleniska oraz zapobiega przed  
cofnięciem się płomienia do zbiornika.

Wentylatory i dmuchawy
• wentylatory wyciągowe spalin
• wentylatory osiowe i poprzeczne
• dmuchawy 

Czujniki
• czujniki pojemnościowe do bezdotykowego 

wykrywania wszelkiego typu materiałów
• czujniki temperatury - termistory NTC

Kable zasilające
Różnego typu kable zasilające z wtyczkami stosowanymi  
we wszystkich rejonach świata oraz kable wykonane  
zgodnie z dokumentacją klienta.

 

Turbina ssąca
Stosowana do pneumatycznego transportu  
granulatów np. pelletu, wykorzystywana  
 w urządzeniach typu “cyklon”.

Zapalarki ceramiczne
Ceramiczne zapalarki do pelletu, ziarna i innych 
materiałów palnych charakteryzujące się szybkim  
czasem rozpalania, niezawodnością pracy 
oraz oszczędnością energii.

Karty pamięci
Karty SD, MicroSD i CF typu NAND flash:

• MLC i Ultra MLC
• SLC

Wysoki współczynnik ilości cykli programowania  
i kasowania tzw. P/E. 
Przechowywanie danych do 10 lat, zakres temperatury  
-40°�C - 85°�C.

Kółka
• do łóżek szpitalnych i rehabilitacyjnych
• do wózków inwalidzkich
• do sprzętu medycznego
• przemysłowe
• meblowe

Szeroka oferta i doświadczenie w doborze napędów zapewnia, iż jesteśmy zdolni zaproponować  
kilka rozwiązań do jednej aplikacji. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę silników oraz przekładni.

Siłowniki z napędem elektrycznym cieszą się niezwykle dużym i stale wzrastającym zainteresowaniem wśród 
konstruktorów maszyn. Posiadamy jedną z najbardziej kompaktowych wersji siłowników  

z wbudowanym silnikiem wewnątrz cylindra.

Kompletna gama rozwiązań zasilania typu DC, tj. zasilacze, baterie, przetwornice DC-DC oraz DC-AC.
Szeroki zakres mocy i napięć zasilaczy oraz pojemności dla różnych typów baterii, możliwość wykonania pro-

jektu OEM. Zgodność z normami CE i dyrektywami EMC, LVD, ErP2, RoHS, WEE.

Na życzenie naszych klientów stale poszerzamy naszą ofertę o komponenty elektromechaniczne.



Współosiowe AC
Złożone z przekładni walcowych i planetarnych  
oraz silników asynchronicznych jednofazowych 230VAC 
 i trójfazowych 230/400VAC, 50/60Hz, o mocach  
z przedziału 6W - 200W oraz 0,09kW- 30kW.  
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Współosiowe DC
Złożone z przekładni walcowych i planetarnych 
oraz silników komutatorowych prądu stałego dwu-  
 i czterobiegunowych na napięcia 12, 24, 48, 90, 180 VDC  
o mocach od 6W - 300W.  
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Tanie małogabarytowe
Motoreduktory z silnikiem asynchronicznym  
230VAC/50Hz o optymalnej relacji ceny  
do osiągów mechanicznych. 
Małogabarytowe mikromotoreduktory na bazie silników  
synchronicznych wielobiegunowych na napięcia od  
12V-240V, 50/60Hz i silników prądu stałego od  
3VDC-24VDC.

Silniki krokowe i serwomotory
Silniki krokowe bipolarne i unipolarne o kroku 1,8°� 
i rozmiarach od Nema 8 do Nema 43. 
Mikrosilniki krokowe bipolarne i unipolarne o krokach  
 7,5°� 11,25°� 15°� na napięcia od 3V-24V. 
Serwomotory na bazie silników bezszczotkowych  
 z wirnikiem z magnesów trwałych, z enkoderami magnetycznymi.

Kątowe AC
Złożone z przekładni ślimakowych i silników  
asynchronicznych jednofazowych 230VAC  
 i trójfazowych 230/400VAC, 50/60Hz, o mocach  
z przedziału 6W - 200W oraz 0,09kW-30kW.  
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Kątowe DC
Złożone z przekładni ślimakowych i silników  
komutatorowych prądu stałego dwu-  
i czterobiegunowych na napięcia 12, 24, 48, 90, 180 VDC  
 o mocach od 6W - 300W. 
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Silniki specjalizowane
Silniki synchroniczne, niskoprofilowe, specjalizowane silniki  
asynchroniczne oraz inne produkowane pod indywidualne 
zamówienie klienta. 

Przetwornice AC i sterowniki napędowe
Przetwornice jednofazowe do silników  
 asynchronicznych jedno- i trójfazowych. 
Sterowniki uniwersalne do silników bezszczotkowych  
oraz silników krokowych. 
Regulatory prędkości do silników prądu stałego. 
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Siłowniki liniowe
Szeroka gama produktów pozwala na dopasowanie 
siłownika w wielu aplikacjach, szczególnie w sprzęcie  
medycznym, rehabilitacyjnym, meblarstwie  
oraz zastosowaniach przemysłowych. 
Dowolny wybór możliwych skoków, prędkości  
oraz obciążeń. 
Zgodność z dyrektywami CE  
oraz normą medyczną EN60601.

Piloty
Estetycznie wykonane piloty sterujące, kontrolujące  
funkcje siłowników oraz akcesoriów. 
Szeroki wybór oznaczeń klawiszy oraz mnogość funkcji. 
Specjalne wersje pilotów dla zastosowań medycznych  
oraz meblowych. 

Sprężyny gazowe i podnośniki
Sprężyny gazowe oraz podnośniki stosowane  
w meblarstwie, sprzęcie medycznym, aplikacjach  
przemysłowych oraz wielu innych zastosowaniach. 
 
  • sprężyny gazowe typu podnoszącego 
  • sprężyny gazowe blokowane 
  • destomaty 
  • podnośniki hydrauliczne 
 
Szeroki zakres sił, obciążeń oraz mocowań.

Siłowniki przemysłowe
Specjalne produkty do zastosowań przemysłowych. 
Duża sztywność konstrukcji, duża prędkość  
 oraz szeroki zakres obciążeń. 
 
  • siłowniki elektryczne z silnikiem AC oraz DC 
  • siłowniki liniowe z serwonapędem 
  • kolumny podnoszące oraz podnośniki śrubowe

Sterowanie
Podstawowe założenia: kontrola pracy siłowników  
liniowych oraz zapewnienie płynnego ruchu.  
Szeroka gama produktów zapewniająca uniwersalność  
zastosowania jednostek sterujących. 
Zgodność z dyrektywami CE  
 oraz normą medyczną EN60601.

Akcesoria
  • kable zasilające 
  • zewnętrzne wyłączniki krańcowe 
  • akumulatory 
  • lampy LED 
  • masażery 
  • poduszki powietrzne oraz maty grzewcze

Zewnętrzne
  • zasilacze i ładowarki USB 
  • dogniazdkowe 
  • biurkowe typu “desktop” 
Stosowane w sprzęcie domowym 
i aplikacjach przemysłowych ITE, AV, LED.

Medyczne
• dogniazdkowe
• biurkowe tzw. “desktop”
• do zabudowy tzw. “openframe”
• modułowe w obudowach siatkowych

Stosowane w sprzęcie medycznym 
i rehabilitacyjnym, zgodnie z normą EN60601

Przetwornice napięcia
• DC-DC w obudowach siatkowych, bez obudowy 

oraz do tzw. wlutowania na PCB
• DC-AC inwertery z przebiegiem sinusoidalnym 

niemodyfikowanym oraz modyfikowanym
• zasilacze i ładowarki samochodowe z wtykiem zapalniczki

Stosowane w sprzęcie samochodowym 
i aplikacjach przemysłowych

Przemysłowe
• modułowe w obudowach
• na szynę DIN
• do zabudowy tzw. “openframe”
• zasilacze PoE

Stosowane do produkcji maszyn i szaf sterowniczych.

LED
• zewnętrzne z IP64 oraz IP67,
• wewnętrzne z IP20 oraz IP44,
• stało napięciowe i stało prądowe, 

z funkcją ściemniania.
Stosowane w oprawach i oświetleniu LED.

Baterie i akumulatory
• przemysłowe baterie litowe oraz alkaliczne
• akumulatory i pakiety akumulatorów litowych oraz NI-MH
• akumulatory kwasowo-ołowiowe AGM.

Stosowane w elektronice oraz w systemach UPS. 
Możliwość produkcji pakietów akumulatorowych 
OEM lub ODM zgodnych ze specyfikacją klienta.

Dozownik granulatu np. pelletu
Wykonany z żeliwa sferoidalnego, działający  
 na zasadzie obrotowej “śluzy”. 
Stosowany w kotłach pelletowych zapewnia równomierne  
podawanie pelletu do paleniska oraz zapobiega przed  
cofnięciem się płomienia do zbiornika.

Wentylatory i dmuchawy
• wentylatory wyciągowe spalin
• wentylatory osiowe i poprzeczne
• dmuchawy 

Czujniki
• czujniki pojemnościowe do bezdotykowego 

wykrywania wszelkiego typu materiałów
• czujniki temperatury - termistory NTC

Kable zasilające
Różnego typu kable zasilające z wtyczkami stosowanymi  
we wszystkich rejonach świata oraz kable wykonane  
zgodnie z dokumentacją klienta.

 

Turbina ssąca
Stosowana do pneumatycznego transportu  
granulatów np. pelletu, wykorzystywana  
 w urządzeniach typu “cyklon”.

Zapalarki ceramiczne
Ceramiczne zapalarki do pelletu, ziarna i innych 
materiałów palnych charakteryzujące się szybkim  
czasem rozpalania, niezawodnością pracy 
oraz oszczędnością energii.

Karty pamięci
Karty SD, MicroSD i CF typu NAND flash:

• MLC i Ultra MLC
• SLC

Wysoki współczynnik ilości cykli programowania  
i kasowania tzw. P/E. 
Przechowywanie danych do 10 lat, zakres temperatury  
-40°�C - 85°�C.

Kółka
• do łóżek szpitalnych i rehabilitacyjnych
• do wózków inwalidzkich
• do sprzętu medycznego
• przemysłowe
• meblowe

Szeroka oferta i doświadczenie w doborze napędów zapewnia, iż jesteśmy zdolni zaproponować  
kilka rozwiązań do jednej aplikacji. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę silników oraz przekładni.

Siłowniki z napędem elektrycznym cieszą się niezwykle dużym i stale wzrastającym zainteresowaniem wśród 
konstruktorów maszyn. Posiadamy jedną z najbardziej kompaktowych wersji siłowników  

z wbudowanym silnikiem wewnątrz cylindra.

Kompletna gama rozwiązań zasilania typu DC, tj. zasilacze, baterie, przetwornice DC-DC oraz DC-AC.
Szeroki zakres mocy i napięć zasilaczy oraz pojemności dla różnych typów baterii, możliwość wykonania pro-

jektu OEM. Zgodność z normami CE i dyrektywami EMC, LVD, ErP2, RoHS, WEE.

Na życzenie naszych klientów stale poszerzamy naszą ofertę o komponenty elektromechaniczne.



Współosiowe AC
Złożone z przekładni walcowych i planetarnych  
oraz silników asynchronicznych jednofazowych 230VAC 
 i trójfazowych 230/400VAC, 50/60Hz, o mocach  
z przedziału 6W - 200W oraz 0,09kW- 30kW.  
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Współosiowe DC
Złożone z przekładni walcowych i planetarnych 
oraz silników komutatorowych prądu stałego dwu-  
 i czterobiegunowych na napięcia 12, 24, 48, 90, 180 VDC  
o mocach od 6W - 300W.  
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Tanie małogabarytowe
Motoreduktory z silnikiem asynchronicznym  
230VAC/50Hz o optymalnej relacji ceny  
do osiągów mechanicznych. 
Małogabarytowe mikromotoreduktory na bazie silników  
synchronicznych wielobiegunowych na napięcia od  
12V-240V, 50/60Hz i silników prądu stałego od  
3VDC-24VDC.

Silniki krokowe i serwomotory
Silniki krokowe bipolarne i unipolarne o kroku 1,8°� 
i rozmiarach od Nema 8 do Nema 43. 
Mikrosilniki krokowe bipolarne i unipolarne o krokach  
 7,5°� 11,25°� 15°� na napięcia od 3V-24V. 
Serwomotory na bazie silników bezszczotkowych  
 z wirnikiem z magnesów trwałych, z enkoderami magnetycznymi.

Kątowe AC
Złożone z przekładni ślimakowych i silników  
asynchronicznych jednofazowych 230VAC  
 i trójfazowych 230/400VAC, 50/60Hz, o mocach  
z przedziału 6W - 200W oraz 0,09kW-30kW.  
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Kątowe DC
Złożone z przekładni ślimakowych i silników  
komutatorowych prądu stałego dwu-  
i czterobiegunowych na napięcia 12, 24, 48, 90, 180 VDC  
 o mocach od 6W - 300W. 
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Silniki specjalizowane
Silniki synchroniczne, niskoprofilowe, specjalizowane silniki  
asynchroniczne oraz inne produkowane pod indywidualne 
zamówienie klienta. 

Przetwornice AC i sterowniki napędowe
Przetwornice jednofazowe do silników  
 asynchronicznych jedno- i trójfazowych. 
Sterowniki uniwersalne do silników bezszczotkowych  
oraz silników krokowych. 
Regulatory prędkości do silników prądu stałego. 
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Siłowniki liniowe
Szeroka gama produktów pozwala na dopasowanie 
siłownika w wielu aplikacjach, szczególnie w sprzęcie  
medycznym, rehabilitacyjnym, meblarstwie  
oraz zastosowaniach przemysłowych. 
Dowolny wybór możliwych skoków, prędkości  
oraz obciążeń. 
Zgodność z dyrektywami CE  
oraz normą medyczną EN60601.

Piloty
Estetycznie wykonane piloty sterujące, kontrolujące  
funkcje siłowników oraz akcesoriów. 
Szeroki wybór oznaczeń klawiszy oraz mnogość funkcji. 
Specjalne wersje pilotów dla zastosowań medycznych  
oraz meblowych. 

Sprężyny gazowe i podnośniki
Sprężyny gazowe oraz podnośniki stosowane  
w meblarstwie, sprzęcie medycznym, aplikacjach  
przemysłowych oraz wielu innych zastosowaniach. 
 
  • sprężyny gazowe typu podnoszącego 
  • sprężyny gazowe blokowane 
  • destomaty 
  • podnośniki hydrauliczne 
 
Szeroki zakres sił, obciążeń oraz mocowań.

Siłowniki przemysłowe
Specjalne produkty do zastosowań przemysłowych. 
Duża sztywność konstrukcji, duża prędkość  
 oraz szeroki zakres obciążeń. 
 
  • siłowniki elektryczne z silnikiem AC oraz DC 
  • siłowniki liniowe z serwonapędem 
  • kolumny podnoszące oraz podnośniki śrubowe

Sterowanie
Podstawowe założenia: kontrola pracy siłowników  
liniowych oraz zapewnienie płynnego ruchu.  
Szeroka gama produktów zapewniająca uniwersalność  
zastosowania jednostek sterujących. 
Zgodność z dyrektywami CE  
 oraz normą medyczną EN60601.

Akcesoria
  • kable zasilające 
  • zewnętrzne wyłączniki krańcowe 
  • akumulatory 
  • lampy LED 
  • masażery 
  • poduszki powietrzne oraz maty grzewcze

Zewnętrzne
  • zasilacze i ładowarki USB 
  • dogniazdkowe 
  • biurkowe typu “desktop” 
Stosowane w sprzęcie domowym 
i aplikacjach przemysłowych ITE, AV, LED.

Medyczne
• dogniazdkowe
• biurkowe tzw. “desktop”
• do zabudowy tzw. “openframe”
• modułowe w obudowach siatkowych

Stosowane w sprzęcie medycznym 
i rehabilitacyjnym, zgodnie z normą EN60601

Przetwornice napięcia
• DC-DC w obudowach siatkowych, bez obudowy 

oraz do tzw. wlutowania na PCB
• DC-AC inwertery z przebiegiem sinusoidalnym 

niemodyfikowanym oraz modyfikowanym
• zasilacze i ładowarki samochodowe z wtykiem zapalniczki

Stosowane w sprzęcie samochodowym 
i aplikacjach przemysłowych

Przemysłowe
• modułowe w obudowach
• na szynę DIN
• do zabudowy tzw. “openframe”
• zasilacze PoE

Stosowane do produkcji maszyn i szaf sterowniczych.

LED
• zewnętrzne z IP64 oraz IP67,
• wewnętrzne z IP20 oraz IP44,
• stało napięciowe i stało prądowe, 

z funkcją ściemniania.
Stosowane w oprawach i oświetleniu LED.

Baterie i akumulatory
• przemysłowe baterie litowe oraz alkaliczne
• akumulatory i pakiety akumulatorów litowych oraz NI-MH
• akumulatory kwasowo-ołowiowe AGM.

Stosowane w elektronice oraz w systemach UPS. 
Możliwość produkcji pakietów akumulatorowych 
OEM lub ODM zgodnych ze specyfikacją klienta.

Dozownik granulatu np. pelletu
Wykonany z żeliwa sferoidalnego, działający  
 na zasadzie obrotowej “śluzy”. 
Stosowany w kotłach pelletowych zapewnia równomierne  
podawanie pelletu do paleniska oraz zapobiega przed  
cofnięciem się płomienia do zbiornika.

Wentylatory i dmuchawy
• wentylatory wyciągowe spalin
• wentylatory osiowe i poprzeczne
• dmuchawy 

Czujniki
• czujniki pojemnościowe do bezdotykowego 

wykrywania wszelkiego typu materiałów
• czujniki temperatury - termistory NTC

Kable zasilające
Różnego typu kable zasilające z wtyczkami stosowanymi  
we wszystkich rejonach świata oraz kable wykonane  
zgodnie z dokumentacją klienta.

 

Turbina ssąca
Stosowana do pneumatycznego transportu  
granulatów np. pelletu, wykorzystywana  
 w urządzeniach typu “cyklon”.

Zapalarki ceramiczne
Ceramiczne zapalarki do pelletu, ziarna i innych 
materiałów palnych charakteryzujące się szybkim  
czasem rozpalania, niezawodnością pracy 
oraz oszczędnością energii.

Karty pamięci
Karty SD, MicroSD i CF typu NAND flash:

• MLC i Ultra MLC
• SLC

Wysoki współczynnik ilości cykli programowania  
i kasowania tzw. P/E. 
Przechowywanie danych do 10 lat, zakres temperatury  
-40°�C - 85°�C.

Kółka
• do łóżek szpitalnych i rehabilitacyjnych
• do wózków inwalidzkich
• do sprzętu medycznego
• przemysłowe
• meblowe

Szeroka oferta i doświadczenie w doborze napędów zapewnia, iż jesteśmy zdolni zaproponować  
kilka rozwiązań do jednej aplikacji. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę silników oraz przekładni.

Siłowniki z napędem elektrycznym cieszą się niezwykle dużym i stale wzrastającym zainteresowaniem wśród 
konstruktorów maszyn. Posiadamy jedną z najbardziej kompaktowych wersji siłowników  

z wbudowanym silnikiem wewnątrz cylindra.

Kompletna gama rozwiązań zasilania typu DC, tj. zasilacze, baterie, przetwornice DC-DC oraz DC-AC.
Szeroki zakres mocy i napięć zasilaczy oraz pojemności dla różnych typów baterii, możliwość wykonania pro-

jektu OEM. Zgodność z normami CE i dyrektywami EMC, LVD, ErP2, RoHS, WEE.

Na życzenie naszych klientów stale poszerzamy naszą ofertę o komponenty elektromechaniczne.



Współosiowe AC
Złożone z przekładni walcowych i planetarnych  
oraz silników asynchronicznych jednofazowych 230VAC 
 i trójfazowych 230/400VAC, 50/60Hz, o mocach  
z przedziału 6W - 200W oraz 0,09kW- 30kW.  
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Współosiowe DC
Złożone z przekładni walcowych i planetarnych 
oraz silników komutatorowych prądu stałego dwu-  
 i czterobiegunowych na napięcia 12, 24, 48, 90, 180 VDC  
o mocach od 6W - 300W.  
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Tanie małogabarytowe
Motoreduktory z silnikiem asynchronicznym  
230VAC/50Hz o optymalnej relacji ceny  
do osiągów mechanicznych. 
Małogabarytowe mikromotoreduktory na bazie silników  
synchronicznych wielobiegunowych na napięcia od  
12V-240V, 50/60Hz i silników prądu stałego od  
3VDC-24VDC.

Silniki krokowe i serwomotory
Silniki krokowe bipolarne i unipolarne o kroku 1,8°� 
i rozmiarach od Nema 8 do Nema 43. 
Mikrosilniki krokowe bipolarne i unipolarne o krokach  
 7,5°� 11,25°� 15°� na napięcia od 3V-24V. 
Serwomotory na bazie silników bezszczotkowych  
 z wirnikiem z magnesów trwałych, z enkoderami magnetycznymi.

Kątowe AC
Złożone z przekładni ślimakowych i silników  
asynchronicznych jednofazowych 230VAC  
 i trójfazowych 230/400VAC, 50/60Hz, o mocach  
z przedziału 6W - 200W oraz 0,09kW-30kW.  
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Kątowe DC
Złożone z przekładni ślimakowych i silników  
komutatorowych prądu stałego dwu-  
i czterobiegunowych na napięcia 12, 24, 48, 90, 180 VDC  
 o mocach od 6W - 300W. 
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Silniki specjalizowane
Silniki synchroniczne, niskoprofilowe, specjalizowane silniki  
asynchroniczne oraz inne produkowane pod indywidualne 
zamówienie klienta. 

Przetwornice AC i sterowniki napędowe
Przetwornice jednofazowe do silników  
 asynchronicznych jedno- i trójfazowych. 
Sterowniki uniwersalne do silników bezszczotkowych  
oraz silników krokowych. 
Regulatory prędkości do silników prądu stałego. 
Zgodne z dyrektywami IEC, CE i UL.

Siłowniki liniowe
Szeroka gama produktów pozwala na dopasowanie 
siłownika w wielu aplikacjach, szczególnie w sprzęcie  
medycznym, rehabilitacyjnym, meblarstwie  
oraz zastosowaniach przemysłowych. 
Dowolny wybór możliwych skoków, prędkości  
oraz obciążeń. 
Zgodność z dyrektywami CE  
oraz normą medyczną EN60601.

Piloty
Estetycznie wykonane piloty sterujące, kontrolujące  
funkcje siłowników oraz akcesoriów. 
Szeroki wybór oznaczeń klawiszy oraz mnogość funkcji. 
Specjalne wersje pilotów dla zastosowań medycznych  
oraz meblowych. 

Sprężyny gazowe i podnośniki
Sprężyny gazowe oraz podnośniki stosowane  
w meblarstwie, sprzęcie medycznym, aplikacjach  
przemysłowych oraz wielu innych zastosowaniach. 
 
  • sprężyny gazowe typu podnoszącego 
  • sprężyny gazowe blokowane 
  • destomaty 
  • podnośniki hydrauliczne 
 
Szeroki zakres sił, obciążeń oraz mocowań.

Siłowniki przemysłowe
Specjalne produkty do zastosowań przemysłowych. 
Duża sztywność konstrukcji, duża prędkość  
 oraz szeroki zakres obciążeń. 
 
  • siłowniki elektryczne z silnikiem AC oraz DC 
  • siłowniki liniowe z serwonapędem 
  • kolumny podnoszące oraz podnośniki śrubowe

Sterowanie
Podstawowe założenia: kontrola pracy siłowników  
liniowych oraz zapewnienie płynnego ruchu.  
Szeroka gama produktów zapewniająca uniwersalność  
zastosowania jednostek sterujących. 
Zgodność z dyrektywami CE  
 oraz normą medyczną EN60601.

Akcesoria
  • kable zasilające 
  • zewnętrzne wyłączniki krańcowe 
  • akumulatory 
  • lampy LED 
  • masażery 
  • poduszki powietrzne oraz maty grzewcze

Zewnętrzne
  • zasilacze i ładowarki USB 
  • dogniazdkowe 
  • biurkowe typu “desktop” 
Stosowane w sprzęcie domowym 
i aplikacjach przemysłowych ITE, AV, LED.

Medyczne
• dogniazdkowe
• biurkowe tzw. “desktop”
• do zabudowy tzw. “openframe”
• modułowe w obudowach siatkowych

Stosowane w sprzęcie medycznym 
i rehabilitacyjnym, zgodnie z normą EN60601

Przetwornice napięcia
• DC-DC w obudowach siatkowych, bez obudowy 

oraz do tzw. wlutowania na PCB
• DC-AC inwertery z przebiegiem sinusoidalnym 

niemodyfikowanym oraz modyfikowanym
• zasilacze i ładowarki samochodowe z wtykiem zapalniczki

Stosowane w sprzęcie samochodowym 
i aplikacjach przemysłowych

Przemysłowe
• modułowe w obudowach
• na szynę DIN
• do zabudowy tzw. “openframe”
• zasilacze PoE

Stosowane do produkcji maszyn i szaf sterowniczych.

LED
• zewnętrzne z IP64 oraz IP67,
• wewnętrzne z IP20 oraz IP44,
• stało napięciowe i stało prądowe, 

z funkcją ściemniania.
Stosowane w oprawach i oświetleniu LED.

Baterie i akumulatory
• przemysłowe baterie litowe oraz alkaliczne
• akumulatory i pakiety akumulatorów litowych oraz NI-MH
• akumulatory kwasowo-ołowiowe AGM.

Stosowane w elektronice oraz w systemach UPS. 
Możliwość produkcji pakietów akumulatorowych 
OEM lub ODM zgodnych ze specyfikacją klienta.

Dozownik granulatu np. pelletu
Wykonany z żeliwa sferoidalnego, działający  
 na zasadzie obrotowej “śluzy”. 
Stosowany w kotłach pelletowych zapewnia równomierne  
podawanie pelletu do paleniska oraz zapobiega przed  
cofnięciem się płomienia do zbiornika.

Wentylatory i dmuchawy
• wentylatory wyciągowe spalin
• wentylatory osiowe i poprzeczne
• dmuchawy 

Czujniki
• czujniki pojemnościowe do bezdotykowego 

wykrywania wszelkiego typu materiałów
• czujniki temperatury - termistory NTC

Kable zasilające
Różnego typu kable zasilające z wtyczkami stosowanymi  
we wszystkich rejonach świata oraz kable wykonane  
zgodnie z dokumentacją klienta.

 

Turbina ssąca
Stosowana do pneumatycznego transportu  
granulatów np. pelletu, wykorzystywana  
 w urządzeniach typu “cyklon”.

Zapalarki ceramiczne
Ceramiczne zapalarki do pelletu, ziarna i innych 
materiałów palnych charakteryzujące się szybkim  
czasem rozpalania, niezawodnością pracy 
oraz oszczędnością energii.

Karty pamięci
Karty SD, MicroSD i CF typu NAND flash:

• MLC i Ultra MLC
• SLC

Wysoki współczynnik ilości cykli programowania  
i kasowania tzw. P/E. 
Przechowywanie danych do 10 lat, zakres temperatury  
-40°�C - 85°�C.

Kółka
• do łóżek szpitalnych i rehabilitacyjnych
• do wózków inwalidzkich
• do sprzętu medycznego
• przemysłowe
• meblowe

Szeroka oferta i doświadczenie w doborze napędów zapewnia, iż jesteśmy zdolni zaproponować  
kilka rozwiązań do jednej aplikacji. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę silników oraz przekładni.

Siłowniki z napędem elektrycznym cieszą się niezwykle dużym i stale wzrastającym zainteresowaniem wśród 
konstruktorów maszyn. Posiadamy jedną z najbardziej kompaktowych wersji siłowników  

z wbudowanym silnikiem wewnątrz cylindra.

Kompletna gama rozwiązań zasilania typu DC, tj. zasilacze, baterie, przetwornice DC-DC oraz DC-AC.
Szeroki zakres mocy i napięć zasilaczy oraz pojemności dla różnych typów baterii, możliwość wykonania pro-

jektu OEM. Zgodność z normami CE i dyrektywami EMC, LVD, ErP2, RoHS, WEE.

Na życzenie naszych klientów stale poszerzamy naszą ofertę o komponenty elektromechaniczne.




