
Motoreduktory z silnikami
prądu stałego serii RA6 

Zalety:
• kompaktowa obudowa 
• zasilanie prądem stałym o napięciu od 12Vdc do 90Vdc
• wysokie osiągi – duży moment startowy
• wysoka sprawność w porównaniu z silnikami prądu zmiennego
• stopień ochrony- IP23 jako standard

  Cechy silników:
• silnik komutatorowy prądu stałego
•  2-biegunowe z możliwością ustalenia kierunku obrotów poprzez zmianę 

polaryzacji napięcia zasilania( schemat połączeń uzwojeń podany jest na 
stronie 2) 

• obroty 3700obr/min
• napięcia zasilające: 12Vdc, 24Vdc, 36Vdc, 48Vdc, 90Vdc
• wyprowadzone przewody zasilające
• oferowana moc silnika: 6W, 10W, 15W, 25W, 40W, 60W, 90W, 120W, 150W, 

200W i 300W (szczegółowe dane techniczne podane są na stronie 2)
• oferowane w jednym rozmiarze S6-60mm
• silniki są przeznaczone do pracy ciągłej S1 
• klasa izolacji  “E” (1200C)

 Cechy przekładni:
• przekładnia ślimakowa
• standardowo zastosowane łożyska kulkowe w ostatnich stopniach

ślimacznica i koło ślimakowe przekładni jest dodatkowo nawęglone
• smarowanie przekładni specjalnym smarem wysokotemperaturowym
• zakres oferowanych przełożeń: 1 / 5 do 1 / 75  co daje od 49 do 740 obr/min 

na wałku wyjściowym
• maksymalny dopuszczalny moment mechaniczny na wałku wyjściowym 

przekładni wynosi ok. 4Nm ( szczegółowe parametry mechaniczne podane 
są na stronie 2 )

• obudowa przekładni zespolona z bocznymi obsadami łożysk od strony 
wałków wyjściowych

• możliwe jednostronne wyprowadzenie wałka ( lewe lub prawe ) albo 
dwustronne wyprowadzenie wałków ( patrz str.2 ) 

• wałek wyjściowy pełny o średnicy 10mm z wycięciem na klin 3 x 3 x 20mm
• mocowanie do obsad łożysk wałków wyjsćiowych albo do obudowy 

przekładni 
• waga ok. 1kg
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Motoreduktory z silnikami
prądu stałego serii RA6 

Dane techniczne i rysunki dla motoreduktora serii RA6:

                    Dostępne przełożenia przekładni i odpowiadające im prędkości oraz momenty dla
                    motoreduktora serii RA6:
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