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MLA-KX Moduł liniowy z silnikiem krokowym

Silniki zakończone są wyprowadzeniami w postaci przewodów o długości 15…25 cm.
Istnieje możliwość dostosowania innego typu silnika krokowego do połączenia z modułem.
Interfejs: Silnik krokowy, wymaga podłączenia zewnętrznego sterownika.

MLA-SKX Moduł liniowy z silnikiem krokowym i zintegrowanym sterownikiem

Moduł liniowy z silnikiem krokowym i sterownikiem silnika krokowego z interfejsem KROK/KIERUNEK/
ZEZWOLENIE. Sterownik umożliwia sterowanie silnikiem krokowym o prądzie do 4 A z podziałem 
kroku do 1/64, co pozwala na precyzyjną kontrolę wózka modułu z rozdzielczością nawet do 0,1 mm.
Interfejs: Sygnały KROK (CLK) , KIERUNEK (DIR), ZEZWOLENIE (ENABLE) w standardzie 5 V.

MLA-SIC Moduł liniowy z silnikiem krokowym i wbudowanym kontrolerem ruchu z możliwością programowania i sterowania przez 
magistralę RS485 MODBUS-RTU.

Kontroler umożliwia ustalenie dowolnej trajektorii ruchu wózka oraz realizacji programów ruchu 
ustawionych przez użytkownika. Uniwersalne wejścia i wyjścia kontrolera umożliwiają reakcję modułu 
na  zdarzenia zewnętrzne lub sterowanie zewnętrzymi urządzeniami. 
Do programowania/konfigurowania urządzenia dostępna jest aplikacja SIC-KONFIGURATOR, 
która poprzez złącze USB pozwala w łatwy sposób skonfigurować parametry pracy modułu oraz 
przetestować parametry ruchu.  
Dodatkowe oprogramowanie  ML-PROG umożliwia stworzenie programów ruchu do samodzielnej 
pracy modułu. 

MLA–DX Moduł liniowy z silnikiem DC

Moduł wyposażony jest w silnik DC firmy Buehler Motor model 1.61.050.4XX. W zależności od modelu 
silnik może być zasilany napięciem 12 V lub 24 V. W zależności od przekładni silnika możliwe jest 
uzyskanie siły od 15 N przy prędkości 1,1 m/s (przełożenie 6,3:1) do 205* N przy prędkości 0,01 m/s 
(przełożenie 377:1). *należy zwrócić uwagę na dopuszczalne obciążenie modułu

MLA–SX Moduł liniowy z serwosilnik prądu przemiennego

Znaczne prędkości liniowe oraz zdolność do przenoszenia większych obciążeń. Precyzyjna kontrola 
pozycji dzięki zintegrowanemu enkoderowi o rozdzielczości 2500 imp./obr. 
Możliwość bezpośredniego montażu w module oraz poprzez przekładnię planetarną prostą lub  kątową.  
Wraz z modułami liniowymi dostępne są silniki serwo o mocach od 200 do 400 W.  
Silniki serii SMH60S mogą być dodatkowo wyposażone w hamulec zabezpieczający układ liniowy   
w danej pozycji podczas utraty napięcia zasilania.
Serwosilnik wymaga zastosowania zewnętrznego sterownika.

    Korzyści
< Maksymalna prędkość liniowa* 2 m/s
< Dokładność pozycjonowania* 0,1 mm
< Maksymalna siła* 100 N
< Przełożenie napędu 1 obr. / 150 mm

       *Podane parametry zależą od zastosowanego napędu

MLA–H Moduł pasywny

Pasywny moduł liniowy jest bardzo często wykorzystywany w systemach XYZ, w skład którego 
wchodzi większa ilość modułów. Przy niewielkich układach bramowych wystarczające jest jeżeli jedna 
z równoległych osi  jest napędowa, podczas gdy druga spełnia jedynie funkcję podporową.

MLA–R Moduł liniowy z korbką

Moduł liniowy o napędzie ręcznym został wyposażony w specjalną korbkę pozwalającą na łatwe 
pozycjonowanie wózka. Do zastosowań, gdzie sporadycznie zachodzi potrzeba zmiany pozycji. Zestaw 
może być dodatkowo wyposażony w enkoder oraz licznik z wyświetlaczem określający położenie 
wózka.

Moduł liniowy MLA stanowi ekonomiczne urządzenie do realizacji przemieszczeń 
liniowych wymagających pozycjonowania. Moduł zbudowany został na 
dedykowanym profilu aluminiowym i prowadnicy z szyną profilową, po której 
toczy się wózek napędzany paskiem zębatym. Rozwiązanie to, mimo iż nie 
zapewnia takiej precyzji ruchu jak przy wykorzystaniu śruby kulowej, jest  
w wielu aplikacjach wystarczające, a przede wszystkim bardziej ekonomiczne.

Moduł MLA standardowo napędzany jest silnikiem krokowym, co umożliwia 
sterowanie w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego (bez konieczności stosowania 
drugiego czujnika położenia). Na życzenie klienta modul może zostać wyposażony  
w silnik DC, silnik serwo, bądź korbę umożliwiającą sterowanie manualne.
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MLAS-KX Moduł liniowy z silnikiem krokowym

Silniki zakończone są wyprowadzeniami w postaci przewodów o długości 15 - 25 cm.
Istnieje możliwość zastosowania innego silnika krokowego w połączeniu z modułem.

Interfejs:
Silnik krokowy wymaga podłączenia zewnętrznego sterownika

MLAS-SX Moduł liniowy z serwosilnikiem prądu przemiennego

Dzięki zamontowaniu napędu serwo, moduł liniowy uzyskuje znaczne prędkości liniowe oraz zdolność 
do przenoszenia większych obciążeń. Zintegrowany enkoder umożliwia precyzyjną kontrolę pozycji.

Silnik serwo może być montowany na module w sposób bezpośredni oraz poprzez przekładnię 
planetarną prostą lub kątową. Wraz z modułami liniowymi dostępne są silniki serwo o mocach od 
200 do 400 W.

Silniki serii SMH60S mogą być dodatkowo wyposażone w hamulec zabezpieczający układ liniowy  
w danej pozycji podczas utraty napięcia zasilania. 
Serwosilnik wymaga zastosowania zewnętrznego kontrolera.

Korzyści
< Maksymalna prędkość liniowa do 0,25 m/s
< Maksymalna siła* 100 N
< Dokładność pozycjonowania* 0,01 mm
< Przełożenie napędu 1 obr./ 4 lub 5 mm

       *Podane parametry zależą od zastosowanego napędu

MLAS-DX Moduł liniowy z silnikiem DC

Moduł wyposażony jest w silnik DC firmy Buehler Motor model 1.61.050.4XX. W zależności od modelu 
silnik może być zasilany napięciem 12 V lub 24 V. W zależności od przekładni silnika możliwe jest 
uzyskanie siły od 0,3 kN przy prędkości 38,3 mm/s (przełożenie 6,3:1) do 5,5* N przy prędkości 0,2 m/s 
(przełożenie 377:1). *należy zwrócić uwagę na dopuszczalne obciążenie modułu

MLAS–E Moduł pasywny

Pasywny moduł liniowy jest bardzo często wykorzystywany w systemach XYZ, w skład którego 
wchodzi większa ilość modułów. Przy niewielkich układach bramowych wystarczające jest jeżeli jedna 
z równoległych osi  jest napędowa, podczas gdy druga spełnia jedynie funkcję podporową.

Moduł liniowy MLAS oparty jest na bazie profilu aluminiowego, prowadnicy 
liniowej oraz śruby kulowej.

Zastosowanie śruby kulowej pozwala na przenoszenie bardzo dużych sił 
oraz zapewnia wysoką precyzję ruchu, umożliwiającą ustalenie położenia  
z dokładnością do setnych części milimetra.
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< Maksymalna prędkość liniowa 1 m/s*
< Dokładność pozycjonowania 0,1 mm
< Maksymalna siła osiowa 50 N*
< Przełożenie 1 obr./ 90 mm

* w zależności od zastosowanego napędu

MLA Slim - moduł do fotografii i skanowania

Moduł liniowy w kompaktowej zabudowie, o niskim profilu ze zintegrowanym 
napędem – silnik DC z przekładnią z serii 1.61.077.4xx z wbudowanym enkoderem. 
Istnieje możliwość zintegrowania elektroniki sterującej w module. Moduł 
liniowy idealnie nadaje się do aplikacji pomiarowych, skanowania, fotografii oraz 
filmowania. Napęd może być dostosowany do wymagań klienta.

MLAS16 - wzmocniona wersja modułu

Moduł liniowy z napędem realizowanym za pomocą śruby kulowej Ø15 lub Ø16 
o zwiększonym maksymalnym zakresie roboczym do 1 m. Istnieje możliwość 
zamontowania enkodera oraz dostosowania modułu do wymagań klienta.  
Do modułu dostępny jest szeroki wybór silników oraz sterownik zewnętrzny.

 
  

< Maksymalna prędkość liniowa 0,8 m/s*
< Dokładność pozycjonowania 0,01 mm
< Maksymalna siła osiowa 1000 N*
< Przełożenie 1 obr./ 5, 10 lub 16 mm

* w zależności od zastosowanego napędu

 
  

< Maksymalna prędkość liniowa 1 m/s*
< Dokładność pozycjonowania 0,1 mm
< Maksymalna siła osiowa 500 N*
< Przełożenie 1 obr./ 150 mm

* w zależności od zastosowanego napędu

MLA2P - wzmocniona wersja ze zwiększoną ochroną przed 
zanieczyszczeniami

Moduł liniowy o usztywnionej konstrukcji, która pozwala na przenoszenie 
większych obciążeń. Napęd przenoszony jest za pomocą paska zębatego. 
Moduł charakteryzuje się kompaktową zabudową, a także zwiększoną ochroną 
przed zanieczyszczeniami. Istnieje możliwość zamontowania enkodera oraz 
dostosowania modułu do wymagań klienta.


