
 

 

Pneumatický lamelový motor kompletní
Typ AR 4 Nm-1,75 kW
 

 

 
Lamelové motory IBK jsou nově vyvinuté motory
vyráběné v evropském montážním závodě na 
moderním vysoce přesném strojním zařízení 
pracovníky s dlouholetými zkušenostmi
v konstrukci pneumatických motorů.

 
Motor pro 2 směry otáčení (vpravo + vlevo).
Dodávky zahrnují také tlumiče uzpůsobené
přerušovanému provozu.
 
 

Technické přednosti
    nucený rozběh, tím i vysoká bezpečnost provozu
    stání při zátěži možné
    nízkoúdržbový s libovolnou montážní polohou
 teplota okolního prostředí  -20°C až +60°C

           ATEX II tř.2 GDc T5

    bezolejový provoz možný po konzultaci
    regulovatelný krouticí moment
    větší rozsah regulace 5:1, v závislosti na použití
 v nabídce též nerezové provedení

 
 

Technické údaje při tlaku 6,0 bar a 4000 min-1:
 

Typ                       Otáčky (min-1) Maximální
výkon (kW)

Krouticí
moment (Nm)

Přípojky
vzduchu

motor/ventil

Spotřeba vzduchu
l/s

Hmotnost
(kg)

AR4 Nm-1,75 kW 4000* 1,75* 4,0 G1/2i / G3/8i 35 3,9 

 

Provoz bez oleje možný do nejvýše 2000 min-1, motor přitom vyžaduje suchý filtrovaný vzduch (jemnost filtru 5µ)
 * bei 4000 min-1 1,75 kW
 

 
 

G3/8i 

Ø12,7mm 
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Pneumatický lamelový motor kompletní
Typ AR 4 Nm-1,75 kW
 

 

 

Typ 4, rozměry v mm

 
 
 
 
 
Sada opotřebitelných dílů:
pro Typ 4: sada těsnění IBK, obsahuje lamely + hřídelové těsnění (č. art.: 5001035)
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Pneumatický lamelový motor kompletní
Typ AR 4 Nm-1,75 kW
 

 

 

Volitelně
   odstín laku RAL na přání zákazníka při závazném odběru alespoň 50 kusů
  hřídel a příruba na zakázku podle zadání zákazníka při závazném odběru alespoň 50 kusů
   omezovač otáček IBK při poklesu zatížení, typ AR4 Nm-MP-1/2 (č. art.: 5006034)

 
Výroba
Výroba motorů je certifikována podle ISO 9001:2008.
 
 
Uvedení do provozu
 Před prvním uvedením do provozu nebo při změnách v rozvodné síti
      a před připojením pneumatického motoru vyfoukejte potrubí.
 Použijte vzduchový filtr min. 64µ.
 Před připojením motoru k vzduchotlaké síti vstříkněte do vstupního otvoru 
      motoru trochu oleje, aby motor při prvním spuštění neběžel nasucho.
 Před prvním spuštěním sejměte vzduchový filtr a motor ponechte chvíli
      v chodu bez tlumiče. V opačném případě by olej v motoru přicpal tlumič,

čímž by došlo k poklesu výkonu motoru.
 Přimazávání vzduchu olejem: trvalý provoz 3-5 kapek/min.,
      krátkodobý provoz 9-12 kapek/min.
 Dodržujte nejvyšší povolené otáčky, zatížení ložisek, systémové tlaky.
 Přípustná je pouze radiální síla působící na hřídel (150 N uprostřed hřídele), 
      axiální síla není přípustná.
 Axiální rázy na hřídel, především během montáže převodovky, jsou nepřípustné.
 Změna směru otáčení se provádí záměnou připojení.

 
 

 
 
 
 

Oblasti pou žití pneumatick ých motor ů
•    v oblastech s rizikem výbuchu (ATEX)

•    ve vlhkém prostředí (papírenský průmysl - stavba lodí)
•    v oblastech, kde se čistění provádí horkou párou/tlakovou vodou

•    je-li vyžadováno stání při zátěži

•    jsou-li vyžadovány krátké spínací doby (pneumatické stavěcí pohony/nouzové pohony).

•    je-li k dispozici stlačený vzduch jako zdroj energie (staveniště)

•    naše pneumatické lamelové motory nacházejí uplatnění mj. v hornictví, chemickém
     a potravinářském průmyslu, strojírenství, při stavbě lodí či offshore technologiích.

Změny vyhrazeny
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