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ITSC 
Pneumatyczny stół indeksujący 

Dostępny w dwóch rozmiarach 4-, 6- oraz 8-pozycyjny 
Działający zgodnie ze wskazówkami zegara lub przeciwnie (-A) 
Wysoki moment obrotowy 
Nadaje się do ciężkich ładunków 
Przelotowy, centralny otwór na kable i przewody 
Niewielki ciężar i wymiary 
10 mln cykli bezobsługowego działania 

www.dzv.com.pl 

Seria ITSC-16… ITSC-45… 

A1 [N] 140 1500 

A2 [N] 140 370 

R [N] 70 500 

M [Nm] 3 20 

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA 

W poniższej tabeli zostały umieszczone 

maksymalne dopuszczalne obciążenia. 

Nadmierne obciążenie lub duża energia 

kinetyczna może spowodować 

uszkodzenie napędu, wywołać 

utrudnienia w czasie pracy lub zagrozić 

bezpieczeństwu operatora. 

A1 oraz A2 [N], są to maksymalne 
dopuszczalne obciążenia osiowe. 

R [N], jest to maksymalne 
dopuszczalne obciążenie 
promieniowe. 

M [Nm], jest  to maksymalny 
dopuszczalny moment  zginający. 

J [kgcm2], jest  to maksymalny 
dopuszczalny moment 
bezwładności mas wirujących. 

t [s], jest  to czas indeksowania 
(dla 90°, 60° lub 45°). 

AMORTYZATORY 

Do serii ITSC-45… dostępne są 
akcesoria rozpraszające energię 
kinetyczną w postaci jednego lub 
dwóch amortyzatorów. Pozwalają 
skrócić czas indeksowania. 

Seria 
ITSC-164 

ITSC-164-A 
ITSC-166 

ITSC-166-A 
ITSC-168 

ITSC-168-A 
ITSC-454 

ITSC-454-A 
ITSC-456 

ITSC-456-A 
ITSC-458 

ITSC-458-A 

Kąt obrotu [°] 4 x 90 6 x 60 8 x 45 4 x 90 6 x 60 8 x 45 

Czas obrotu bez obciążenia [s] 0.10 (x 90°) 0.08 (x 60°) 0.06 (x 45°) 0.15 (x 90°) 0.12 (x 60°) 0.09 (x 45°) 

Moment obr. przy 6 bar [Nmm] 1364 1672 1814 22902 26442 28208 

Waga [g] 320 320 320 3900 3900 3900 

Precyzja kątowa [°] ± 0.12 ± 0.12 ± 0.12 ± 0.12 ± 0.12 ± 0.12 

Max tolerancja powtórzeń [°] ± 0.02 

Zakres ciśnień [bar] 2.5 – 8 

Medium powietrze 

Zakres temperatur [°C] 5 – 60 
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