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LZ 
Prowadnica liniowa z obiegowymi łożyskami kulowymi 

Opatentowane łożysko 

Bardzo płaska konstrukcja: 30 mm grubości 

Kilka możliwości montażu za pomocą nakrętek teowych 

Wiele dodatkowych akcesoriów 
 

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA: 

Jedyne założenie, jakie musi być spełnione to: LF ≤ 1 

www.dzv.com.pl 

max 

Fx [N] 100 

Fz [N] 100 

Mx [Nm] 10 

My [Nm] 5 

Mz [Nm] 10 

* - siłowniki nie załączone w zestawie 

Seria LZ00-0050 LZ00-0100 LZ00-0160 LZ00-0200 LZ01-0200 LZ01-0300 LZ01-0400 

Rodzaj napędu siłownik ISO 6432 * siłownik beztłoczyskowy * 

Skok całkowity [mm] 50 100 160 200 200 300 400 

L 190 240 300 340 375 475 575 

M 17.5 17.5 17.5 17.5 35 35 35 

Waga [g] 645 750 875 965 1070 1290 1500 

LF= 
Fx

Fx max
+

Fz

Fz max
+ 

Mx

Mx max
+ 

My

My max
+ 

Mz

Mz max
≤1 

Na rysunku powyżej przedstawiono 
budowę zastosowanego obiegowego 
łożyska kulowego. 

Rysunek poniżej przedstawia wózek z 
zastosowanymi czterema zestawami 
obiegowych łożysk kulowych.  
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PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA: 

a) Manipulator 2-osiowy z pośrednim zatrzymaniem 

  

b) Manipulator 2-osiowy typu portalowego 

 c) Manipulator 3-osiowy  typu portalowego  d) Manipulator 2-osiowy typu Pick&Place 
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LZK-001  (220 g) 

wózek 

AKCESORIA DODATKOWE: 

LZK-002  (45 g) 

uchwyt dla siłowników typu  

ISO 6432 Ø12 oraz Ø16 

LZK-003  (25 g) 

nakrętka M6 dla tłoczyska siłownika  

typu ISO 6432 Ø12 oraz Ø16 

LZK-004  (15 g) 

stalowa płyta ochronna 

LZK-005  (135 g) 

zestaw montażowy dla siłownika  

beztłoczyskowego typu Origa Ø16  

(OSP-P16) 

LZK-006  (70 g) 

zestaw montażowy dla siłownika 

beztłoczyskowego typu Origa Ø10  

(OSP-P10) 

LZK-007  (40 g) 

gwintowana nakrętka (M12x1)  

do bocznego montażu  

amortyzatorów dla siłowników  

typu ISO 6432 

LZK-008  (50 g) 

płyta końcowa 



LZ-04 www.gimatic.com www.dzv.com.pl 

LZK-013  (290 g) 

płyta montażowa 

LZK-016  (20 g) 

końcówka dla tłoka siłownika 

LZK-013-1  (30 g) 

zestaw montażowy typu 
„wózek-wózek” 

LZK-013-2  (50 g) 

zestaw montażowy typu 
„wózek-szyna” 

LZK-013-3  (65 g) 

zestaw montażowy typu 
„szyna-szyna” 

LLK-021  (170 g) 

uchwyt do montażu pod kątem 90° 

FTK30  (25 g) 

zestaw śrub dla LLK-021 

FGD/FPD  

krańcówka 

TK10-4MB  (16 g) 

amortyzator (M10x1) 

MFM 

nakrętka 
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Przykład nr 1 

Prowadnica z dołączonym siłownikiem o średnicy 12 mm (ISO 6432) oraz 
50 mm skokiem 

Przykład nr 2 

Prowadnica z dołączonym siłownikiem o średnicy 16 mm (ISO 6432) oraz 
100 mm skokiem 
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Przykład nr 3 

Prowadnica z dołączonym siłownikiem o średnicy 16 mm (ISO 6432) oraz 
160 mm skokiem 

Przykład nr 4 

Prowadnica napędzana siłownikiem beztłoczyskowym z dołączonymi 
amortyzatorami hydraulicznymi na końcach. 


