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R 
2- lub 3-pozycyjny, pneumatyczny napęd obrotowy 

Zwycięzca nagrody IF Design Award 1999 w Hannoverze 
Możliwość zintegrowania z innymi elementami systemu Gimapick 
Nadaje się do obrotów o 90° lub 180° 
Zastosowane amortyzatory 
Łożyska kulkowe 
Zintegrowany obrotowy dystrybutor sprężonego powietrza 
Podłączenie powietrza możliwe prosto z płyty montażowej 
Opcjonalnie czujniki magnetyczne 
10 mln obrotów bezobsługowego działania 

www.dzv.com.pl 

Seria R20 R32 R63 

Kąt obrotu [°] 90 180 90 180 90 180 

Czas obrotu bez obciążenia [s] 0.09 0.17 0.08 0.15 0.2 0.3 

Moment obr. przy 6 bar [Nmm] 1131 4343 22444 

Waga [g] 400 1000 3400 

Max częstotliwość pracy [Hz] 2 1 0.5 

Regulacja kąta przy 180° [°] ± 8 ± 8 ± 8 

Zakres ciśnień [bar] 2 – 8 

Medium powietrze 

Zakres temperatur [°C] 5 – 60 

Max tolerancja powtórzeń [°] ± 0.02 

Seria R21 R33 R64 

Kąt obrotu [°] 90 180 90 180 90 180 

Czas obrotu bez obciążenia [s] 0.09 0.17 0.08 0.15 0.2 0.3 

Moment obr. przy 6 bar [Nmm] 1131 4343 22444 

Waga [g] 500 1200 3200 

Max częstotliwość pracy [Hz] 2 1 0.5 

Regulacja kąta przy 180° [°] ± 8 ± 8 ± 8 

Zakres ciśnień [bar] 3 – 8 

Medium powietrze 

Zakres temperatur [°C] 5 – 60 

Max tolerancja powtórzeń [°] ± 0.02 

OBROTOWY DYSTRYBUTOR 

W napędach serii R20, R32 oraz R63 

zastosowano zintegrowany 

dystrybutor sprężonego powietrza. 

Dwa przewody znajdujące się w 

obudowie (1 i 6) pozwalają na 

dostarczenie powietrza do 

dołączonych elementów (np. 

chwytaka) bez żadnych dodatkowych 

przewodów, jedynie za pomocą 

uszczelki typu O-ring. 

W napędach serii R21, R33 oraz R64 

nie zastosowano zintegrowanego 

dystrybutora powietrza. 
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KĄT OBROTU (3-pozycyjny) 

Modele R21, R33 oraz R64 są 

jednostkami obrotowymi 

zatrzymującymi się w 3 

pozycjach: 0°, 90° oraz 180°. 

Możliwe są następujące ruchy: 

• Od 0° do 180°. 
• Od 180° do 0°. 
• Od 0° do 90°. 
• Od 90° do 0°. 
• Od 90° do 180°, (przed 

usunięciem ruchomej blokady 

(D), należy wyrównać 

ciśnienie z obu stron tłoka).  

• Ruch od 180° do 90° nie jest 

możliwy. 

Zamocowana na stałe 

blokada (A) określa 

pozycję końca skoku na 0° w 

stosunku do amortyzatora 

(B) oraz na 180 ° w stosunku 

do amortyzatora (C), 

natomiast blokada ruchoma (D) o

kreśla pozycję na 

90° w stosunku do amortyzatora 

(C). 

Blokada ruchoma (D) nie może 

być wyciągnięta w pozycjach od 

70° do 180°. 

MOCOWANIE 

Aktuator obrotowy musi być zamocowany czterema śrubami 

do otworów gwintowanych (C) oraz wyśrodkowany za 

pomocą dwóch kołków ustalających (D). 

Obracany ładunek musi być zamocowany na platformie z 

użyciem minimum czterech otworów gwintowanych (E) oraz 

przynajmniej dwóch otworów ustalających (F). 

KĄT OBROTU (2-pozycyjny)  
 

Modele R20, R32 oraz R63 są wyposażone w blokadę krańcową (F) włożoną do 

gniazda D. Przy takiej konfiguracji uzyskuje się obrót o 180°. Jednakże, w pakiecie 

przewidziana jest druga opcja – obrót o 90°. Aby go uzyskać drugą blokadę krańcową 

(F) należy włożyć do gniazda E. Konieczne jest zdemontowanie osłony (C) przed 

wykonaniem tej czynności. Śruby, które posłużą do montażu drugiej blokady krańcowej 

należy przykleić klejem beztlenowym (anaerobowym. 

Ponadto, kąt obrotu można regulować zmieniając pozycję amortyzatorów (A), po 

odkręceniu nakrętek (B). Każdy amortyzator może zmienić skok o około ± 4°. 

Aby uzyskać inne kąty obrotu, należy zbudować dodatkowe blokady 
krańcowe (nie załączone w zestawie).  
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ENERGIA PODCZAS 
JEDNEGO UDERZENIA 
 

90°: E = 4.935 x J/t2 

180°: E = 19.74 x J/t2 

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, wytrzymałościowe oraz przyczepnościowe. 
R [N], jest to maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku promieniowym. 
M [Nm], jest to maksymalny dopuszczalny moment zginający. 
J [kgcm2], jest to maksymalny dopuszczalny moment bezwładności mas wirujących. 
t [s], jest to czas obrotu (dla 90° lub dla 180°). 
E [kgcm2/s2], jest to energia kinetyczna rozpraszana przez amortyzator podczas jednego uderzenia. 
Eh [kgcm2/s2], jest to energia kinetyczna rozpraszana przez amortyzator w ciągu jednej godziny. 
Nh, to liczba uderzeń w każdy amortyzator w ciągu jednej godziny. 

 

Seria R20 / R21 R32 / R33 R63 / R64 

A1 [N] 230 650 1100 

A2 [N] 140 245 800 

R [N] 180 810 1500 

M [Nm] 5 12 32 

E max [kgcm2/s2] 3000 27000 75000 

Eh [kgcm2/s2] (E+3000) x Nh (E+3000) x Nh (E+3000) x Nh 

Eh max [kgcm2/s2] 40 x 106 67.8 x 106 34 x 107 

ENERGIA NA GODZINĘ 


