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ZX 
Samocentrujący, pneumatyczny chwytak z napędem liniowym 

PZX-265: 2-szczękowy równoległy chwytak z napędem liniowym 
AZX-265: 2-szczękowy kątowy chwytak z napędem liniowym 
RZX-265: 2-szczękowy radialny chwytak z napędem liniowym 
Podwójnego działania 
Bardzo wysoka wydajność w atrakcyjnej cenie 
Niska waga dzięki zastosowaniu lekkich stopów i polimerów 
Opcjonalnie czujniki magnetyczne 
Duża sztywność 
Niezawodność i długi czas życia 
Kompatybilność z systemem Gimapick „Pick and Place” 
10 mln cykli bezobsługowego działania 

www.dzv.com.pl 

Seria PZX-265 AZX-265 RZX-265 

Siła chwytu na jedną szczękę podczas 
zamknięcia 

55 N 25 Ncm Max. 90 Ncm 

Siła chwytu na jedną szczękę podczas 
otwarcia 

65 N 28 Ncm Max. 100 Ncm 

Siła napędu podczas zamknięcia [N] 93 93 93 

Siła napędu podczas otwarcia [N] 105 105 105 

Skok chwytaka 8 mm (±0.3) 34° (±2°) 92° (±2°) 

Skok napędu [mm] 8 ÷ 50 8 ÷ 50 8 ÷ 50 

Czas zamknięcia chwytaka bez obciążenia [s] 0.02 0.02 0.08 

Czas zamknięcia napędu bez obciążenia [s] 0.1 0.1 0.1 

Waga [g] 640 615 625 

Max. częstotliwość pracy [Hz] 2 2 1 

Max. powtarzalność chwytaka ± 0.02 mm ± 0.04° ± 0.06° 

Max. powtarzalność  napędu ± 0.2 mm ± 0.2 mm ± 0.2 mm 

Zakres ciśnień [bar] 2.5 ÷ 8 

Medium powietrze 

Zakres temperatur [°C] 5 ÷ 60 

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA 
Fx s, Fy s, Fz s, Mx s, My s, Mz s, są 
to maksymalne dopuszczalne 
obciążenia statyczne. Statyczne 
oznacza szczęki w stanie spoczynku. 

Fx d, Fy d, Mx d, My d, Mz d, są to 
maksymalne dopuszczalne obciążenia 
dynamiczne. Dynamiczne oznacza 
szczęki w ruchu. 

m, jest to maksymalna dopuszczalna 
waga każdego narzędzia 
chwytającego, gdy chwytak działa bez 
regulacji prędkości.  

PZX-265  
Wykresy umieszczone poniżej pokazują siłę 
chwytu na każdą szczękę, jako funkcję 
ciśnienia roboczego w zależności od długości 
narzędzia chwytającego Z. 

Seria PZX-265 

Fx s [N] 80 

Fy s [N] 60 

Mx s [Nm] 3.0 

My s [Nm] 2.0 

Mz s [Nm] 2.0 

Fx d [N] 1 

Fy d [N] 1 

Mx d [Ncm] 3.0 

My d [Ncm] 2.0 

Mz d [Ncm] 2.0 

m 0.1 s [g] 80 

m 0.05s [g] 60 

m 0.02 s [g] 50 

Seria AZX-265 RZX-265 

Fz s [N] 60 80 

Mx s [Nm] 1.4 2.0 

My s [Nm] 1.4 1.4 

Mz s [Nm] 1.4 2.0 

J 1000 x t2 62.5 x t2 

Wykresy 
umieszczone 

obok pokazują 
maksymalny 

dopuszczalny 
moment 

bezwładności 
każdego 

narzędzia 
chwytającego (J), 

jako funkcję 
czasu otwarcia 
lub zamknięcia 

(t). 

SIŁA CHWYTU 

RZX-265  
Wykres umieszczony poniżej pokazuje 
moment obrotowy każdej szczęki, jako 
funkcję pozycji kątowej β szczęki. Siła chwytu 
równa się stosunkowi momentu obrotowego 
do długości narzędzia chwytającego (F=C/Z). 
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