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Trabalhos exigidos na linha

• As unidades giratórias são usadas na 
automação para posicionar cargas 
pesadas, como conjuntos de cabeçotesl
completos, elementos de fixação ou 
pinças de solda, geralmente com peso 
total de mais de 50 kg

• Sistema de ferramentas de acordo com o 
princípio de construção do grampo 
articulado

• Cilindros pneumáticos de grande volume 
tendem a oscilar em altas cargas e tempos 
de ciclo curtos

• Comportamento crítico de parada de 
emergência devido ao ar comprimido preso 
nas câmaras do cilindro

• Balanço energético negativo devido ao alto 
consumo de ar

Requisito: Mover 20 - 100 kg!

A Pneumática apresenta limites

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
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EKS - giro de alternância elétrica

Características:
 Sistema mecânico compatível com a série 

pneumática KS
 Mecanismo de alternância com função over-

center
 Rolamentos axiais e radiais de alta 

qualidade com rolamentos de agulha
 Motor elétrico com eixo oco e fuso de 

esferas
 Motor trifásico 400 V Freio mecânico como 

"detentor de posição final" e para função de 
parada de emergência
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EKS - giro de alternância elétrica

Características:
 Uso do know-how EXPERT-TÜNKERS de 

mesas giratórias e pequenas porte
 Implementação do movimento giratório 

por meio da caixa de engrenagens 
globoid

 Rolamento excêntrico do eixo para 
armazenamento sem folga do 
acionamento

 Design compacto com dimensões 
principais compatíveis para a série 
pneumática TÜNKERS

 Alta resistência de parada de emergência
 Trifásico ou servomotor de 400 V com 

um ou dois freios mecânicos.
Base comprovada: 
EXPERT TÜNKERS
engrenagem Globoid



ERS - Roda Giratória Elétrica
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Características:
 Giro elétrico em design compacto
 Conexões mecânicas compatíveis com a série 

pneumática
 Torque de saída 500 Nm
 Ângulo de abertura livremente posicionável 10-135º 

em um máximo de três segundos (360 ° possível)
 Operação segura por STO
 unidade de controle central via distribuidor de 

campo por meio de cabo híbrido
 Drive servo de 400V com cartão de memória 

plugável



Vantagens do conceito de acionamento elétrico

•Vantagem do tempo de ciclo em comparação com a pneumática devido à 
velocidade de deslocamento ajustável

•Posições finais livremente posicionáveis e possibilidade de posições 
intermediárias

•Posicionamento sem referência usando um codificador absoluto no motor
•Feedback de velocidade por meio de uma alavanca de combinação para 

posicionamento de alta precisão, através de torque constante até a parada
•Design compacto com inversor integrado com interface fieldbus integrada

 nenhum gabinete de controle é necessário
•Ligação fácil através de conectores de energia e bus
•Parada segura (STO) integrada no inversor
•Controle através de todos os sistemas de barramento comuns (Profibus, 

Profinet, etc.)
•Comissionamento fácil usando componentes de software
•De fácil manutenção devido ao inversor plug-in e ao módulo de memória plug-

in nos quais os parâmetros estão localizados.
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Comparação de Basculante Pneumático para Elétrico
Ks X ERS



Vantagens de Unidades Elétricas Basculantes
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Contato
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TÜNKERS Maschinenbau GmbH
Am Rosenkothen 4-12
40880 Ratingen

Telefon +49 (0) 2102-45 17-0
Telefax +49 (0) 2102-45 17-9999

E-Mail info@tuenkers.de
Internet www.tuenkers.de

YouTube
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http://www.tuenkers.de/
https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
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