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výhodná alternativa pneumatiky
minimální opotřebení
včetně integrované řídicí jednotky  
s digitálními vstupy a výstupy
akční cena

Elektrické lineární pohony EC
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Dodání  
kompletně  

sestaveného  
pohonu

Vybrané typy elektrických pohonů řady EC včetně integrované řídící jednotky
Kompletní přehled všech pohonů najdete na www.rem-technik.cz
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Ekonomická řada elektrických pohonů EC – výhodná 
alternativa pneumatiky
•	 integrovaná řídící jednotka 

s digitálními vstupy a výstupy
•	 redukované časy cyklu díky jemnému 

startu a stopu při vysokých rychlostech
•	 stabilní rychlost i u pomalé 

manipulace s folií

•	 přesné nastavení pozic v krocích 
0,01 mm

•	 flexibilní nastavení pozice přes 
MODBUS RTU

•	 individuální kontrola přes zrychlení 
a zpomalení

•	 volitelný Bluetooth modul pro ještě 
jednodušší parametrování 
zabudovaných os

Elektrický  
pohon s jezdcem řady EC
•	 až 40 kg zatížení horizontálně  

(12,5 kg vertikálně)
•	 zdvih až 800 mm
•	 rychlost až 800 mm/s
•	 volitelná vyšší tuhost pro ještě 

vyšší zatížení

Elektrický válcový pohon řady EC
•	 až 60 kg zatížení horizontálně 

(12,5 kg vertikálně)
•	 zdvih až 800 mm
•	 rychlost až 800 mm/s
•	 volitelná vyšší tuhost pro ještě 

vyšší zatížení

Voděodolný elektrický  
válcový pohon řady EC
•	 až 60 kg zatížení horizontálně  

(12,5 kg vertikálně)
•	 zdvih až 300 mm
•	 rychlost až 800 mm/s
•	 krytí IP67

Miniaturní elektrický  
válcový pohon řady EC
•	 až 8 kg zatížení horizontálně  

(2,5 kg vertikálně)
•	 zdvih až 50 mm
•	 rychlost až 300 mm/s
•	 kompaktní miniaturní provedení

PC software
•	 pro všechny typy lineárních 

pohonů IAI, včetně 
programovacího kabelu

Typ: 

EC-R6H-150-0-ENG  
se zdvihem 150 mm 

10 460,–

Typ:  

EC-R6HW-150-0-ENG  
se zdvihem 150 mm 

15 030,–

Typ: 

EC-RP4M-30-0-ENG 
se zdvihem 30 mm

13 830,–

Typ: 

RCM-101 

11 900,–

Typ: 

EC-S6H-300-0-ENG  
se zdvihem 300 mm   

13 650,–


