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PRT2 Precisie Ringen en
Segmenten

Belastingscapaciteit

0 – 9,300N

Snelheden

0 – 5m/s

Het ultieme product voor ronddraaiende beweging,
ontwikkeld tot een zeer geavanceerd assortiment ringen
en segmenten voor uiteenlopende toepassingen in alle
branches.

•

Breed scala aan ringen tot 1500mm in
diameter

•

Componenten
leverbaarbaar
in
roestvaststaal voor uitgebreid gebruik in
de voedingsindustrie en in medische en
wetenschappelijke toepassingen

•

Speciale
smeermiddelen
voor
levensmiddelen en toepassingen met hoge
temperatuur zijn leverbaar

PRT2 Precisie
Rondgeleidingssystemen

Belastingscapaciteit

0 – 10,000N

Snelheden

0 – 5m/s

De rondgeleidingssystemen van HepcoMotion zijn
leverbaar in ovale, rechthoekige en S-bochtconfiguraties
met meervoudige wagens, zodat verschillende
samenstellingen binnen één doorlopend systeem mogelijk
zijn.

•

Leverbaar
met
aandrijvingsopties
schroef en riem

•

De rondgeleidingssystemen van Hepco
zijn een kosteneffectief alternatief voor
transportbandsystemen

•

Uitvoeringen in roestvaststaal leverbaar,
waardoor uitgebreid gebruik in de
voedingsindustrie en in medische en
wetenschappelijke toepassingen mogelijk is

Rondgeleidingssystemen kunnen de kern vormen van
een geautomatiseerde productiecel, waarbij wagens
tijdens de verschillende productiefasen componenten
van station naar station verplaatsen

een
keuze
aan
waaronder ketting,

Onbeperkte lengtes
en breedtes zijn
leverbaar

Opties voor geïntegreerde
tandheugel- en
rondselaandrijving of
tandriemaandrijving
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Beweging door een bocht kan worden
bereikt met segmenten, waardoor op
twee X- en Y-systemen wordt bespaard

Ovale, rechthoekige en nietstandaard vormen kunnen worden
gecreëerd

Rondgeleidingssystemen kunnen in
verschillende configuraties worden
ontworpen om aan de eisen van de
toepassing te voldoen
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DTS Riemaangedreven
Rondgeleidingssystemen

Belastingscapaciteit

0 – 400N

Snelheden

0 – 1m/s

De DTS is een modulair aangedreven
rondgeleidingssysteem. Het kan worden gespecificeerd
in ovale of rechthoekige vorm, zonder beperkingen voor
maximale lengte en breedte. DTS-systemen worden voor
meerdere doeleinden gebruikt. Een populaire toepassing
is het vormen van de basis van een geautomatiseerde
productiecel.

•

Gemakkelijk
als
overdrachtsof
positioneringssysteem in een multifunctionele
machine te integreren

•

Tandriemaandrijving
werking

•

Optioneel kunnen bij het ontwerpen van
maatwerksystemen afzonderlijke DTScomponenten worden gespecificeerd

Apparatuur kan binnen of
buiten de geleiding worden
geplaatst, waardoor waardevolle
productieruimte wordt bespaard

voor

een

stillere

In de rondgeleidingen kunnen meervoudige
wagens worden opgenomen die op de
werkplekken kunnen worden vergrendeld voor
nauwkeurige assemblage of positionering

DTS2 Rondgeleidingssysteem
met Hogesnelheidsaandrijving

Belastingscapaciteit

0 – 1,000N

Snelheden

0 – 3m/s

Het DTS2-rondgeleidingssysteem wordt gekenmerkt
door schroefaandrijving en is ontwikkeld voor
hogesnelheidstoepassingen. Het gebruik van
schroefaandrijving maakt een snelle indexering mogelijk
met uitstekende positionele nauwkeurigheid zonder het
risico dat wagens ontkoppeld raken.

•

Constante snelheid van de wagen over het
gehele rondgeleidingssysteem zorgt voor
een soepele, continue beweging

•

Hogere acceleraties en dus snellere
cyclustijden kunnen worden gehaald

•

Corrosiebestendige uitvoering leverbaar

Het DTS2-rondgeleidingssysteem
is leverbaar in elke vorm die
gemaakt kan worden met rechte
en gebogen secties

DTS-systemen worden als volledig
geassembleerde eenheden geleverd, klaar
voor inbouw in een machine of frame

Uitschakelmechanisme stopt
wagens bij overbelasting van
het systeem
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De gekoppelde wagens
in DTS2-systeem zijn
bestand tegen hoge
aandrijfkrachten
Momentbelasting DTS biedt extra
ondersteuning voor toepassingen
met hoge externe krachten

Het systeem wordt onder meer in
verpakkingsapparatuur en snelle
productieapparatuur toegepast
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HDRT Heavy Duty Ring- en
Rondgeleidingssysteem

Belastingscapaciteit

0 – 68,000N

Snelheden

0 – 4m/s

HDRT is een reeks ring- en rondgeleidingssystemen die
ontworpen zijn voor zware belastingen en op grote
schaal worden gebruikt als overdrachtssystemen voor
gereedschapswerktuigen en automatiseringstoepassingen.
HDRT-ringen zijn een kosteneffectief alternatief voor
traditionele draaikransen en vergen weinig of geen
onderhoud.

•

V-lagers kunnen tot een diameter van 150
mm worden gespecificeerd, waardoor de
levensduur van het systeem wordt verlengd
bij toepassingen met hoge belasting

•

360°-ringen,
segmenten
of
rondgeleidingssystemen kunnen worden
gespecificeerd

•

Groot draagplatform voor eenvoudig en
veilig laden

•

Alle opties leverbaar in roestvaststaal

Ring- en Rondgeleidingssystemen
met Grote Diameters

Belastingscapaciteit

0 – 220,000N

Snelheden

0 – 2m/s

De HepcoMotion ring- en rondgeleidingssystemen
met grote diameters kunnen tot elke diameter worden
vervaardigd. Ringen kunnen worden geproduceerd op
basis van specifieke eisen en met de serie V-lagerunits of
MHD-lagerblokken van Hepco worden gecombineerd.

•

Een belastingscapaciteit van meer dan 20
ton kan worden gerealiseerd

•

De ringen kunnen worden uitgerust met
een vertanding van groot MOD-formaat
en rondselaandrijving voor extreem hoge
aandrijfkrachten

•

Voor een grotere stijfheid kunnen
bijpassende basisplaten met ringen worden
geleverd

Smeersysteem voor
lagerelementen standaard
leverbaar
De vertanding is direct in de ring
gefreesd, waardoor een compacte
aandrijving en geleiding ontstaat

Smeerunits zorgen voor een
directe olievoorziening aan de
geleidingsvlakken

Modulaire constructie biedt een
eenvoudig te monteren oplossing

De rondgeleidingssystemen
kunnen eenvoudig worden
geconfigureerd uit rechte en
gebogen secties
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1-Trak Systeem
1-Trak is een zeer innovatief rondgeleidingssysteem
dat alles wat mogelijk is met lineaire en roterende
bewegingen in een nieuw daglicht plaatst. Geavanceerde
materialen en technologieën worden gebruikt voor de
productie van systemen van vrijwel elke tweedimensionale
vorm uit één stuk materiaal. 1-Trak bespaart montagetijd
en maakt het mogelijk om multidimensionale lineaire
applicaties te realiseren die eerder als duur werden
beschouwd, en wel op een gemakkelijke en eenvoudige
wijze met één aandrijving.

Belastingscapaciteit

0 – 28,000N

Snelheden

0 – 8m/s

•

Elke denkbare 2D-vorm kan worden
gerealiseerd; multidimensionale bochten en
bochten van iedere vorm zijn mogelijk

•

Rondgeleidingssystemen kunnen worden
ontworpen om aan exacte afmetingseisen
te voldoen

•

Met 1-Trak kunnen strakke retourbochten
worden gerealiseerd om ruimte te besparen

•

1-Trak kan als basis dienen voor een
machine, compleet met aandrijving en alle
bevestigingsgaten

•

De belastingscapaciteit is alleen beperkt
door het maximumlagerformaat van 150
mm

3-lager wagentechnologie voor
spelingsvrije werking over rechte
stukken en bochten

GFX Hepco Geleidingssysteem
voor Beckhoff XTS
Het Beckhoff XTS eXtended Transport Systeem maakt
gebruik van lineaire-motortechnologie om de wagens
op een geleiding aan te drijven. In combinatie met de
beproefde rondgeleidingssystemen van HepcoMotion
wordt dit zeer veelzijdige product in de verpakkings- en
productie-industrie steeds vaker gebruikt, omdat men
kan profiteren van sterk verbeterde productiesnelheden
en productwijzigingen zonder onderbrekingen kan
doorvoeren.
Wagensysteem
met afneembare
rondgeleidingsdelen en vooraf
ingestelde vervangende
wagens die eenvoudig kunnen
worden verwisseld

Belastingscapaciteit

0 – 220,000N

Snelheden

0 – 2m/s

•

Geleidingssysteem van gehard staal
(PRT2 of 1-Trak) behoudt nauwkeurigheid
gedurende lange perioden

•

Vereenvoudigd smeersysteem maakt het
gebruik mogelijk in omgevingen met een
hoge productiesnelheden

•

Druppelsmering met weinig onderhoud.
Smeermiddelen
geschikt
voor
voedingsindustrie kunnen toegepast worden
indien noodzakelijk

•

Roestvaststalen geleidingssysteem leverbaar
voor toepassingen in de voedingsindustrie
De beweging van elke wagen
kan onafhankelijk worden
bestuurd en biedt complexe
hogesnelheidsbewegingsprofielen
zonder afbreuk te doen aan de
positionele nauwkeurigheid

Het systeem is vervaardigd uit één
stuk materiaal zonder geleidingen
en segmenten die afzonderlijk
moeten worden gemonteerd

Typische toepassingen zijn onder
meer snelle geautomatiseerde
verpakkingssystemen

De lichtgewicht wagenunit
is uitgevoerd met
HepcoMotion V-lagers met
hoge capaciteit

Wagens kunnen door tandwielen
worden aangedreven waardoor
gecompliceerde aandrijfsystemen niet
nodig zijn
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