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Copany information

Headquarters: Tokyo (Japan) 
(flunder 1885)  

Employees:  2,000 

Global
network:  7 factories 

3 R&D-centres 
Over 50 offices 
worldwide

European
Headquarters
& central
warehouse:  Düsseldorf (Germany) 

(since 1982) 

Strenghts: Strong support 
Reliable delivery 

   High duality products 

Full contact addresses ob backpage

Informace o úst edí

Úst edí: Tokyo (Japonsko) 
(založeno 1885) 

Zam stnanci: 2000

Celosv tová
sí : 7 výrobních závod

3 servisní st ediska
Více než 50 pobo ek
na celém sv t

Evropské
úst edí
a centrální
velkosklad: Düsseldorf (N mecko) 

(založeno 1982) 

Silné stránky:Velice kvalitní výrobky 
Spolehlivost dodávek 
Silná podpora 

Úplné kontaktní adresy na zadní stran
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AC-Motors       St ídavé motory

AC speed control      Ovládání rychlosti AC

Brushless DC motors     Bezkartá ové stejnosm rné motory

The compact AC-Motors are available 
with all the important safety standards 
and voltages and thus can be used 
worldwide. The induction motors are 
for uni-directional, the reverzíble 
motors for bi-directional operation. The 
latter type features a large starting 
torque and a bulit-in fiction brake, but 
the operation is limited to a 30 minutes 
duty cycle. 

Kompaktní st ídavé motory jsou 
k dispozici se všemi d ležitými 
bezpe nostními standardy a nap tími   
a lze je proto používat kdekoli na 
sv t . Induk ní motory jsou ur eny
pro jednosm rný provoz, reverzní 
motory jsou ur eny pro obousm rný
provoz. Druhý typ nabízí vysoký 
spoušt cí kroutící moment a 
integrovanou t ecí brzdu, ale provoz 
je omezen na 30 minutový pracovní 
cyklus.

A tachometer generator bulit into the 
AC-Motors allows a wide range of 
speed kontrol. The simple structure 
delivers high reliability at low cost, 
making the motor popular for various 
applications. 

Generátor tachometru integrovaný do 
st ídavých motor  umož uje používat 
široký rozsah rychlostí motoru. 
Jednoduchá struktura p ináší vysokou 
spolehlivost p i nízkých nákladech a 
proto je tento motor tak oblíbený pro 
nejr zn jší použití. 

Systémy bezkartá ových stejno-
sm rných motor  pro ovládání rych-
losti jsou všechny velice kompaktní. 

ada AXU má snadné používání  (sta í
p ipojit a za ít používat) a ady AXH a 
FBL jsou multifunk ní. Všechny typy 
nabízejí ochranné funkce, jako 
nap íklad ochranu proti p etížení
s výstražným signálem a zastavením 
motoru.

The brushless DC-Motor systems  for 
speed kontrol are all very compact. The 
AXU-Series is easy to operate (plug & 
play ), the AXH – and FBL-Series are 
multi-functional. All types offer 
protection functions like overload 
protection with an alarm signal and motor 
stop.
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 step Closed loop control      krokování s

Motor – Driver Package     Sada motor - pohon

2-phase stepper motors     2 fázové krokové motory

The RK-Series is a 5-phase stepper motor 
with microstep guaranteeing low vibrations 
(smooth drive). The geared types with 
harmonic gear, planetary gear and taper 
hobbing gear lead to a high accuracy. A type 
with electromagneticbrake (fail safe) is also 
available. Other 2-phase and 5-phase stepper 
motor systems can be selected as well. 

ada RK je 5fázový krokový motor 
s mikrokrokem, který zaru uje nízké 
vibrace (hladký pohon). Typy opat ené 
harmonickým, planetovým nebo 
kuželovým p evodem vedou k vysoké 
p esnosti. K dispozici je rovn ž typ 
vybavený elektromagnetickou brzdou ( 
ochrana proti selhání). K dispozici je 
rovn ž výb r dalších systém  2fázových a 
5fázových krokových motor .

The Alpha-Step stepper motor system 
guarantees no loss of synchronism and a 
high response. Geared types with harmonic 
gear, planetary gear and taper hobbing gear 
can be selected. A type with integrated 
controller is available as well as an 
electromagnetic brake type (fail safe). 

Systém krokového motoru Alpha-Step 
vylu uje ztrátu synchronizce a zaru uje
vysokou p esnost ovládání. K výb ru jsou 
typy s harmonickým, planetovým a 
kuželovým p evodem. K dispozici je 
rovn ž typ vybavený integrovanou ídící
jednotkou a typ vybavený 
elektromagnetickou brzdou (ochrana proti 
selhání). 

The 2-phase stepper motors are capable of 
highly precise and reliable operation without 
the use of position detectors. The 
characteristics are the wide variety, high 
torque, low vibration and low audible noise. 

fázové krokové motory umož ují velice 
p esný a spolehlivý provoz bez použití 
detektor  polohy. Mezi charakteristické 
vlastnosti pat í široká variabilita, vysoký 
kroutící moment, nízké vibrace a nizká 
hlu nost..
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Linear actuator & Driver Package    Sada lineárního aktuátoru a pohonu

Rotary actuator & Driver     Sada rota ního aktuátoru a pohonu

The DRL-Series is a very compact linear 
actuator. By the combination of a high-
resolution stepper motor with a ball screw, 
muti-point positioning, speed control and 
micro-feeding can be realised in a scale with is 
impossible with air cylinders. Possible 
applications range from the focus of a CCD-
camera and driving a pump actuator device to 
the fine tuning of a flux adjustment valve. It 
allows the elimination of extra parts such as 
couplings, belts and pulleys, which leads to a 
higher reliability 

ada DRL je velice kompaktní lineární 
aktuátor. Díky kombinaci krokového motoru 
s vysokým rozlšením a vodícího šroubu lze 
provád t vícebodové polohování, regulaci 
rychlosti a rnikropodávání v takovém 
rozsahu, který je u vzduchových válc
nemožný. Možnosti použití sahají od ohniska 
kamery CCD a pohán ní za ízení aktuátoru 
erpadla až po jemné lad ní ventilu nastavení 

toku. Umož uje vylou it zbyte né sou ásti, 
jako jsou spojky, emeny a kladky, a zvýšit 
spolehlivost.

The DG-Series is a compact hollow rotary 
actuator with high-precision positioning 
accuracy. Features are the possibility of direct 
drive, wiring and piping through the hollow 
index table with large diameter and the short 
positioning time. The optional sensor allows a 
homing operation. 

ada  DG je kompaktní dutý rota ní aktuátor s  
vysokou p esností polohování. Je vybaven 
možností vedení p ímého pohonu, kabeláže a 
potrubí dutým indexovacím stolem s velkým 
pr m rem a krátkou dobou polohování. 
Dopl kový sníma  umož uje vracení do 
výchozí polohy. 
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Axial flow fans      Axiální ventilátory

Centrifugal blowers      Odst edivá dmýchadla

Cross flow fans     P í né ventilátory 

.

Axial flow fans use a propeller to create  a 
flow of air in the direction of the axis of 
rotation. Because they create a large airflow, 
axial flow fans are optimal for use as 
ventilators for overall cooling of the internal 
components of machinery. The axial flow 
fans are available in a large number of sizes 
and voltage characteristics. 

Axiální ventilátory jsou vybaveny vrtulí, která 
vytvá í proud vzduchu ve sm ru osy otá ení. 
Vzhledem k tomu, že tyto ventilátory vytvá ejí 
velký proud vzduchu, jsou optimální pro 
celkové chlazení vnit ních sou ástí za ízení. 
Axiální ventilátory jsou k dispozici v mnoha 
velikostech a nap ových charakteristikách. 

Centrifugal blowers have a small outlet, 
which concentrates air in a single direction, 
and thus are used for local cooling. They also 
create large static pressure, making them 
optimal for cooling equipment through which 
air cannot flow easily and for airflow through 
ducts.

Odst ediváí dmýchadla jsou vybavena malým 
výstupem, který soust edí vzduch do jednoho 
sm ru a proto se používají pro lokální chlazení. 
Také vytvá ejí velký ststistický tlak a proto 
jsou optimální pro chladící za ízení, kterými 
nem že snadno proudit vzduch, a pro protékání 
vzduchu kanály. 

Cross flow fans create a wide flow of  air using 
a long cylindrical-shaped fan. Air drawn in 
along the sides of the fan flows along the 
circumferece and is blown out laterally, 
creating an uniform flow of air. Cross flow 
fans are used for cooling circuit boards 
installed in equipment, air curtains and other 
applications. 

P í né ventilátory vytvá ejí široký proud vzduchu 
pomocí dlouhého ventilátoru válcovitého tvaru. 
Vzduch nasávaný po stranách ventilátoru proudí 
po obvodu a je vyfukován bo n  jako jednotný 
proud. P í né ventilátory se používají pro chlazení 
elektronických desek nainstalovaných v za ízení,
pro vytvá ení vzduchových st n a k dalším ú el m




