yeni ürün
Lineer Eyleyici (Aktüatör)
Þirkete göre, I serisi elektromekanik aktüatör ve döner vidalama teknojojisi, bir bilyalý vida
çalýþtýrýcýsýndan daha az maaliyette, güvenilirlik, motor esnekliði, ve daha uzun çalýþma ömrü
sunmaktadýr. I serisi çalýþtýrýcý ile, kullanýcýlar motor markasýný ve türünü seçebilmekteler:
bunlarýn arasýnda fýrçasýz servo, kademeli motor, dc ve ac motor seçeneklerinden
bahsedebiliriz. Girdi iletim seçenekleri, doðrudan eþleþtirme, paralel kemer ve
makara sürücüsü ile sýra silindirli diþliyi içermektedir. Sökülür takýlýr montaj
özellikleri, kullanýcýnýn, I serisini neredeyse bütün makina
konfigürasyonlarýna monte etmesine olanak tanýr. Lineer çalýþtýrýcýnýn tipik
uygulamalarý arasýnda otomatik montaj, malzeme yükleme, baský,
toplama ve yerleþtirme, makas köprü, kademeli konumlandýrma,
þekillendirme ve tamponlar sayýlabilir. Aktüatör 2-, 3- ve 4- inç'lik
boyutlarda olup, piston hareket mesafesinin uzunluðu 2 ile 18 inç arasýndadýr.
Kaynak : www.memagazine.org /May 2006

Universal Tahrik Makinasý
REMS Picus S1/S3 Keski ile kýrmak yerine, karot tipi delme uygulamasý.
Basit, hýzlý ve vibrasyonsuz
1 Sistem 4 uygulama
Betonarme yapýlarda Æ 102 (132) mm çapýna kadar Duvar yapýlarýnda
Æ 162 mm çapýna kadar
■ Üniversal tahrik makinasý, kuru veya sulu delme iþlemlerinde, manuel
veya ayak tertibatý ile yönlendirilerek kullanýlabilmektedir. ■ Her yerde,
dar alanlarda veya duvar kenarlarýnda gerçekleþtirilecek tüm
uygulamalara elveriþlidir. ■ Çok yönlü ve son derece güçlü olmasý
sayesinde, betonarme, duvar yapýlarýnda ve diðer malzemelerde delik
açma iþlerinde kullanýlabilmektedir. ■ Sadece tek tipte Üniversal-Elmaslý-Karot tipi delme uçlarý REMS Picus S3 ile diðer
makina üreticilerinin uygun tahrik makinalarýna uyumlu olarak sunulmaktadýr.
■ Vibrasyonsuz delme iþlemleri için tasarlanmýþ olan, kompakt ve ayný zamanda pratik kullanýmlý tahrik makinalarý, UNC 1
1/4 dýþ ve G 1/2 iç delme ucu baðlantý paftalarý ile donatýlmýþtýr. ■ Çok hafif, sadece 5.2 kg (Picus S1) ve 7.4 kg (Picus S3)
■ Basit ve hýzlý çalýþma saðlamaktadýr, mesela Æ 62 mm çapýnda ve 200 mm derinliðinde betonarme için delme süresi
sadece 3 dakikadýr. ■ Pratik ortamlara uygun olarak tasarlanmýþ olup, bel küreði tipi tutma sapý ve el ile yönlendirilen
delme iþlemlerinde ayrý tutma/karþý kuvvet destekleme yeri ile donatýlmýþtýr. ■ Tahrik makinasýnýn delme sehpasý tesis
edilebilmesi için, Æ 60 mm çapýnda bir sýkýþtýrma kýsmý ile donatýlmýþtýr. Sulu delme iþlemleri için, 1/2 inc baðlantýlý ve ayný
zamanda hýzlý baðlantý tertibatý ve suyu durdurma tertibatý ile bir adet suyu kapama vanasý ile donatýlmýþtýr. ■ Kuru delme
iþlemleri için piyasada bulunan her türde elektrik süpürgesine baðlanabilecek biçimde tasarlanmýþ bir toz emme motoru
ile aksesuar olarak donatýlabilmektedir. ■ Start yüklenimi sýnýflandýrma tertibatý ile donatýlmýþ olan çok fonksiyonlu elektronik
sayesinde, makinanýn baþlama anýnda meydana gelen kuvvet oluþumlarý yumuþatýlmýþtýr ve motorun korunmasý ile ayný
zamanda ses emisyonunun azaltýlmasý için, otomatik boþ dönme/devir sýnýrlandýrma tertibatý ve ayný zamanda yüklenime
uyum saðlayan devir kontrol tertibatý ile donatýlmýþtýr. ■ Kilitlemeli basma tipi çalýþtýrma butonu donanýmýna sahiptir. ■
Kiþisel koruma þalteri (PRCD) donanýmlý baðlantý kablosu ile birlikte teslim edilmektedir.
Kaynak : REMS 2006 Katalog
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