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komponenty pro automatizaci

Lineární posuvný systém pro velká zatížení
Nový lineární posuvný systém Heavy Duty 
Slide System HDS2 od společnosti Hepco-
Motion s únosností až 68 kN byl navržen 
tak, aby vyhovoval vzrůstajícím požadav-
kům na zatížení a životnost. Tento odolný 
systém je určen pro manipulaci s těžkými 
břemeny, zvláště pro nové velké portálo-
vé jeřáby X-Z. Na letošním MSV v Brně jej 
bude vystavovat společnost HepcoMotion 
ve stánku D 22.

Systém HDS2 si zachoval všechny před-
nosti svého předchůdce, HDS Heavy Duty, 
který byl popsán v časopise Automa 1/2006 
na str. 28. Technicky jde o mnohem vyspělej-
ší produkt. Při jeho konstrukci byly využity 
specifické komponenty zkracujících dobu in-
stalace a spuštění systému. Mezi tyto kompo-
nenty patří větší ložiska s vyšší nosností, nos-
né profily tří velikostí, vodicí dráhy ve tva-
ru V s jednou hranou, plochá vedení a široký 
výběr hnacích jednotek. Vzhledem k mož-
nosti použít korozivzdorné součásti uspokojí 
HDS2 většinu požadavků v úlohách se znač-
ným zatížením.

Systém HDS2 lze dodat v podobě dílů 
nebo jako již sestavenou soustavu včetně 
poháněných vozíků. Zákazník si také může 
vybrat mezi levnými komerčními vodicími 
dráhami určenými pro běžný provoz a velmi 
přesnými vodicími drahami, jež jsou určeny 
pro řešení s požadavky na přesnost a plynu-
lost pohybu.

Vodicí dráhy a plochá vedení se dodávají 
jako jeden kus délky až čtyři metry, což zkra-
cuje dobu montáže. Jsou k dispozici v prove-
dení s jednou nebo se dvěma hranami ve tvaru 
V nebo v plochém provedení. Vodicí dráhy ve 
tvaru V obsahují jednoduché zařízení zajišťu-
jící jejich rovnoběžnost, plochá vedení vyrov-
nání do rovnoběžné pozice nevyžadují.

Vyšší hnací síly pro větší zátěže lze dosáh-
nout různými způsoby: pomocí hřebenů s pří-
mými nebo šikmými zuby a pastorků v růz-
ném provedení. Ozubnice s šikmými zuby 
jsou ideální pro řešení vyžadující plynulejší 
přenos hnací síly, a proto jsou i tišší. Staveb-
nice je doplněna několika poháněnými vozí-

ky s možností automatického mazání, kuže-
lovými převodovkami poháněnými elektro-
motorem nebo servomotorem.

Pro maximální pružnost při navrhování po-
suvného systému jsou v HDS2 k dispozici uni-
verzální konstrukční profily s vodicími dráha-
mi a vedeními v mnoha provedeních. Vedle no-
vých vodicích drah větší délky obsahuje HDS2 
také větší hliníkový nosník, díky kterému zá-
kazník nemusí obrábět ocelovou konstrukci. 
Nabízena je také kompaktní verze tohoto nos-

níku pro použití ve stísněných prostorech, popř. 
pro vytvoření zdvihové osy Z s vysokou kapa-
citou. Tam, kde zákazníci potřebují zvýšenou 
tuhost, kterou zajistí pouze ocelový nosník, lze 
všechny vodicí dráhy snadno namontovat a se-
řídit pomocí volitelné drážky pro klínek a spo-
jovacích kolíků. Existuje zde také možnost 

provést montáž přímo na standard-
ní základny firmy HepcoMotion při 
použití vyrovnávacího zařízení.

Systém HDS2 zahrnuje také ši-
rokou nabídku ložisek různých ve-
likostí. Mezi novinky patří ložisko 
typu V o průměru 150 mm a vál-
cové ložisko o průměru 144 mm, 
včetně vysokokapacitních kuželo-
vých ložisek. Maximální únosnost 
ložisek je nyní 50 kN, což je vý-
razné zvýšení oproti předchozím 
20 kN, a všechna ložiska lze do-
dat také ve variantě z korozivzdor-
né oceli. Veškerá ložiska se v sou-
časnosti dodávají ve vyměnitelném 
provedení, takže v nepříliš pravdě-
podobném případě jejich závady je 
lze vyměňovat, aniž by bylo nutné 
odmontovávat vozík ze systému.

Kromě toho, že snesou větší za-
tížení, jsou tato dvouřadá ložiska 
také výjimečně tolerantní k nečis-

totám. Stěrače s nízkým třením odstraňují 
nečistoty v náročném prostředí, zajišťují au-
tomatické mazání, a tím i dlouhou životnost. 
Snímatelný kryt umožňuje systém snadno 
a bez demontáže seřídit. Maznice také dovo-
lují alternativní způsob mazání a mazivo lze 
nanášet jak na ložiska, tak na vodicí dráhy. 
To může snížit náklady při provozu systému 
v nepříznivých podmínkách.
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Obr. 1. Lineární posuvný systém HDS2 společnosti 
HepcoMotion
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