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1. Úvod

Lineární motor pracuje na indukčním principu stejně jako klasický rotační servomotor, ale rozvinutý do roviny. Díky tomuto uspořádání umožňuje přímočarý 
pohyb bez zprostředkujícího převodu mechanickým komponentem.

Fyzikální princip lineárního motoru

Statorem je u lineárních motorů označován primární díl a rotorem sekundární díl. Primární část je tvořena stejně jako u klasických strojů feromagnetickým svaz-
kem složeným z elektrotechnických plechů a trojfázového vinutí uloženého v jeho drážkách. Proti primárnímu dílu je konstrukčně uspořádána sekundární část 
tvořená permanentními magnety, které jsou nalepené na ocelové podložce a zalité v pryskyřici. Pokud přivedeme do primární části (jezdec) řídicí proud, vznikne 
magnetické pole mezi oběma částmi a dojde k pohybu jezdce. Úrovní proudu můžeme ovládat rychlost a sílu pohybu. Sekundární díl (magnetická dráha) tvoří 
ve většině uspořádání delší část stroje, kterou lze podle přání zákazníka sestavovat do určitých délek. O části, která se má pohybovat, rozhoduje konstrukční 
uspořádání. V naprosté většině konstrukcí se pohybuje primární část (jezdec) po dráze tvořené libovolným počtem sekundárních dílů. Firma HIWIN v současné 
době vyrábí sekundární díly v segmentech o délkách 128, 192, 320mm, které mohou být libovolně kombinovány do požadované délky (zdvihu) polohovací 
jednotky. 

Srovnání lineární motor a klasický pohon

Základní filosofií firmy HIWIN je dodávat zákazníkovy komplexní řešení lineárního pohonu. Z jednotlivých typů motorů (LMC, LMS, LMF) jsou přesně podle zákazní-
kových požadavků skládány jednotlivé lineární osy. Provedení os může být s úplným zakrytováním nebo bez zakrytování. Podle specifikace aplikace je možné 
lineární osu kompletovat do rovinné (x-y, x-z, y-z) i prostorové (x-y-z) varianty uspořádání. Kompletní lineární pohon se pak skládá z daného typu lineární osy s 
požadovanými mechanickými vlastnostmi a vhodným typem odměřovacího systému splňující dynamické i přesnostní požadavky zákazníka. V poslední době 
jsme se rozhodli rozšířit naši nabídku o kompletní řešení portálových stavebnicových systémů, osazených v podélné i příčné ose lineárními motory. V současné 
době jsme schopni nabídnout portálové systémy s různou variabilitou zdvihů. Základní stavební řada portálů (šířka – osa Y) je 1m a 2m. Pojezd hlavní osy X 
může být až 6m v jednom celku. Ve speciálních případech jsme schopni celou konstrukci přizpůsobit požadavkům zákazníka. Pojezdové moduly s vedením a 
lineárními motory je možné na přání zakrýt krycími plechy nebo skládanými měchy. Celé zařízení můžeme také dodat včetně řídicího systému SIEMENS (SYMO-
TION, SINUMERIK). Takto koncipované systémy mohou být použity jako základ různých zařízení (řezací plotry, měřící stanice, gravírovací stroje, manipulační 
linky atd.)
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2. Produkty

2.1. Komponenty lineárních motorů

  3-fázové synchronní 
  vzduchové / vodní chlazení
  teplotní ochrana
  různé délky segmentů magnetů
  možné provedení bez koogingu 

2.2. Kompletní polohovací osy

  provedení dle požadavku zákazníka
  různé typy a velikosti lineárních motorů
  různé stavební délky a šířky
  magnetické / optické odměřování
  koncové spínače + 1x referenční indukční
  energetický řetězec dle požadavku
  různé varianty krytování
  mechanické / pružinové dorazy
  lineární vedení řady HG
  možnost bezpečnostní pneumatické brzdy
  provedení horizontální / vertikální

2.3. Křížové stoly

  provedení dle požadavku zákazníka
  možná kombinace různých velikostí lineárního motoru
  včetně energetických řetězců
  magnetické / optické odměřování
  použitý materiál hliník / ocel
  krytování měchem, plechem, teleskopické 
  lineární vedení HG
  možnost bezpečnostní pneumatické brzdy

2.4. Portálové GANTRY systémy

  provedení dle požadavku zákazníka
  dělená konstrukce nosného rámu 
  možné provedení včetně Z-osy
  magnetické / optické odměřování
  včetně energetických řetězců a kabelů
  různé varianty krytování
  možnost dodání jako celku včetně řídicího systému (SIEMENS, ACS MOTION)
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3. Komponenty

Základní vlastnosti
  Různé velikosti motorů
  Špičková síla (pro 1s) Fp

max
 = 1656N

  Špičkový proud (pro 1s) Ip
max

= 9,75A
eff

  Trvalá síla Fc
max

= 552N

0

Linearmotorentyp

Kr
af

t (
N)

LMCA2 LMCA3 LMCA4 LMCA5 LMCA6 LMCB3 LMCB4

Spitzenkraft
Dauerkraft

160

40

160
125

90

520

60

215

55

180

135

175

400

470

LMCB5 LMCB6 LMCB7 LMCB8 LMCBA

30

70

250

85

160

55

320

110

650

220

600

800

400

200

3-fázové vinutí

špičková síla
trvalá síla

síl
a 

(N
)

typ lineárního motoru

0

Linearmotorentyp

Kr
af

t (
N)

LMCC7 LMCC8 LMCD4 LMCD6 LMCD8 LMCDA LMCE4

Spitzenkraft
Dauerkraft

460

240

393

700

610

1656

197

786

160

591

368

552

1104

1380

LMCE6 LMCE8 LMCEA LMCEC

205
262

552

184

987

328

828

276

1200

1600

800

400

typ lineárního motoru

síl
a 

(N
)

3.2. Řada LMS       Lineární motory série LMS se skládají z primární části (jezdec) tvořené elektrotechnickými plechy s cívkami a 
sekundární části (magnetická dráha).  3-fázové synchronní motory LMS vynikají velkou hustotou sil a tím jsou 
vhodné pro větší zatížení. Vhodné použití pro balicí, řezací stroje, plotry, manipulátory atd.

Základní vlastnosti
  Různé velikosti motorů
  Špičková síla (pro 1s) Fp

max
 = 3000N

  Špičkový proud (pro 1s) Ip
max

= 27,3A
eff

  Trvalá síla Fc
max

= 1160N
  Trvalý proud Ic

max
= 8,5A

eff

  Délky segmentů statoru 
     Ls = 128, 192, 320mm

  Velmi pružný stíněný napájecí kabel
  3-fázové vinutí, vyhovující pro 

     stejnosměrné napětí do 600VDC

0

Linearmotorentyp

Kr
af

t (
N)

LMS13 LMS23 LMS27 LMS37 LMS47 LMS57 LMS67

Spitzenkraft
Dauerkraft

270

1080

720
560 580

2040

415

1500

220

790

3000

1160

2400

950

3000

2000

1000

síl
a 

(N
)

typ lineárního motoru

LMCA2 LMCA3 LMCA4 LMCA5 LMCA6 LMCB3 LMCB4 LMCB5 LMCB6 LMCB7 LMCB8 LMCBA LMCC7 LMCC8 LMCD4 LMCD6 LMCD8 LMCDA LMCE4 LMCE6 LMCE8 LMCEA LMCEC
Špičková síla F

P

po dobu 1s (N)
90 125 160 180 215 160 250 320 400 470 520 650 610 700 393 591 786 987 552 828 1104 1380 1656

Trvalá síla F
C

(při 100°C) (N)
30 7 55 60 70 55 85 110 135 160 175 220 205 240 131 197 262 328 184 276 368 460 552

  Trvalý proud Ic
max

= 3,25A
eff

  Délky segmentů statoru Ls = 128, 192, 320mm
  Velmi pružný stíněný napájecí kabel

LMS13 LMS23 LMS27 LMS37 LMS37L LMS47 LMS47L LMS57 LMS57L LMS67 LMS67L
Špičková síla F

P
 po dobu 1s (N) 560 720 1080 1500 1500 2040 2040 2400 2400 3000 3000

Trvalá síla F
C
 (při 100°C) (N) 220 270 415 580 580 790 790 950 950 1160 1160

Magnetická síla (N) 805 1350 2036 2850 2850 4071 4071 4885 4885 5700 5700

špičková síla
trvalá síla

špičková síla
trvalá síla

Polohovací systémy
Lineární motory 

3.1. Řada LMC Řada LMC je určena pro lehčí aplikace se zatížením do Fp
max

=1656N (špičková síla) a je vhodná pro synchronizace 
pohonu s externím zařízením (infrakamera, laser, …). Motor se skládá z nekovové primární části (jezdec) s trojfázo-
vým vinutím a sekundární části (magnetická dráha) tvořené permanentními magnety. Díky nekovové primární části 
je motor velice lehký a vhodný pro dynamické aplikace.  Provedení LMC nevykazuje efekt koogingu.
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4.Lineární polohovací osy

4.1. Rozdělení lineárních polohovacích os dle pohonu
Lineární polohovací osy představují komlexní řešení pro polohování. Dodáváme komletní lineární jednotky na vlastním nosném hliníkovém profilu zástavbové 
šířky 160 a 220mm. V rámci každé velikosti profilu je možno osu komletovat se čtyřmi typy pohonu při zachování stejných zástavbových i připojovacích roz-
měrech, jde o plnou zástavbovou zaměnitelnost v rámci jedné velikosti profilu. Provedení lineárních polohovacích os může být s úplným zakrytováním, nebo bez 
zakrytování.
Lineární polohovací osy HIWIN mohou být osazeny těmito pohony:

       lineárním motorem
       kuličkovým šroubem
       ozubeným řemenem
       ozubeným hřebenem

osa s lineárním motorem
LMU

osa s kuličkovým šroubem
BSU

osa s ozubeným hřebenem
RU

osa s ozubeným řemenem
BU
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4.2. Základní stavba lineární polohovací osy

Z jednotlivých typů lineárních motorů (LMC, LMS, LMK) nebo jiných pohonů (kuličkový šroubem, ozubeným hřebenem nebo ozubeným řemenem) jsou přesně 
podle zákazníkových požadavků skládány jednotlivé lineární osy. Osa se skládá z lineárního vedení, mechanického nosníku, snímačů koncové polohy, pohonu, 
vlečného řetězce s kabely, upínací desky a odměřovacího systému. Firma HIWIN používá optické a magnetické odměřovací systémy.

  Optické odměřování Renishaw TONIC, 20 mikron
  Magnetické HIWIN, MAGIC, 1000 mikron
  Speciální typy odměřování

Provedení os může bÝt s úplným zakrytováním nebo bez zakrytování. Podle specifikace aplikace je možné lineární osu kompletovat do rovinné (x-y, x-z, y-z) i 
prostorové (x-y-z) varianty uspořádání.

Všechny lineární osy pracují v uzavřeném regulačním obvodu. Konfigurační zapojení u lineárních s lineárním motorem je stejné jako u planárního motoru LMSP. 
Firma HIWIN používá řídicí zesilovače typu LMDS6/LMDS20. Na přání zákazníka je možno s osou dodat řídicí zesilovač od jiné firmy.
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4.2.1. Základní stavba lineární polohovací osy s lineárním motorem a magnetickým odměřováním

1. Držák energetického řetězu kabelů
2. Konektor motoru
3. Konektor enkodéru
4. Energetický řetěz kabelů
5. Deska pro upevnění plechového krytu
6. Deska unašeče
7. Indikační značka snímače
8. Primární část lineárního motoru
9. Vozík lineárního vedení
10. Hlava enkodéru odměřování
11. Kolejnice s magnetickým páskem odměřování
12. Standardní kolejnice lineárního vedení
13. Stator (sekundární část lineárního motoru)
14. Koncový doraz
15. Distanční díl
16. Čelo osy
17. Konektor spínačů
18. Koncový,referenční spínač
19. Plechový držák energetického řetězu kabelů
20. Nosný profil
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4.3. Uspořádání polohovacích os

Podle specifikace aplikace je možné lineární osy kompletovat do rovinné ( x-y, x-z, y-z) i prostorové (x-y-z) varianty uspořádání.

5

7
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4.4. Typy polohovacích os

4.4.1. Lineární polohovací osa s lineárním motorem LMU160

Lineární osy řady LMU160 s lineárním motorem jsou určeny pro nejnáročnější aplikace s vysokými požadavky na dynamiku a výslednou přesnost pohonu, 
která může být až 0,002mm. Dle požadavku je použito optické nebo magnetické lineární odměřování. Maximální délka osy je 5m, v případě větších délek je 
osa nastavena z více částí. V ose je použit lineární motor řady LMS disponující maximální rychlostí 4m/s a maximálním zrychlením 50m/s2. Dle pracovního 
prostředí lze osy různě zakrytovat.

Celková délka Lx=základní délka A + zdvih x

Model Typ motoru F
C
 (N) F

P
 (N) Hmotnost jezdce 

(kg)
Základní délka A 
(mm)

v
max

 (m/s) a
max

 (m/s2) Celková hmotnost 
(kg)/m)

LMU160-13-xxxxx LMS 13 220 560 7 320 4 50 28
LMU160-13D-xxxxx LMS 13D 260 710 14 670 4 50 35

LMU160-17-xxxxx LMS 17 440 1120 10 320 4 50 31

LMU160-17D-xxxxx LMS 17D 520 1420 20 670 4 50 41

F
C
 - trvalá síla, určující parametr pro návrh vhodného typu motoru

F
P
 - špičková síla může působit po dobu max.1s, určující parametr pro dynamiku pohonu

Elektrické parametry jednotlivých motorů jsou v katalogu na straně 4

Poznámka: rychlost v
max

 a zrychlení a
max

 jsou závislé na konkrétním zatížení jednotky
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Objednací specifikace

Energetický řetěz
0 - bez
1 - standard igus B15.050.048
C - zákaznický

Velikost modulu
LMU160

Typ motoru
13 - LMS13
13D - LMS13D
17 - LMS17
17D- LMS17D

Počet jezdců na ose Pracovní zdvih (mm)

Lineární odměřovací systém
0 - bez
M - inkrementální magnetické MAGIC HIWIN 0,02mm
O - inkrementální optické TONIC RENISHAW 0,002m

Koncové spínače + referenční
0 - bez
1 - indukční

Klemovací pneumatická brzda
0 - bez
1 - včetně (F=900N)

Krytování
0 - bez
B - měch
C komplet

     LMU160 13 1 1000 M 1 0 0 1

Příklad: 
LMU160-13-1-1000-M-1-0-0-1 - standardní polohovací jednotka s lineárním motorem LMS13, maximální pracovní zdvih 1000mm. Celková délka 1320mm.
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4.4.2. Lineární polohovací osa s kuličkovým šroubem BSU160

Lineární osy řady BSU160 s kuličkovým šroubem jsou určeny pro méně náročné aplikace s požadavky na nižší dynamiku pohonu, která závislá na kritických 
otáčkách použitého kuličkového šroubu v závislosti na délce osy. Pro zvýšení výsledné přesnosti osy může být použito dodatečné externí lineární optické nebo 
magnetické odměřování. Maximální délka osy je 3m. V ose je možné použít válcovaný kuličkový šroub s přesností IT7 (52mikron/300mm) nebo okružovaný 
kuličkový šroub s přesností IT5 (23mikron/300mm). Osu lze dodat včetně krokového motoru nebo servomotoru. Dle pracovního prostředí lze osy různě zakry-
tovat.

Celková délka Lx=základní délka A + zdvih x

Model Hmotnost jezdce 
(kg)

Základní délka A 
(mm)

Celková hmotnost 
(kg)/m)

BSU160-xxxxxxxx 7 320 29

10
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Objednací specifikace

Energetický řetěz
0 - bez
1 - standard igus B15.050.048
C - zákaznický

Velikost modulu
BSU160

Typ kuličkového šrobu 
1. R16x5 (IT7 52mikron/300mm)
2. R16x10 (IT7 52mikron/300mm)
3. R20x5 (IT7 52mikron/300mm)
4. R20x10 (IT7 52mikron/300mm)
5. R20x20 (IT7 52 mikron/300mm)
6. DEB16x5 (IT5 23mikron/300mm)
7. DEB20x5 (IT5 23mikron/300mm)

Počet jezdců na ose Pracovní zdvih (mm)

Lineární odměřovací systém
0 - bez
M - inkrementální magnetické MAGIC HIWIN 0,02mm
O - inkrementální optické TONIC RENISHAW 0,002m

Koncové spínače + referenční
0 - bez
1 - indukční

Klemovací pneumatická brzda
0 - bez
1 - včetně (F=900N)

Krytování
0 - bez
B - měch
C komplet

     BSU160 1 1 1000 M 1 0 0 1

Příklad: 
BSU160-1-1-1000-0-1-0-0-0 - standardní polohovací osa s kuličkovým šroubem R16x5, IT7, maximální pracovní zdvih 1000mm. Celková délka 1320mm.

11
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4.4.3. Lineární polohovací osa s ozubeným hřebenem RU160

Lineární osy řady RU160 s ozubeným hřebenem jsou určeny pro méně náročné aplikace s požadavky na nižší dynamiku pohonu a výslednou přesnost pohonu 
0,1mm. Vhodné pro delší pojezdy. Pro zvýšení výsledné přesnosti osy může být použito dodatečné externí lineární optické nebo magnetické odměřování. Maxi-
mální délka osy je 5m. Osu lze dodat včetně krokového motoru nebo servo motoru. Dle pracovního prostředí lze osy různě zakrytovat.

Celková délka Lx=základní délka A + zdvih x

Model Typ ozub. převodu F
P
 (N) Hmotnost jezdce 

(kg)
Základní délka A 
(mm)

Celková hmotnost 
(kg)/m)

RU160-xxxxxxxx CR17x17, m=1,5 6 320 25
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Objednací specifikace

Energetický řetěz
0 - bez
1 - standard igus B15.050.048
C - zákaznický

Velikost modulu
RU160

1. CR17x17, m=1,5

Počet jezdců na ose Pracovní zdvih (mm)

Lineární odměřovací systém
0 - bez
M - inkrementální magnetické MAGIC HIWIN 0,02mm
O - inkrementální optické TONIC RENISHAW 0,002m

Koncové spínače + referenční
0 - bez
1 - indukční

Klemovací pneumatická brzda
0 - bez
1 - včetně (F=900N)

Krytování
0 - bez
B - měch
C komplet

     RU160 1 1 1000 M 1 0 0 1

Příklad: 
RU160-1-1-1000-0-1-0-0-0 - standardní polohovací osa s ozubeným hřebenem, maximální pracovní zdvih 1000mm, bez krytování. Celková délka 1320mm.
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4.4.4. Lineární polohovací osa s ozubeným řemenem BU160

Lineární osy řady BU160 s ozubeným řemenem jsou určeny pro méně náročné aplikace s požadavky na nižší dynamiku pohonu a výslednou přesnost pohonu 
0,1mm. Vhodné pro menší zatížení. Pro zvýšení výsledné přesnosti osy může být použito dodatečné externí lineární optické nebo magnetické odměřování. Maxi-
mální délka osy je 5m. Osu lze dodat včetně krokového motoru nebo servo motoru. Dle pracovního prostředí lze osy různě zakrytovat.

Celková délka Lx=základní délka A + zdvih x

Model Typ řemen. převodu Hmotnost jezdce 
(kg)

Základní délka A 
(mm)

Celková hmotnost 
(kg)/m)

BU160-xxxxxxxx AT5-24-20 5 390 23

14



POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

Objednací specifikace

Energetický řetěz
0 - bez
1 - standard igus B15.050.048
C - zákaznický

Velikost modulu
BSU160

1. AT5-24-20

Počet jezdců na ose Pracovní zdvih (mm)

Lineární odměřovací systém
0 - bez
M - inkrementální magnetické MAGIC HIWIN 0,02mm
O - inkrementální optické TONIC RENISHAW 0,002m

Koncové spínače + referenční
0 - bez
1 - indukční

Klemovací pneumatická brzda
0 - bez
1 - včetně (F=900N)

Krytování
0 - bez
B - měch
C komplet

     BU160 1 1 1000 M 1 0 0 1

Příklad: 
BU160-1-1-1000-0-1-0-0-0 - standardní polohovací osa s ozubeným řemenem, maximální pracovní zdvih 1000mm, bez krytování s koncovými spínači poloh. 
Celková délka 1390mm.

15
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POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

4.4.5. Lineární polohovací osa s lineárním motorem LMU220

Lineární osy řady LMU220 s lineárním motorem jsou určeny pro nejnáročnější aplikace s vysokými požadavky na dynamiku a výslednou přesnost pohonu, 
která může být až 0,002mm. Dle požadavku je použito optické nebo magnetické lineární odměřování. Maximální délka osy je 4m, v případě větších délek je 
osa nastavena z více částí. V ose je použit lineární motor řady LMS disponující maximální rychlostí 4m/s a maximálním zrychlením 50m/s2. Dle pracovního 
prostředí lze osy různě zakrytovat.

Celková délka Lx=základní délka A + zdvih x

Model Typ motoru F
C
 (N) F

P
 (N) Hmotnost jezdce 

(kg)
Základní délka A 
(mm)

v
max

 (m/s) a
max

 (m/s2) Celková hmotnost 
(kg)/m)

LMU220-23-xxxxx LMS 23 270 720 8 370 4 50 36
LMU220-23D-xxxxx LMS 23D 540 1440 16 670 4 50 44

LMU220-27-xxxxx LMS 27 415 1080 12 370 4 50 40

LMU220-27D-xxxxx LMS 27D 830 2160 24 670 4 50 52

F
C
 - trvalá síla, určující parametr pro návrh vhodného typu motoru

F
P
 - špičková síla může působit po dobu max.1s, určující parametr pro dynamiku pohonu

Elektrické parametry jednotlivých motorů jsou v katalogu na straně 4

Poznámka: rychlost v
max

 a zrychlení a
max

 jsou závislé na konkrétním zatížení jednotky
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POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

Objednací specifikace

Energetický řetěz
0 - bez
1 - standard igus B15.050.048
C - zákaznický

Velikost modulu
LMU220

Typ motoru
23 - LMS23
23D - LMS23D
27 - LMS27
27D- LMS27D

Počet jezdců na ose Pracovní zdvih (mm)

Lineární odměřovací systém
0 - bez
M - inkrementální magnetické MAGIC HIWIN 0,02mm
O - inkrementální optické TONIC RENISHAW 0,002m

Koncové spínače + referenční
0 - bez
1 - indukční

Klemovací pneumatická brzda
0 - bez
1 - včetně (F=900N)

Krytování
0 - bez
B - měch
C komplet

     LMU220 23 1 1000 M 1 0 0 1

Příklad: 
LMU220-23-1-1000-M-1-0-0-1 - standardní polohovací jednotka s lineárním motorem LMS23, maximální pracovní zdvih 1000mm. Celková délka 1370mm.



POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

4.4.6. Lineární polohovací osa s kuličkovým šroubem BSU220

Lineární osy řady BSU220 s kuličkovým šroubem jsou určeny pro méně náročné aplikace s požadavky na nižší dynamiku pohonu, která závislá na kritických 
otáčkách použitého kuličkového šroubu v závislosti na délce osy. Pro zvýšení výsledné přesnosti osy může být použito dodatečné externí lineární optické nebo 
magnetické odměřování. Maximální délka osy je 3m. V ose je možné použít válcovaný kuličkový šroub s přesností IT7 (52mikron/300mm) nebo okružovaný
kuličkový šroub s přesností IT5 (23mikron/300mm). Osu lze dodat včetně krokového motoru nebo servo motoru. Dle pracovního prostředí lze osy různě zakry-
tovat.

Celková délka Lx=základní délka A + zdvih x

18

Model Hmotnost jezdce 
(kg)

Základní délka A 
(mm)

Celková hmotnost 
(kg)/m)

BSU220-xxxxxxxx 8 370 36



POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

Objednací specifikace

Energetický řetěz
0 - bez
1 - standard igus B15.050.048
C - zákaznický

Velikost modulu
BSU220

1. R20x5 (IT7 52mikron/300mm)
2. R20x10 (IT7 52mikron/300mm)
3. R25x5 (IT7 52mikron/300mm)
4. R25x10 (IT7 52mikron/300mm)
5. R25x25 (IT7 52 mikron/300mm)
6. DEB20x5 (IT5 23mikron/300mm)
7. DEB25x5 (IT5 23mikron/300mm)
8. DEB25x10 (IT5 23mikron/300mm)

Počet jezdců na ose Pracovní zdvih (mm)

Lineární odměřovací systém
0 - bez
M - inkrementální magnetické MAGIC HIWIN 0,02mm
O - inkrementální optické TONIC RENISHAW 0,002m

Koncové spínače + referenční
0 - bez
1 - indukční

Klemovací pneumatická brzda
0 - bez
1 - včetně (F=900N)

Krytování
0 - bez
B - měch
C komplet

     BSU220 1 1 1000 M 1 0 0 1

Příklad: 
BSU220-1-1-1000-0-1-0-0-0 - standardní polohovací osa s kuličkovým šroubem R20x5, IT7, maximální pracovní zdvih1000mm. Celková délka 1370mm.
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POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

4.4.7. Lineární polohovací osa s ozubeným hřebenem RU220

Lineární osy řady RU220 s ozubeným hřebenem jsou určeny pro méně náročné aplikace s požadavky na nižší dynamiku pohonu a výslednou přesnost pohonu 
0,1mm. Vhodné pro delší pojezdy. Pro zvýšení výsledné přesnosti osy může být použito dodatečné externí lineární optické nebo magnetické odměřování. Maxi-
mální délka osy je 4m. Osu lze dodat včetně krokového motoru nebo servo motoru. Dle pracovního prostředí lze osy různě zakrytovat.

Celková délka Lx=základní délka A + zdvih x

20

Model Typ ozub. převodu F
P
 (N) Hmotnost jezdce 

(kg)
Základní délka A 
(mm)

Celková hmotnost 
(kg)/m)

RU220-xxxxxxxx CR20x20, m=1,5 7 370 35



POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

Objednací specifikace

Energetický řetěz
0 - bez
1 - standard igus B15.050.048
C - zákaznický

Velikost modulu
RU220

1. CR20x20, m=1,5

Počet jezdců na ose Pracovní zdvih (mm)

Lineární odměřovací systém
0 - bez
M - inkrementální magnetické MAGIC HIWIN 0,02mm
O - inkrementální optické TONIC RENISHAW 0,002m

Koncové spínače + referenční
0 - bez
1 - indukční

Klemovací pneumatická brzda
0 - bez
1 - včetně (F=900N)

Krytování
0 - bez
B - měch
C komplet

     RU220 1 1 1000 M 1 0 0 1

Příklad: 
RU220-1-1-1000-0-1-0-0-0 - standardní polohovací osa s ozubeným hřebenem, maximální pracovní zdvih 1000mm, bez krytování. Celková délka 1370mm.
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POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

4.4.8. Lineární polohovací osa s ozubeným řemenem BU220

Lineární osy řady BU220 s ozubeným řemenem jsou určeny pro méně náročné aplikace s požadavky na nižší dynamiku pohonu a výslednou přesnost pohonu 
0,1mm. Vhodné pro menší zatížení. Pro zvýšení výsledné přesnosti osy může být použito dodatečné externí lineární optické nebo magnetické odměřování. Maxi-
mální délka osy je 4m. Osu lze dodat včetně krokového motoru nebo servo motoru. Dle pracovního prostředí lze osy různě zakrytovat.

Celková délka Lx=základní délka A + zdvih x

22

Model Typ řemen. převodu Hmotnost jezdce 
(kg)

Základní délka A 
(mm)

Celková hmotnost 
(kg)/m)

BU220-xxxxxxxx AT5-26-20 6 440 34



POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

Objednací specifikace

Energetický řetěz
0 - bez
1 - standard igus B15.050.048
C - zákaznický

Velikost modulu
BSU220

1. AT5-26-20

Počet jezdců na ose Pracovní zdvih (mm)

Lineární odměřovací systém
0 - bez
M - inkrementální magnetické MAGIC HIWIN 0,02mm
O - inkrementální optické TONIC RENISHAW 0,002m

Koncové spínače + referenční
0 - bez
1 - indukční

Klemovací pneumatická brzda
0 - bez
1 - včetně (F=900N)

Krytování
0 - bez
B - měch
C komplet

     BU220 1 1 1000 M 1 0 0 1

Příklad: 
BU220-1-1-1000-0-1-0-0-0 - standardní polohovací osa s ozubeným řemenem, maximální pracovní zdvih 1000mm, bez krytování s koncovými spínači poloh. 
Celková délka 1440mm.
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POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

4.4.9. Lineární vertikální polohovací osa s lineárním motorem  LMV1L

Lineární osy řady LMV1L jsou určeny pro vertikální pohyb. Jedná se o speciální konstrukci osy. Vlastní hmota 
motoru je kompenzována pneumatickým válcem.  Osa je osazena lineárním motorem řady LMS. Maximální možné 
zatížení osy je 20 Kg. Tato řada os je osazena optickým odměřovacím systémem inkrementálním nebo absolutním. 
Dosahované přesnosti polohování se pohybují v 0,01 (absolutní přesnost). Maximální možný zdvih osy je 400 
mm. Maximální rychlost polohování je 1,8 m/s a max. zrychlení 30 m/s2. Podle pracovního prostředí lze osy různě 
zakrytovat.

Specifikace lineární osy LMV1L

Model Typ motoru F
C
 (N) F

P
 (N) Hmotnost jezdce (kg) v

max
 (m/s) a

max
 (m/s2) Zdvih (mm)

LMV1L-S13-1-120-xxx LMS 13 180 470 6 1,8 30 120
LMV1L-S13-1-250-xxx LMS 13 180 470 8 1,8 30 250

LMV1L-S23-1-250-xxx LMS 23 220 600 10 1,8 30 250

LMV1L-S23-1-400-xxx LMS 23 220 600 12 1,8 30 400

F
C
 - trvalá síla, určující parametr pro návrh vhodného typu motoru

F
P
 - špičková síla může působit po dobu max.1s, určující parametr pro dynamiku pohonu

Elektrické parametry jednotlivých motorů jsou v katalogu na straně 4

Rozměry lineární osy řady LMV1L

24

Model Typ motoru Hmotnost (kg) Základní délka A (mm) Celková délka L (mm) v
max

 (m/s) a
max

 (m/s2) Zdvih (mm)

LMV1L-S13-1-120-xxx LMS 13 15 322 442 1,8 30 120
LMV1L-S13-1-250-xxx LMS 13 19 322 572 1,8 30 250

LMV1L-S23-1-250-xxx LMS 23 26 322 572 1,8 30 250

LMV1L-S23-1-400-xxx LMS 23 29 322 722 1,8 30 400
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POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

Objednací specifikace

Energetický řetěz
0 - bez
1 - standard igus B15.050.048
C - zákaznický

Typ osy

Typ motoru
LMS13
LMS23

Zdvih
120
250
400

Lineární odměřovací systém
0 - bez
M - inkrementální magnetické MAGIC HIWIN 0,02mm
O - inkrementální optické TONIC renishaw 0,002m

Koncové spínače + referenční
0 - bez
1 - indukční

Klemovací pneumatická brzda
0 - bez
1 - včetně (F=900N)

Krytování
0 - bez
B - měch
C komplet

    LMV1L S13 120 M 1 0 0 1

Příklad: 
LMV1L-S13-120-M1100 – lineární vertikální osa, max. zdvih 120mm. Celková délka 444mm.
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POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

4.5. Gantry systémy

Standardní osy LMX série mohou být kombinovány do různých provedení Gantry sys-
témů. Dle požadavků na výslednou dynamiku polohování je použito motorů LMC nebo 
LMS. Osy jsou osazeny optickým odměřovacím systémem.

4.5.1. Gantry systém LMG2A-CB6-CC8

V tomto provedení je použito polohovacích os s lineárními motory LMC

Model Opakovatelnost (mm) F
C
 (N) F

P
 (N) Hmotnost jezdce (kg) v

max
 (m/s) a

max
 (m/s2) Typ motoru

LMG2A-CB6 CC8-xxxx-xxxx-A1
+/- 0,002/0,004 110 330 3

5 100
Horní osa LMC B6

195 585 3,5 + horní osa Dolní osa LMC C8

F
C
 - trvalá síla, určující parametr pro návrh vhodného typu motoru

F
P
 - špičková síla může působit po dobu max.1s, určující parametr pro dynamiku pohonu

Elektrické parametry jednotlivých motorů jsou v katalogu na straně 4

Rorměry a hmotnosti Gantry systému pro čtyři přílady zdvihů

Model Zdvih osa X (mm) Zdvih osa Y (mm) W (mm) W1 (mm) L (mm)

LMG2A-CB6 CC8-300-400-A1 300 400 870 940 870
LMG2A-CB6 CC8-500-500-A1 500 500 1070 1140 970

LMG2A-CB6 CC8-750-750-A1 750 750 1390 1390 1220

LMG2A-CB6 CC8-750-1000-A1 750 1000 1390 1390 1470
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POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

4.5.2. Gantry systém LMG2A-S13 S27

Model Opakovatelnost (mm) F
C
 (N) F

P
 (N) Hmotnost jezdce (kg) v

max
 (m/s) a

max
 (m/s2) Typ motoru

LMG2A-S13 S27-xxxx-xxxx-A1
+/- 0,002/0,004 180 360 5

4 50
Horní osa LMS 13

340 680 7 + horní osa Dolní osa LMS 27

F
C
 - trvalá síla, určující parametr pro návrh vhodného typu motoru

F
P
 - špičková síla může působit po dobu max.1s, určující parametr pro dynamiku pohonu

Elektrické parametry jednotlivých motorů jsou v katalogu na straně 4

Rorměry a hmotnosti Gantry systému pro čtyři přílady zdvihů

Model Zdvih osa X (mm) Zdvih osa Y (mm) W (mm) W1 (mm) L (mm)

LMG2A-S13 S27-300-400-A1 300 400 870 940 870
LMG2A-S13 S27-500-500-A1 500 500 1070 1140 970

LMG2A-S13 S27-750-750-A1 750 750 1320 1390 1220

LMG2A-C13 S27-750-1000-A1 750 1000 1320 1390 1470



POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

4.6. Kompletní systém

Dle požadavku zákazníka je společnost HIWIN každou variantu polohovací osy dodat jako komplet. U provedení os s kuličkovým šroubem, ozubeným řemenem 
a ozubeným hřebenem je možné osy dodat včetně servo nebo krokových rotačních motorů a frekvenčního měniče. Osa s lineárním motorem je již ve svém 
základu s pohonem, možné je dodání frekvenčního měniče. Standardní výstupní komunikační rozhraní měničů je CanOpen a RS232. Dle specifických požadavků 
lze měnič dodat od jiného partnerského výrobce s komunikačním rozhraním např. ProfiBus.

28



POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Lineární polohovací osy  

Přehled používaných výrobců servopohonů pro lineární motory

29
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POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Magnetický odměřovací systém  

5. Magnetický odměřovací systém - MAGIC

Nová řada odměřovacího systému MAGIC byla navržena pro snímání polohy v lineárních osách, obzvláště v osách s lineárními motory. Může být použit samo-
statně nebo v kombinaci s lineárním vedením.

5.1. MAGIC-IG

V provedení MAGIC-IG je snímací hlavice integrována přímo ve vozíku lineárního vedení. Magnetický pásek je nalepen na kolejnici. Specifikaci tohoto vedení 
můžete nalézt v katalogu lineárního vedení. Třída krytí snímací hlavice je IP67. Výstupní signál je v reálném čase. 

Rozměry senzoru MAGIC-IG ve smontovaném stavu s vozíkem HGH20CA a HGH25CA

116,5

39

44 43

Model vozíku HGH20CA HGH25CA

L 116,5 121
L1 39 37

B 44 48

B1 43 46,4
H 30 40
H1 24,4 29,5
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POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Magnetický odměřovací systém  

Druhou možností je použít odměřovací systém samostatně MAGIC. Tato 
varianta je používána při kompletaci polohovacích os s lineárními moto-
ry. Kde magnetický pásek je nalepen na nosníku a snímací hlavice je 
připevněna na jezdci motoru.   

Rozměry senzoru MAGIC

1,
8

12

0,
2

±
0,

1

(A
bs

ta
nd

)

Ø 5,3
Anschlusskabel

Position der
Zählrichtung

Leseelektronik
Magnetband
inkl. Abdeckband

Bezugskante des
Lesekopfs bündig 
mit Magnetband
ausrichten

45

M3 durchgehend (2 ×)

14

3

11
,5

1012

1

45

3

14

11
,5

poloha čtecí 
elektroniky

M3 průchozí 2x

magnetická páska
včetně krycí pásky

Výstupní kabel 
ø5,3

označení směru

                         
Zarovnání hrany čtecí 
hlavy s magnetickou 
páskou

0,
2 

±0
,1

od
st

up

12

1,
8

10

1

K dispozici jsou dva formáty výstupního signálu analogový a digitální.

Popis vodičů ( pro analogovou i digitální variantu )

Typ signálu Barva vodiče

A oranžová

A neg červená

B černá

B neg hnědá

Z zelená

Z neg žlutá

±5V bílá

GND modrá
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V1–

V1+

V0–

V0+V1-Kanal V2-Kanal

V2–

V2+

POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Magnetický odměřovací systém  

Výstupní formát analogového signálu - sin/cos 1 V
PP

HIWIN – MAGIC rozhraní sin/cos 1 Vpp je kompletně v souladu se specifikací od SIEMENS. Délka periody výstupního sinus signálu je 1mm. Délka periody 
referenčního signálu je 2 mm. 

A-Signal

B-Signal

cos = V1

sin = V2

Výstupní formát digitálního signálu - TTL

Kanály A a B jsou vůči sobě posunuty o 90° ( vhodné pro RS442; specifikace je v souladu s DIN 66259 ). Doporučená mezní rezistence Z=120 Ohm.
Samostatný referenční puls ( na přání ).

Výstupní signál s délkou periody (1000µm ) 
ve stupních ( 360° = 1000µm )

V1 - kanál V2 - kanál

Referenční kanál

A - kanál B - kanál

Referenční kanál
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POLOHOVACÍ SYSTÉMY 
Specifikace lineárního motoru  

6. Specifikace otázek pro návrh lineárního motoru

1.  Aplikace?

2. Dynamické parametry: Pohybová hmotnost, pracovní zdvih, čas dosažení polohy, zrychlení, rychlost, přesnost, opakovatelnost polohy, stabilita polohy, ustálena 
rychlost, pracovní cyklus, maximální zatížení.

3. Použitá elektronika: Jaký preferovaný výrobce řídicí elektroniky? Řízení point to point nebo spojité řízení v celém rozsahu zdvihu? Jaké rozhraní pro řízení? 
Problematika nouzových stavů.

4. Pracovní prostředí: Železné špony? Je-li dovoleno vodní chlazení? Čistota? Olej? Kolísání teploty? Prach? Korozivní prostředí? 

5. Mechanické požadavky: Samonosný? Orientace os, absolutní a relativní přesnost, teplotní závislost, životnost, druh provozu (dvousměnný, třísměnný, nepřetržitý). 
Vibrace? Mechanické rázy?   
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HIWIN s.r.o. 
Kaštanová 34, 620 00 BRNO, Česká republika

tel.: +420 548 528 238, fax: +420 548 220 223
e-mail: info@hiwin.cz, www.hiwin.cz

HIWIN GmbH
Brücklesbünd 2

D-77654 Offenburg, Deutschland

HIWIN Technologies Corp.
No. 46, 37th Road

Taichung Industrial Park
Taichung 407, Taiwan

HIWIN Corporation - West
46727 Fremont Blvd.

Fremont, CA 94548, USA

HIWIN Corporation
3F. Sannomiya-Chuo Bldg.
4-2-20 Goko-Dori. Chuo-Ku

Kobe 651-0087, Japan

HIWIN Schweiz GmbH
Schachenstraße 80

CH-8645 Jona, Switzerland

HIWIN s.r.o., o.z.z.o.
Žilinská 790, 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA, Slovensko

tel.: +421 424 434 777, fax: +421 424 262 306 
e-mail: info@hiwin.sk, www.hiwin.sk

HIWIN Microsystem Corp.
No.1, 6th Road

Taichung Industrial Park
Taichung 407, Taiwan

HIWIN Corporation
1400 Madeline Ln.

Elgin, IL 60124, USA

HIWIN France
Route de Bretoncelles

F-61110 Dorceau, France

HIWIN Corporation - Southeast
3651 Centre Circle Drive
Fort Mill, SC 29715, USA

Další sortiment firmy HIWIN:

Kuličkové šrouby Kuličková pouzdra a vodící tyče

Lineární moduly Otočné stoly Elektrické zvedací válce

Lineární vedení


