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Continu voor u in beweging!

Nieuwe technologieën, nieuwe toepassingen, nieuwe normen, 

nieuwe trends! Ze komen in hoog tempo op ons af en alsof dit niet 

genoeg is, is er de wens om producten en systemen sneller op de 

markt te brengen en economischer te produceren. Onder deze 

druk wordt het maken van een verantwoorde component- en      

systeemkeuze er natuurlijk niet gemakkelijker op. Logisch dus, dat 

u ons niet (meer) de vraag stelt: ‘Wat hebben jullie?’, maar ‘Wat 

kunnen jullie en hoe snel is dit te realiseren?’ Onze passie ligt bij 

aandrijven, besturen, meten en regelen, waarbij de sectorgerichte 

aanpak van onze applicatie-engineers garant staat voor optimale 

(eind)oplossingen. Zij kennen uw markt, stellen uw uitgangspunten 

centraal en zijn in staat om de vele verschillende componenten en 

systemen uit ons brede programma tot een feilloos werkend geheel 

te combineren. Dynamiek in beweging, maar ook in aanpak én 

uitvoering is dan ook de succesvolle combinatie, waarvoor u bij ons 

precies aan het juiste adres bent!
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Lineaire techniek

MorAT Spindelaandrijvingen
De Limax is een lineaire aandrijving met een goede kracht/prijs verhouding. Met 
zijn zeer slanke bouwvorm levert hij in beide richtingen grote krachten tot 
5,2 kN bij een geringe diameter. De modulaire opbouw geeft u de mogelijkheid 
om naast de standaard verstelbare eindschakelaars diverse elektromechanische 
opties toe te passen.  

MorAT Duwketting
Voor het realiseren van zware lineaire aandrijvingen met een grote slag, zijn de 
MORAT duwkettingen dé oplossing. Door de unieke eigenschap dat de ketting 
in slechts één richting kan buigen, is vanuit een compact kettingmagazijn een   
lineaire aandrijving te realiseren met een vrijwel onbeperkte slag! Bij krachten 
tot 35.000 N.

MorAT Spindelaandrijvingen
De Mini kenmerkt zich door zijn zeer korte inbouw en functionaliteit.  De Mini 
is standaard uitgevoerd met eindschakelaars en leverbaar met een groot aantal 
opties als krachtafhankelijke schakeling, pulsgever en potentiometer.  In beide 
richtingen zijn krachten tot 11,9 kN haalbaar.

NEFF (Danaher Motion) Spindels
Kogelomloopspindels kunnen heel goed worden toegepast als machine-element 
om lineaire bewegingen te realiseren. De combinatie van de spindel met de 
bijbehorende kogelomloopmoer, heeft een zeer hoge nauwkeurigheid en is 
ontstaan uit een jarenlange intensieve ontwikkeling. De grote voordelen van  
lineaire bewegingen m.b.v. deze techniek zijn hoge nauwkeurigheid, geringe 
speling, geruisarme loop, hoge stijfheid, betrouwbaar en een lange levensduur 
De trapeziumspindels kenmerken zich als een prijstechnisch gunstige oplossing 
voor opspannen, positioneren en lineaire bewegen. De belangrijkste kenmerken 
zijn; prijsgunstige oplossing, voor kleine en middel hoge snelheden en eenvou-
dige lineaire beweging.

Thomson Tollo (Danaher Motion)  Lineaire actuatoren
Thomson Tollo lineaire actuatoren bevatten sterke, hoge kwaliteit componenten 
welke getest zijn onder de moeilijkste en zwaarste condities om een lang en 
onderhoudsvrij leven zeker te stellen. Oersterke behuizing, luchtvaart kwaliteit 
smeerolie, roest vast stalen buis en “high performance” motoren met ingebouw-
de thermische beveiliging bieden een maximale levensduur en veiligheid voor de 
gebruiker. Het zeer brede programma van modellen maakt het mogelijk om voor 
uw oplossing de perfecte actuator te kiezen. Belangrijke eigenschappen zijn een 
slag tot 900 mm, belasting tot 10.600N, snelheid tot 140mm/s en beschermings-
klasse t/m IP65. Uiteraard zijn er ook diverse opties mogelijk, zoals eindschake-
laars, potmeters en bevestiging sets. Om het programma te complementeren 
kunnen we u ook een volledig op maat gesneden actuator aanbieden.



GroB  Snelle spindel hefelementen
De Duitse firma GROB levert snelle spindel hefelementen met een uitstekende 
prijs/kwaliteits verhouding. Duitse kwaliteit, korte levertijden en een flexibele 
aanpak kenmerken dit bedrijf. De hefelementen zijn verkrijgbaar in allerlei  
bouwgroottes met een maximale hefcapaciteit tot 90 kN en hefsnelheden tot 30 
m/min. Het systeem is modulair opgebouwd waardoor de toepassingsmogelijk-
heden legio zijn. De snelle spindel hefelementen worden ondermeer gebruikt ter 
vervanging van hydraulische en pneumatische oplossingen. Uiteraard zijn er 
allerlei opties mogelijk zoals bv. aanbouw van een motor, mechanische begren-
zers enz.

Thomson Tollo (Danaher Motion)  Lineaire units
Mechanische lineaire aandrijfunits worden daar ingezet, waar snel, precies en 
zeker verplaatst dient te worden. AXIS & Stuifmeel biedt voor elke toepassing de 
passende lineaire as in verschillende bouwgroottes. De units kunnen zeer  
nauwkeurig positioneren en snelheden bereiken tot 10.000 mm/sec met slag-
lengtes tot 11 meter. De gepatenteerde spindelondersteuning maakt het moge-
lijk om hoge snelheden te halen, ook bij grote slaglengtes. Het torsie en het 
extra stijve aluminium frame maken een zeer stijf en sterk systeem mogelijk, 
tezamen met een zeer stabiele ingebouwde geleiding kan de unit zelfs voor een 
groot deel de stijfheid van de constructie bepalen.

NEFF Spindel (Danaher Motion) hefelementen
AXIS & Stuifmeel zetten met de Neff spindel hefelementen de nieuwe standaard 
in precisie en techniek. Geconstrueerd op moderne CAD en CAE-technologie en 
vervaardigt op CNC-machines, voldoen ze aan alle eisen op het gebied van  
veiligheid, rentabiliteit en levensduur. Diverse standaard bouw-groottes in  
combinatie met klantspecifieke afwerking geven ook de mogelijkheid om grote 
projecten op korte termijn te realiseren. Niet in de laatste plaats is in de kern van 
elk spindel hefelement een originele Neff - precisie spindel, met de bekende 
hoge kwaliteit, ingebouwd. De hefelementen zijn er in 10 bouw-groottes, met 
een maximale hefcapaciteit tot 500kN. Optioneel zijn de hefelementen leverbaar 
met IEC motoraanbouw, mechanische eindbegrenzingen, aangebouwde eind-
schakelaars en beschermbuis.

FLEXLINE Lineaire aandrijvingen
FLEXLINE lineaire aandrijvingen kunnen worden geleverd met trapezium- 
schroefdraadspindel of kogelomloopspindel, met geïntegreerde verdraaizekering 
en al dan niet met geïntegreerde eindschakelaars. Ze zijn verkrijgbaar met 
roestvaststalen cilinderstang, optisch/elektrische draaiimpulsgever (digitaal),  
stilstandverwarming tegen condensvorming, ingebouwde potentiometer voor 
meet-omvormer (4-20 mA) en geforceerde motorkoeling voor een langere 
inschakelduur. Instelbare slaglengte, ingebouwde rem of een vouwbalg ter 
bescherming van de spindelas. Kunnen worden voorzien van externe reed- 
contacten ten behoeve van meerdere eindposities.

Thomson Tollo (Danaher Motion)  handling components
De serie bestaat uit de Movorail, een "eenvoudig te bewegen"railsysteem, de 
Tollobelt, een riem gedreven hoge snelheid lineaire unit met slagen tot 20 meter, 
de MovoZ, een telescopische ruimtebesparende unit voor hef teopassingen en de 
Movolift, een hef unit, gebaseerd op de MovoZ met bevestigingset, gearbox en 
motor welke direct bevestigd kan worden aan het Movorail of Tollobelt systeem. 
De gehele serie is gebaseerd op geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium profie-
len. Alle units zijn modulair en zijn uit te rusten met diverse accesoires.
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KUhNKE Lineaire elektromagneten
Tot de kerncompetenties van KUHNKE behoren ongetwijfeld de elektro-          
magneten. Deze zijn zowel standaard als klantspecifiek te verkrijgen. Er kan 
onderscheid worden gemaakt tussen open magneten (de MM-, HM-, HU, H-, en 
HL-series) en gesloten magneten (de V- en RM-series). Het anker kan trekkend of 
stotend uitgevoerd zijn, met of zonder doorlopend anker en kan weer in de 
beginstand teruggebracht worden door een interne of externe  terugstelveer. 

Bistabiele lineaire magneten (serie BI) worden gerealiseerd door de eindstand 
met behulp van een permanente magneet vast te houden. Terugstellen van het 
anker vindt dan plaats door ompoling van de spoelaansluitingen. Voorts levert 
KUHNKE ook omkeermagneten  (de UH- en UV-series), uitgevoerd met twee 
spoelen, die elk een bewegingsrichting voor hun rekening nemen.  Afhankelijk 
van het type zijn slaglengten te realiseren vanaf 1,8 mm oplopend tot 50 mm, 
met een maximale eindkrachtopbrengst van 1.500 N met type RM 140 (bij 5% ED).

KUhNKE Pneumatische cilinders
Op gebied van miniatuurpneumatiek speelt KUHNKE van oudsher een belang-
rijke rol. Basis voor het cilinderprogramma vormen de messing cilinders, enkel- 
en dubbelwerkend, leverbaar met boringen oplopend van Ø3 - 25 mm. Daarnaast 
zijn ook de CETOP/ISO 6432-cilinders zeer bekend, uitgevoerd in roestvast CrNi-
staal. Het programma omvat verder cilinders die voldoen aan de normen ISO 
6431-VDMA 24562, enkel- en dubbelwerkend met boringen oplopend van Ø32 
- 200 mm, CNOMO-cilinders met gelijke boringen, compact-cilinders van Ø12 – 
100 mm, enkelwerkende kortslag-(membraan)cilinders met een boring van Ø50 
mm. Om verdraaiing van de last tegen te gaan levert KUHNKE ook verdraaiing-
vrije cilinders, voorzien van dubbele zuigerstang, met boringen oplopend van 
Ø32 – 100 mm.

oSLV Lineaire actuators
OSLV lineaire actuators beschikken over een compacte 12 of 24 Volt gelijkstroom-
motor die via een spindelmoer een stalen spindel aandrijft. Dit resulteert, afhan-
kelijk van uitvoering en belasting, in lineaire snelheden van 5-36 mm/s en over-
brengingskrachten van 200 N tot 1200 N. Slaglengtes zijn leverbaar van 100, 150, 
200 en 250 mm.

LIFGo (Leantechnik) Lineairsystemen
Leantechnik produceert lineairsystemen met kogel geleide precisie tandheugels. 
De hefsnelheden reiken tot 1 mtr./sec. bij hefkrachten tot 80.000 N per unit.  
Volledige synchronisatie tussen de units wordt bereikt door ze mechanisch te 
koppelen. Dit kan zowel door een roterende of lineaire beweging geschieden. 
De door de kogel geleideheugel kan bij een slag van 100 mm buiten de                
behuizing een dwarskracht verdragen tot 50% van de max. toegestane lineaire 
belasting.

Danaher Motion (Thomson)  Geleidingen & bijbehorende assen (rond) 
Thomson heeft in 1945 als eerste  de z.g. lage frictie geleiding ontwikkeld. 
Hiermee is de trend gezet op het gebied van lagers en geleidingen. Een zeer 
uitgebreid assortiment ronde buisgeleidingen met verschillende typen lagers zijn  
leverbaar. Hierdoor is het mogelijk exact in te spelen op de eisen t.a.v. frictie, 
corrosie, levensduur en belading. Vrijwel alle ronde geleidingen en lagers  zijn  
verkrijgbaar in zowel metrische als inch maten waarmee Thomson inspeelt op 
een toenemende vraag naar  internationale toepassingen.
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Danaher Motion (Thomson)  
Geleidingen & bijbehorende assen (speciale profielen)
Thomson beschikt naast de ronde assen en geleidingen ook over een breed assor-
timent assen, en geleidingen uitgevoerd in speciale profielen. Uiteraard inclusief 
de bijbehorende lagerblokken en behuizingen. Net als de ronde uitvoering zijn 
de speciale profielen in allerlei verschillende materialen leverbaar waaronder 
carbon staal, roestvast staal en verschroomde uitvoeringen. De assen en geleidin-
gen van Thomson worden ondermeer toegepast in de verpakkingsindustrie, 
medische industrie, houtbewerking, pick –and- place machines e.d.
 



  

BoCKWoLDT Motorreductoren
BOCKWOLDT produceert 1, 2, 3 en 4-traps motorreductoren in maar liefst 11 
standaard kastgroottes met vermogens vanaf 0,09 kW tot en met 55kW en vaste 
toerentallen tussen 0,6 en 1000 rpm. De draaistroommotoren zijn standaard 
geschikt voor 230/400 of 400/690 Volt 50Hz, terwijl BOCKWOLDT ook motoren 
voor afwijkende spanningen in haar programma heeft. De aandrijvingen zijn 
eveneens leverbaar met een poolomschakelbare motor waardoor twee verschil-
lende toerentallen ter beschikking staan. BOCKWOLDT motorreductoren zijn er 
in zowel voet- als flensuitvoering en ashoogtes vanaf 71 mm tot 390 mm. Voorts 
zijn ze verkrijgbaar in verschillende beschermingsklassen waaronder IP56 en 
IP65. Tevens leverbaar in roerwerk uitvoering en/of als IEC reductiekast ten 
behoeve van IEC norm flensmotoren

BoCKWoLDT Vlakke (opsteek) reductoren
De opsteek tandwielreductor met parallelle assen voor zeer kort bouwen. 
Leverbaar in 7 huisgroottes tot 4750 Nm. Compleet met motor tot 50kW of als 
vlakke tandwielreductor met een vrije of holle ingaande as. In combinatie met 
een uitgaande flens, reactiearm of B3-voeten zij deze compacte reductoren 
makkelijk inzetbaar. Tevens als IEC reductiekast ten behoeve van aanbouw van 
norm-motoren leverbaar
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MINI-MoTor  Motorreductoren 
MINI-MOTOR motorreductoren zijn leverbaar in voet- en flensuitvoering, met 
vermogens vanaf 9 Watt tot 180 Watt en koppels tot 90 Nm. Er zijn verschillende 
combinaties mogelijk van motortoerental en reductietrap, oplopend tot een 
verhouding van 1.800:1. Dit resulteert in een zeer laag uitgaand toerental bij een 
verhoudingsgewijs hoog koppel. Hierdoor is na de MINI-MOTOR motorreductor 
in de regel geen extra overbrenging meer nodig. MINI-MOTOR motorreductoren 
zijn leverbaar in zowel draaistroom m wisselstroom en 12 en 24 V DC uitvoering. 
Opties: o.a. remmotoren, CSA-keur, pulsgever.

roTEK Synchroonmotoren/reductoren
ROTEK-synchroonmotoren zijn leverbaar met toerental bereiken vanaf 1 tot 
1.500 omw/min en koppelbereiken van 28 tot 1.400 Nm. Ze zijn ‘zelfaanlopend’, 
ongevoelig voor blokkering en leveren een ‘houd-koppel’ tijdens stroomloze 
toestand. ROTEK synchroonmotoren worden standaard geleverd in flensuit-       
voering en bezitten afhankelijk van de uitvoering een 1, 2, 3, of 4-traps tand-
wielreductor met geslepen tandwielen en sinterbrons glijlagers. Dit garandeert 
een lange, probleemloze levensduur en bijzonder rustige loopeigenschappen.
 

AXIS & STUIFMEEL AXIS Planetary gear
Door de toenemende vraag naar hoogwaardige servo motoren komt AXIS & 
Stuifmeel tegemoet aan de wens van de klant om complete servo oplossingen te 
leveren. De AXIS planetary gear tandwielkast serie is namelijk verkrijgbaar in 
diverse kastgroottes nl: LR50, LR 70, LR 90 en LR 120 en er wordt een draaimo-
ment tot 200 Nm afgedekt. Uiteraard zijn er verschillende overbrengingsver-
houdingen leverbaar tussen 3:1 en 100:1 in een één- of tweetraps uitvoering. De 
slijtvaste, geharde en nauwkeurig bewerkte vertanding is direct in de massieve 
behuizing aangebracht en zorgt mede hierdoor voor een geruisarme loop en 
zeer geringe speling (< 12 boogminuten).

WÜrGES Trilmotoren
Het huis van WÜRGES trilmotoren is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium  
terwijl de trilkracht met insteekbare onbalansgewichten in stappen kan worden 
versteld. WÜRGES trilmotoren zijn er in standaard- en explosiebeveiligde uit-   
voering waarbij, afhankelijk van de uitvoering, een maximale trilkracht wordt 
geleverd van 50 N tot 61.000 N. Naast standaard draaistroom-uitvoeringen zijn 
ook 12 of 24 Volt uitvoeringen leverbaar. De unieke 2MV trilmotor van WÜRGES 
is er in meer dan twintig verschillende uitvoeringen met maximale trilkrachten 
van 22 tot 2500 N. Dankzij de automatisch verstelbare onbalansgewichten levert 
de 2MV linksomdraaiend 100% en rechtsomdraaiend 50% van de maximale 
trilkracht!

AXIS Pneumatische vibratoren
AXIS rol-, kogel- en turbinevibratoren zijn geschikt voor zowel oliehoudende als 
olievrije perslucht en worden in uiteenlopende situaties toegepast. Ze zijn      
compact van vormgeving, eenvoudig in te bouwen en leverbaar voor hoge 
omgevingstemperaturen tot circa +200 ºC. Met roterende perslucht-vibratoren 
zijn centrifugaalkrachten van 715 N tot 10 kN op te wekken bij frequenties van 
circa 5.000 tot 40.000 trillingen per minuut. Zuigervibratoren wekken rechtlijnige 
trillingen op met een kracht van circa 65 N tot 3500 N. Door gebruikmaking van 
een gepatenteerd geleidingssysteem (geschikt voor droge perslucht) en een 
tweevoudig dempingsysteem wordt een laag geluidsniveau bereikt.
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Installatietechniek
  

ELETTroCANALI Behuizingen
Elettrocanali beschikt naast het assortiment bedradingskokers ook over een uit-
gebreid assortiment behuizingen. Deze kunststof behuizingen zijn verkrijgbaar 
in allerlei soorten en maten en sluiten onder andere perfect aan op het uitge-
breide assortiment van LOVATO. Middels bijvoorbeeld een DIN-rail kunnen er 
allerlei schakelaars in het kastje geplaatst worden. Maar de kastjes zijn ook uiter-
mate geschikt als zwerfkast op een bouwplaats. Kortom de behuizingen bieden 
legio mogelijkheden.

ELETTroCANALI Bedradingskokers
Elettrocanali is een vooraanstaande Italiaanse leverancier van kabelgoten. Het 
uitgebreide assortiment is onderverdeeld in een A (uitbreeklip 12 mm) en een S 
(uitbreeklip 6 mm) serie. Per serie zijn er wel 25 verschillende hoogtes/breedtes 
voorhanden dus voor vrijwel elke vraag hebben we een oplossing in huis. 
Uiteraard is het gehele assortiment ook verkrijgbaar in een halogeenvrije variant 
(AH en AS serie). Deze variant is geschikt voor ruimtes waar mogelijk brand-
gevaar op de loer ligt en waarbij er dan geen giftige dampen en gassen vrij 
komen. De standaard lengte van deze bedradingskoker is 2 meter. Het aantal 
kokers per omverpakking is afhankelijk van het formaat. 



 PLANET-WATTohM Kabelgoot/ kabellader/kabelbaan
 PVC kabelgoten zijn leverbaar in 2 hoogtes, 60 en 100 mm, en in 10 verschillende 
breedtes van 80 mm oplopend tot 609 mm. Het programma voorziet in een uitge-
breid scala aan consoles, bocht- en hulpstukken, bevestigings- en montagetoebe-
horen. Dit geldt ook voor de GRPP (Glassfiber Reinforced Pultruded Polyester) 
kabelgoten, leverbaar in 16 afmetingen, oplopend van 50x50 mm tot 450x75 mm. 
Dankzij de halogeenvrije uitvoering wordt GRPP steeds vaker toegepast  in tunnels 
e.d. vanwege de verminderde risico’s voor de mens in geval van brand. GRPP kabel-
ladders zijn er in 2 hoogtes, 105 en 150 mm, en in 7 breedtes, van 225 mm tot 900 
mm. Nieuwste uitbreiding in het PW-programma vormen de stalen kabelgoten en 
draadgoten, leverbaar in RVS en in diverse toepassingsgerichte, corrosiewerende 
oppervlaktebehandelingen zoals vuurverzinkt.

CIrCUTor Compensatiebanken
Zowel voor het compenseren van blindvermogen als het reduceren van harmo-
nische vervorming heeft Circutor passende oplossingen. Geregelde cos f banken 
vanaf 5 kvar t/m 950 kvar, met of zonder bescherming tegen resonantie en ook 
voor snel variërende belastingen met thyristor schakelaars. Voor het reduceren 
van harmonische heeft Circutor een reeks oplossingen, absorptie en blokkeer 
filters maar ook passieve en actieve filters.Speciale oplossingen voor computers.

CIrCUTor Energie meetapparatuur 
KWh-meters, als tussenmeters, worden gebruikt bij bijvoorbeeld onderverhuur, 
op campings en in studentenflats, maar ook voor het meten van het verbruik van 
bepaalde machines om kosten aan een proces toe te kennen. Deze meters zijn 
leverbaar voor zowel 1 als 3-fase en met een mechanisch of elektronisch display. 
Alle kWh-meters hebben een pulsuitgang, die per kWh een puls geven. Deze 
pulsen, maar ook pulsen van een watermeter of gasmeter kunnen weer aange-
sloten worden op een pulsverzamelaar, die op zijn beurt weer aangesloten kan 
worden op een centrale PC zodat registratie van verbruik centraal beheerd kan 
worden.
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STAIGEr Ventielen
STAIGER kenmerkt zich door een sterke innovatiekracht waardoor technische 
grenzen steeds worden verlegd. Hierbij gaat het om ventielontwikkeling qua 
bouwvolume, korte schakeltijden, hogere levensduur en reductie van wrijving.  
Bewijzen voor de innovatiekracht zijn noviteiten als het Spider-ventiel, een rond 
miniatuur-magneetventiel. Het DIVA-ventiel (Digital-Ventil-Array) maakt door 
koppeling van meerdere 2/2-weg ventielen in feite elk meer-weg ventielconcept 
mogelijk. Het Flat-Pack-Ventiel is nog zo’n innovatief ventiel. Een dunne folie als 
schuif tussen 2 platen (metallische afdichting) maakt een uiterst plat ventiel 
mogelijk zonder dode ruimte. Voorts produceert STAIGER klantspecifieke specials 
magneetventielen,  gebruikmakend van behuizingsmaterialen als messing, RVS, 
polyamide, Teflon e.d. Daardoor kunnen vele media geschakeld worden en       
niet alleen perslucht. STAIGER levert tevens intelligente ventielblokken 
(Intellpneumatiek) en LED-afdichtingen  voor montage tussen magneetspoelen 
en aansluitstekers. STAIGER magneetventielen vinden toepassing in de voe-
dingsmiddelenindustrie, halfgeleiderindustrie, milieutechniek, waterbehande-
ling, automatisering, automotive, lasertechniek, medische techniek en farma/
laboratorium- en analyseapparatuur.

KUhNKE Ventielen
KUHNKE levert een breed scala aan (magneet)ventielen, al dan niet samen-
gebouwd tot (multi-polaire) ventieleilanden. Te onderscheiden vallen: mikro-     
magneetventielen, breed 10 mm, met NW van 0,5 tot 2 en in  2/2-weg, 3/2-weg, 
5/2-weg en 5/3-weg uitgevoerd als stuurventiel en als schuifventiel. De Compact-
ventielen uit de series met NW van 2 en 4, van 15  tot 18 mm, elektrisch of pneu-
matisch bediend, bieden vele functionaliteiten dankzij de 2x 3/2-weg, 5/2-weg en 
5/3-weg uitvoeringen. Apart genoemd moet worden het LPP700-ventielsysteem 
(NW 2 en 4), mono- of bi-stabiel als 5/2-weg ventielen tot ventieleiland samen te 
bouwen op montageplaat conform VDMA-02-norm. Voorts levert KUHNKE 
mechanisch en pneumatische ventielen, als 2/2-weg, 3/2-weg, 5/2-weg en            
5/3-weg ventiel en zijn verkrijgbaar met NW 2,4 en 6mm.
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zAE Worm/tandwiel motorreductoren
ZAE heeft opsteekmotorreductoren ontwikkeld waarbij een ongekend hoog 
rendement wordt gecombineerd met een extreem laag geluidsniveau. Het pro-
gramma telt vijf kastafmetingen met meer dan twintig verschillende overbreng-
ingsverhoudingen van 10,26:1 tot 1.053:1 en maximum draaimomenten tot 3.700 
Nm (T2Max. 5.200 Nm). Hiermee komen toerentallen binnen bereik van 1,3 tot 
290 rpm. Deze opsteekmotorreductoren zijn leverbaar met vrije ingaande as en 
uitvoeringen voor aanbouw van IEC normmotoren en servomotoren.

zAE haakse tandwielkasten 
Op het gebied van haakse overbrengingen heeft ZAE tientallen typen en vari-
anten in huis, met vermogens aan de uitgaande as tot zo’n 2.400 Nm! AXIS & 
Stuifmeel levert ZAE haakse tandwielkasten uit voorraad met de overbrengings-
verhoudingen: i=1:1, 2:1, 3:1 en 4:1. Afwijkende overbrengingsverhoudingen zijn 
op aanvraag mogelijk. Een andere bijzondere eigenschap van de ZAE haakse 
tandwielkasten is dat deze ook via de uitgaande as aangedreven kunnen worden 
zodat de overbrenging eveneens als versnelling toepasbaar is. ZAE haakse tand-
wielkasten van het type W zijn standaard uitgevoerd met 1 ingaande as. Tevens 
is deze haakse tandwielkast leverbaar met doorlopende of holle uitgaande as. 
Alle uitvoeringen zijn ook leverbaar in RVS en ook leverbaar in IEC motoraan-
bouw uitvoering.

zAE Wormwiel(motor)reductoren
ZAE is synoniem voor absolute topklasse als het gaat om wormwielreductie-    
kasten met een hoge vermogensdichtheid. Het programma start bij compacte 
wormwielreductiekasten met een asafstand (worm/wormwiel) van 40 mm (over-
brengingsverhouding 5:1 tot 83:1) en loopt op tot grote kasten met een           
asafstand van 315 mm! Er kan worden gekozen tussen een vrije ingaande as en 
uitvoeringen die geschikt zijn voor motoraanbouw. 
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zAE Kegel-tandwielaandrijvingen
ZAE Kegel-tandwielaandrijvingen combineren de bekende ZAE topkwaliteit met 
zeer gunstige prijzen. Het programma omvat 5 bouwgroottes en heeft een       
maximaal toelaatbaar draaimoment van 4500 Nm. De aandrijvingen zijn              
universeel uitgevoerd met keuze uit vrije ingaande as of voorbereid voor               
aanbouw van IEC-motoren. De overbrengingsverhoudingen liggen tussen i=6 en 
i=200, voor toerentallen van 6 t/m 500 omw/min.

BroWN Wormwiel motorreductoren
BROWN opsteekmotorreductoren zijn door hun compacte bouwvorm makkelijk 
in te bouwen. Het is een zeer complete lijn wormwielmotorreductoren in ver-
mogens van 0.04 kW tot en met 15 kW. Leverbaar in 8 huisgroottes en tot 1000 Nm 
continu. Van deze serie wormkasten liggen alle gangbare overbrengingen bij ons 
op voorraad. Door combinatie met verschillende motoren zijn de meeste toeren-
tallen uit voorraad leverbaar!

MINI-MoTor Wormwiel motorreductoren
Het programma wormwielmotorreductoren van MINI-MOTOR is opgebouwd uit 
specifieke combinaties van elektromotor en geïntegreerde (tandwiel)-worm-
wielreductor met overbrengingsverhoudingen tot 475:1. Alle typen zijn lever-
baar met geïntegreerde planetaire trap waardoor een hoog effectief koppel tot 
90 Nm wordt bereikt. De uitgaande as is leverbaar in verschillende uitvoeringen: 
als holle as met spiebaan, of (losse) massieve as met spie. Ook kunnen MINI-
MOTOR motorreductoren worden voorzien van geïntegreerde eindschakelaars, 
zodat de motor in beide draairichtingen na een gedefinieerd aantal omwentelin-
gen automatisch stopt.

oSLV Compactmotoren
Dankzij de aangebouwde reductor zijn met de compacte DC Compactmotoren 
van OSLV toerentallen mogelijk (afhankelijk van vermogen) van 5 tot 255  omw/
min. De kleinste uitvoering (35 Watt) heeft een diameter van slechts 62 mm bij 
een lengte van 110 mm, terwijl de grootste motor uit het programma (max. 100 
Watt) een diameter van 90 mm koppelt aan een lengte van 144 mm. De motoren 
zijn ook zonder reductor leverbaar met een maximum (onbelast) toerental van 
1.000 tot 5.000 omw/min. Qua voedingsspanning kan worden gekozen uit ver-
schillende mogelijkheden tussen 12 en 48 Volt DC.

CoMPACTA opsteekreductoren
De kleinste COMPACTA, de MR6, weegt slechts 4 kg en levert aan de uitgaande 
as toerentallen vanaf 2,9 tot 100 omw/min., met een maximaal koppel van 60Nm. 
De COMPACTA MS 12 is er vanaf 3 omw/min. en een draaimoment tot 142 Nm. 
De MS-serie telt zo’n 25 toerental/koppelcombinaties en tevens zijn er speciale 
opsteekreductoren voor servo-aanbouw! De COMPACTA MR 30 serie levert  
toerentallen aan de uitgaande as van 2,6 tot 123,4 omw/min. bij koppels van 160 
tot 60 Nm. De AGH en AGH+ series brengen door toevoeging van een planetaire 
tandwieltrap lagere toerentallen (vanaf 0,9 omw/min.) bij fors hogere vermogens 
binnen bereik (max. 1600, afhankelijk van toerental en type). Alle types zijn  
leverbaar met zeer nauwkeurig instelbare eindschakelaars of met de ESA, een 
elektronische positionering waarmee 100 posities of step mode mogelijk zijn.

AXISGEAr haakse tandwielkasten
AXISGEAR haakse tandwielkasten worden in verschillende uitvoeringen gepro-
duceerd en kunnen naar verhouding grote radiale krachten opnemen. In veel 
gevallen vormen ze een economisch aantrekkelijk alternatief voor de haakse 
tandwielkasten van ZAE. Dankzij de   universele kastafmetingen zijn de AXISGEAR 
overbrengingen ook direct uitwisselbaar met vergelijkbare overbrengingen van 
andere fabrikaten.
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LoVATo Magneetschakelaars
LOVATO is de grootste producent van magneetschakelaars c.q. marktleider in 
Italië. Het programma bewijst dat gezien het  brede assortiment en tal van keur-
merken, afgegeven door keuringsinstanties (UL, CSA, BBJ, RINA, Lloyds, GL, 
RMRS) in de meeste geïndustrialiseerde landen. De meeste uitvoeringen zijn 
leverbaar in 3-polige uitvoering met schakelvermogens (Ith) oplopend van 16 A 
tot  630 A (AC3) en 4-polige uitvoeringen tot 1.600 A (AC1). Tevens levert      
LOVATO standaard samengebouwde magneetschakelaars met contacten tot 12 
A (AC3) resp. 5,7 kW / 400 V of tot 20 A (AC1) / resp. 22 kW / 690 V voor het       
schakelen van elektromotoren met  twee draairichtingen. Hulpmagneetschake-
laars, voorzien van zuinige spoelen, completeren de reeks. Voor alle typen zijn 
vele hulpcontactblokken, pneumatische tijdunits en thermische relais leverbaar. 
Spoelspanningen zijn van 24 V tot 415 V AC, voor 50 Hz, voor 60 Hz en voor 50/60 
Hz beschikbaar. Gelijkspanningsspoelen vanaf 12 V DC tot 220 V DC. Combinaties 
zijn mogelijk met magneetschakelaars, als directe motorstarters of als ster-        
driehoekschakelaars (max. 690 A < 440 V).

CIrCUTor Aardlekbeveiliging
De aardlekschakelaars van Circutor meten TRMS en reageren dus niet op harmo-
nische vervorming. Zijn leverbaar met vaste afschakelwaarden maar ook pro-
gammeerbaar tot maximaal 30A. Speciaal voor onbemande installaties zijn ook 
zelf herinschakelende schakelaars leverbaar.
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roCKWELL AUToMATIoN Contactloze schakelaars 
Contactloze schakelaars zijn ontworpen voor gebruik op schuifgescharnierde en 
hefafschermingen. Zij brengen een elektrische koppeling tussen het bedienings-
circuit van de machine en de afschermingen tot stand. Deze apparaten werken 
magnetisch, zodat er geen fysiek contact met de actuator nodig is en maken het 
mogelijk de afscherming onmiddelijk te openen. Er zijn gecodeerde en niet-
gecodeerde uitvoeringen leverbaar voor extra veiligheid en voor sommige syste-
men zijn schakelversterkers vereist. Deze apparaten zijn ideaal waar de hygiëne 
van groot belang is, of waar problemen met de werking kunnen ontstaan door 
het binnendringen van vreemde stoffen.

LoVATo Motorbeveiliging 
Voor het recht-toe recht-aan inschakelen van elektromotoren is de thermische 
motorbeveiligingsschakelaar de meest logische en vaak meest economische keus. 
LOVATO biedt een breed palet aan met instelbereiken van 0,1 tot  32 A (SM1-
serie) en van 22 A tot 100 A (SM-2 en SM3-serie). Hiermee kunnen motoren tot 
45 kW (440 V) worden bestuurd en beschermd. Beide series hebben standaard 
een automatische uitschakelindicatie en een verzegelbare bedienings-hefboom. 
De kortsluit-uitschakelvermogens (Icu) (400 V) lopen van 50 kA tot 100 kA. Ter 
completering levert Lovato een groot aantal toebehoren zoals, hulpcontact-
blokken, inschakelspoelen, diverse aansluitsets, opbouwkastjes, montageplaten, 
bedieningselementen enz. Thermisch instelbaar tot maximaal 25A kan voor klei-
nere werkmotoren ook gekozen worden voor de LMS-serie, bestaande uit 13 
modellen, oplopend van 0,1 – 0,16 A tot 20 – 32 A.

LoVATo Eindschakelaars
Sinds kort biedt LOVATO een breed pakket mechanische eindschakelaars aan, die 
voldoen aan de normen EN 50047, EN 50041 en EN 418 (Veiligheidsschakelaars). 
De genormde behuizingen zijn leverbaar in zelfdovende thermoplast (serie KB, 
RS en T) of van metaal (serie KM). De meeste typen voldoen qua dichtheid van 
de behuizing aan klasse IP65. Gekozen kan worden voor diverse contactbezet-
tingen: 1 maak- + 1 verbreekcontact, 2 verbreekcontakten, 1 maak-  + 2 verbreek-
contacten, 2 maak-  + 1 verbreekcontact, 2 maak- + 2 verbreekcontacten, 3 ver-
breekcontacten enz. De contactblokken zijn veelal demontabel en uitwisselbaar. 
De bedieningsorganen zijn in 8 posities (45°) in te stellen en met een bajonet te 
vergrendelen. Alle denkbare – uitwisselbare - bedieningsorganen zijn leverbaar: 
(keramische en/of in lengte instelbare) staaf, staaf met rol, (instelbare) hefboom 
met rol, scharnier, kantelhefboom, kniehefboom, open hefboom, sleutel, oog 
voor draadbediening enz. Voor zware bedrijfsomstandigheden levert LOVATO 
ook robuuste eindschakelaars met metalen behuizingen (serie PLN, en 2PL).

roCKWELL AUToMATIoN Veiligheidslichtschermen
De Allen-Bradley Guardmaster lichtgordijnen zenden infrarode lichtbundels uit 
voor de detectie van operators en objecten. Op deze manier wordt bescherming 
geboden tegen gevaarlijke bewegingen, zodat de veiligheid van zowel de 
operator als de apparatuur wordt gewaarborgd. Er zijn verschillende resoluties 
beschikbaar gaande van vinger-/handdetectie en gedeeltelijke of volledige 
lichaamsdetectie. De eenheden maken gebruik van een of meer lichtbundels en 
vormen voor de meeste uiteenlopende situaties.
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MIKSCh Indexeringsaandrijvingen
Overal waar een stapsgewijze lineaire of roterende verplaatsing wordt gevraagd 
zijn MIKSCH indexeringsaandrijvingen het aangewezen antwoord. Deze mod-
erne staaltjes van mechanische aandrijftechniek zetten een draaiende (motor)
beweging om in een zeer nauwkeurige en zonodig zeer snelle intermitterende 
beweging. Hierbij zijn vele varianten denkbaar en wat dit betreft legt MIKSCH 
de constructeur nauwelijks beperkingen op.

AXIS & STUIFMEEL Gelijkstroomregeling
De Axi-Control is een universeel toepasbare snel te installeren en makkelijk te 
programmeren gelijkstroom regeling. De regeling is ontwikkeld voor veeleisende 
bedrijfstoepassingen en wordt geleverd met een handheld terminal warmee de 
functies eenvoudig en snel geprogrammeerd kunnen worden.
De Axi-Control heeft vier hoofdfuncties (start stop en beide draairichtingen) 
maar optioneel kunnen ook pulsgevers,sensoren en eindschakelaars aangesloten 
worden. De Axi-Control werkt  bv uitstekend in combinatie met het uitgebreide 
DC programma van MiniMotor en OSLV en heeft zijn toepassing ondermeer 
evonden in de tuinbouw en recreatie sector.

Positionering &            
   Snelheidsregelingen



SIEMENS Frequentieregelaars
Een groot aantal van de hedendaagse toepassingen vereist het gebruik van    
variabele snelheden om een optimaal gebruik te garanderen. De juiste snelheids-
aanpassingen garanderen een drastische energiebesparing. Wij hebben hiervoor 
de oplossing met de SIEMENS Micromaster. Dankzij het modulaire ontwerp kun-
nen de regelaars gebruikt worden in een grote variëteit van toepassingen en zijn 
extreem flexibel in gebruik. Met vermogens van 0,12 tot 250 kW kunnen ze 
zonder veel moeite voldoen aan de nieuwste eisen. 
De SINAMICS G110 is een frequentieregelaar met de basis functionaliteiten voor 
industriële regeltoepassingen. De zeer compacte SINAMICS G110 regelaar werkt 
op één fase (200 V tot 240 V). Het is de ideale low-cost oplossing voor de lagere 
vermogens. Ook leverbaar met een input 1x 110 V en een output 3x 230 V.   

SIEMENS Combimasters
De Combimaster 411 is ideaal voor decentrale besturings/aandrijftoepassingen 
die een hoge IP beschermingsgraad vereisen. Hij is ontworpen voor gebruik in 
een brede range van aandrijftoepassingen, van simpele pomp of ventilator toe-
passingen tot uitgebreide meervoudige transportbanen, beheerd door complete 
netwerkgestuurde besturingssystemen. De Combimaster is gebaseerd op de 
MicroMaster 420 technologie met een vermogensrange van 0,37 tot 3 kW. De 
belangrijkste kenmerken; IP 66 bescherming, elektronica apart, modulaire  
constructie met meerdere opties, geïntegreerde externe potentiometer.

DANAhEr MoTIoN (Seidel) Servosystemen
De motorenreeks DBL/DBK is speciaal ontwikkeld voor toepassing in de alge-
mene machinebouw. De motoren kenmerken zich door een goede dynamiek en 
een grote range aan beschikbare koppels, en zijn standaard voorzien van een 
resolver of encoder. Samen met de nieuwe AKM motoren, met 8 of 10 poolparen, 
vindt de machinebouwer de geschikte motor voor verschillende toepassingen 
zoals pick & place robots, verpakkingsmachines en draai- en freesmachines.
 
De motoren worden aangesloten aan de Servostar drives; de prijsgunstige 
Servostar 300 of 600 voor eenvoudige enkel-assige toepassingen of de Servostar 
400 voor meer-assige applicaties. Uiteraard voorzien van optiekaarten zoals 
onder andere Profibus en CANopen. De drives kenmerken zich door de uiterst 
kompakte  vormgeving en eenvoudige inbedrijfname.

MINI-MoTor Servosystemen
Dit zijn ultracompacte servomotoren met bijbehorende besturing. Flensmaat 
vanaf 35 mm vierkant in IP65-gesloten uitvoering en zijn ook leverbaar met 
aangebouwde planetaire tandwielkast. De rotor is voorzien van permanent  
magneten (NeFeBr). De motor is thermisch beveiligd en voorzien van een  
isolatieklasse F-wikkeling overeenkomstig de standaard VDE0530. 
Een 24 VDC-rem behoren tot de mogelijkheden. Voor deze borstelloze motoren 
heeft MINI-MOTOR een bijpassende regeling ontwikkeld. De Drivert 1000 is een 
digitale regeling met een PWM-systeem en een sinusvormige stroomuitgang.  
Dit maakt hoge prestaties, snelheidscontrole, draaimoment- en de positie- 
regeling haalbaar.

MorAT ESA Schakelautomaat
De ESA is een elektronisch programmeerbare schakelautomaat voor eenvoudige 
als complexe bewegingscycli. De grote voordelen zijn het grote programmeer-
gemak en de prijsbesparing op besturing door de ESA als lokale intelligentie toe 
te passen. Elke gebruiker van de ESA kan met twee knoppen de bewegingscyclus 
wijzigen. Uw machine aanpassen voor een nieuw product wordt met de ESA een 
peulenschil. De ESA past in alle Compacta wormwielreductoren maar is ook los 
verkrijgbaar.
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LoVATo Softstarters
Softstarters zijn niet meer weg te denken als elektromotoren op een verfijnde en 
intelligente manier moeten worden aangestuurd. De ADX-range van LOVATO 
loopt van 12 A tot 1200 A, waarbij de range van 17 tot 245 A standaard is          
uitgerust met een interne bypass-magneetschakelaar, die bijdraagt aan forse 
reductie van de warmteopwekking binnen de schakelkast. De range van 310 tot 
1200 A is voorbereid om een externe bypass-magneetschakelaar aan te sluiten. 
Voor het  progressief in- en uitschakelen van draaistroom-asynchroonmotoren en 
kooiankermotoren is de ADX-serie zeer geschikt, vanwege de geringe spanning, 
de koppelcontrole en de begrenzing van de maximum aanloopstroom. Op 
afstand te bedienen (via modem of GSM-modem / RS232 en RS485 interfaces) 
middels uw eigen PC. Voor kleinere motoren tot 11 kW (400 V) zijn twee com-
pacte mini-softstarters verkrijgbaar: type ADXM 12B (12 A) en ADXM 25 (25 A).
 

KUhNKE Elektronica
Kuhnke heeft in de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd op het gebied van 
informatietechniek, vrij programmeerbare besturingssystemen (PLC), pneuma-
tiek en elektromagneten. KUHNKE heeft hierdoor als geen ander de mogelijk-
heid om constructie, ontwikkeling en fabricage van integrale klantspecifieke 
oplossingen in eigen huis te realiseren. In bijvoorbeeld moderne (para)medische 
apparatuur is vaak decentrale automatisering, zoals intelligente mechatronische 
positioneertechniek, nodig. De positioneeraandrijvingen van KUHNKe inclusief 
besturing, motormanagement en veldbus-aansturing zijn zulke intelligente 
mechatronische oplossingen.

KUhNKE Draaiankermagneten
Dankzij  hun zeer compacte bouwvorm en een relatief hoge opbrengst bieden 
draaiankermagneten met hun vaste verdraaiinghoek (25º, 35º, 45º, 65º en 95º) 
vaak de optimale oplossing in constructies waar een repeterende draaibeweging 
wordt vereist. Zo is met het ronde type D9 een beginkoppel van 204 Ncm en een 
eindkoppel van 220 Ncm realiseerbaar (voeding 220 V – 5% ED). Met de vier-
kante E9 zijn de koppels 480 resp. 490 Ncm. De D-serie heeft een ronde behuiz-
ing in 6 verschillende diameters. De E-serie heeft een vierkante behuizing. De 
UD-serie heeft een dubbel magneetsysteem en een doorlopende as waardoor 
draaibewegingen linksom en rechtsom met één magneet mogelijk zijn. 

KUhNKE Pneumatische draaicilinders
Kuhnke biedt ook pneumatische oplossingen voor het uitvoeren van vaste       
verdraaiingshoeken. De mini-rotoren met een vierkante bouwvorm hebben een 
vaste verdraaiingshoek van 90º + 10º en zijn in enkelwerkende uitvoering lever-
baar met een boringen van Ø50 mm. In dubbelwerkende uitvoering met borin-
gen van Ø35 en Ø50 mm. De werkdruk bij de Mini-rotoren bedraagt 2 – 8 bar.  
De robuuste dubbelwerkende KUAX-rotoren zijn leverbaar met 4 verschillende 
verdraaiingshoeken: 95º, 185º, 275º en 365º en werkend op een verhoogde werk-
druk van 2 tot 16 bar. De boringen van de in deze rotoren toegepaste cilinders 
variëren van Ø32 mm, Ø40 mm, Ø50 mm,Ø63 mm en Ø80 mm. Diverse uitvoe- 
ringen zijn leverbaar: A = standaard uitvoering, B = met instelbare eindbuffering, 
C = met instelbare snelheids-regeling en E = met elektrische eindstandsignalering 
(micro switches in schakelbox). Globaal zijn draaimomenten te realiseren van       
0 tot 80 Nm (P=6 bar).
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KUhNKE Ventura PLC
De Ventura is intern modulair, hierdoor zijn er verschillende processoren en 
geheugens mogelijk. Daarnaast kan als extra uitbreiding een hardware PLC 
module maar ook digitale in- en uitgangen geplaatst worden. Voor de grotere 
Ventura’s is er voor extra bedieningsgemak een touchscreen ontwikkeld, welke 
in 3 verschillende formaten verkrijgbaar is, 6.5”, 10.4” en 12.1”, allen voorzien 
van achtergrond verlichting, in IP65 bescherming en een extra grote helderheid 
van 350 cd/m2. De programmering  wordt met het universele IEC 1131 program-
meerpakket CoDeSys gedaan voor zowel de soft PLC onder Windows CE of XP 
Embedded als wel de hard PLC. De Ventura is in 3 groottes verkrijgbaar, de 
Ventura 100 met een 100MHz processor, de 300 met een 233MHz en de 700 met 
een 1GHz processor. De laatste 2 hebben grafische mogelijkheden, zodat direct 
via een DVI aansluiting een terminal aangesloten kan worden. Alle Ventura’s 
hebben een voedingsspanning van 24VDC en zijn zo ontworpen dat ze zonder 
geforceerde koeling functioneren binnen een temperatuursbereik van 
0…50°C.”

“Lr” Intelligente relais
De “LR” is een intelligent besturingsrelais en komt het best tot zijn recht in appli-
caties die weinig complexiteit op automatiseringsgebied vragen, maar waar 
klassiek plc’s , aansturingen met bedrading en timers, enz te duur zijn. 
De “LR” serie bestaat uit 3 basis units  nl.  6 In/ 4 Out, 8 In/ 4 Out en 12 In/ 8 Out 
uit te breiden met uitbreidingsmodules, voorzien van 4 In/ 4 Out. De maximale 
configuratie die bereikt kan worden is 24 In/ 20 Out, bestaande uit 1 basis unit 
12 In/ 8 Out + 3 uitbreidingsmodules 4 In/ 4 Out.
Zowel de basis als de uitbreidingsunits zijn verkrijgbaar in 24VDC/24VAC en 
100-240VAC. De 24VDC uitvoering bevat tevens 2/4 analoge ingangen.

SIEMENS PLC
De SIMATIC S7-200 is een compacte, maar gezien zijn afmetingen een zeer 
krachtige PLC met uitgebreide communicatiemogelijkheden. Daarnaast zijn de 
soft- en hardware zeer eenvoudig en intuïtief in gebruik. De S7-200 heeft een 
modulair ontwerp, welke een zeer optimaal gebruik voor huidige oplossingen 
biedt, maar die ook uitbreiding in de toekomst toestaat. Dit alles maakt de 
S7-200 tot een effectieve kostenbesparende oplossing voor uw micro PLC 
behoefte. 
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LoVATo  overige producten
LOVATO levert een compleet programma schakelaars in metaal en in kunststof 
voor paneelinbouw Ø 22 mm: drukknoppen, keuze-draaischakelaars, sleutel-
schakelaars, potentiometers, hefboomschakelaars, dubbelschakelaars, al dan 
niet verlicht, en vele varianten meerpolige schakelblokken, die achter de schake-
laars geklemd kunnen worden. 
LOVATO levert voorts nokkenschakelaars, ook wel pakketschakelaars genoemd, 
bestemd voor paneelinbouw of voor frontinbouw. Tevens geschikt voor het 
onderbreken, omschakelen, inschakelen van stroomkringen en voor het starten 
van motoren. 

roCKWELL AUToMATIoN Programmeerbare safety controller
De SmartGuard 600 is een programmeerbare safety controller ontworpen voor 
safety toepassingen die uitgebreide programmeermogelijkheden vereisen.  
De unit kan stand-alone worden toegepast uitgebreid met safety I/O's of aange-
sloten op andere safety controllers via DeviceNet. De SmartGuard is ideaal voor 
het aansluiten van veiligheidscomponenten zoals, interlocks, noodstops, licht-
gordijnen en veiligheidsmatten. Hij ondersteunt standaard en CIP safety com-
municatie voor het vergrendelen van andere producten zoals standaard PLC's en 
HMI's.

KUhNKE PLC
Voor elk wat wils. Zo heeft KUHNKE verschillende besturingen zowel modulaire 
PLC’s met Profibus en/of Can aansluitingen die als master in het netwerk kunnen 
fungeren, PLC’s die voor locale intelligentie kunnen zorgen als slave in een 
netwerk. Maar ook remote I/O voor Profibus en Can. De meest recente 
ontwikkeling is een besturing in een IP 65 dichte behuizing die 2 netwerk aans-
luitingen heeft voor het bedienen van eveneens IP 65 dichte remote I/O. Voor 
positioneren zijn er zowel voor Profibus als Can intelligente servocontrollers 
eventueel compleet met motor. Ter completering van het programma zijn er 
gateway’s RS232/Ethernet, Profibus/Ethernet en aktieve busafsluiters voor 
Profibus.

KoNzEPT Voedingseenheden en UPS
Het programma van KONZEPT valt onder te verdelen in DC-voedingseenheden 
en DC onderbrekingsvrije systemen (UPS), AC-spanningsstabilisatoren en AC-UPS. 
Gelijkspanningsvoedingen, meestal 24 V DC, zijn vaak nodig in besturingspane-
len en KONZEPT levert daarvoor ongestabiliseerde (NET-serie) maar ook elektro-
nisch- gestabiliseerde apparatuur (NSP-serie) voor stromen van 0,2 tot 40 A. 
DC-UPS wordt geleverd van 0,5 tot 75 A. Wisselspanningen stabiliseren kan zeer 
betrouwbaar en kosten-efficiënt plaatsvinden door middel van magnetische  
constanthouders, kortsluitvast dankzij galvanisch gescheiden secundaire wik-
kelingen. Hiervoor staan units beschikbaar van 30 W tot 1000 kW. De serie SD is 
niet zelfregulerend maar KONZEPT biedt ook automatische systemen aan, bijv.de 
MKM-serie.Soms bestaat behoefte aan onderbrekingsvrije AC-voedingen en 
daarin voorzien de AC-UPS-systemen oplopend van 300 W tot 50 kVA. Door  
verschillende systemen met elkaar te combineren kan een zeer stabiel en  
betrouwbaar voedingssysteem worden opgebouwd.

SIEMENS LoGo!
LOGO! is voor kleine automatiseringsoplossingen waarvoor PLC’s te geavanceerd 
zijn. Met LOGO! vervangt u relaisschakelingen, schakelklokken en regelappa-
ratuur. De LOGO! is modulair opgebouwd en heeft maximaal 24 digitale ingan-
gen, 16 digitale uitgangen, 8 analoge ingangen en 2 analoge uitgangen. LOGO! 
is eenvoudig te programmeren via het ingebouwde display of via de PC met de 
flexibele programmeer software LOGO! Soft Comfort. Met deze software kunt u 
snel programma’s maken en overzetten in de LOGO! module.
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SONG CHUAN (KUHNKE) Printrelais
Het assortiment PCB printrelais van Song Chuan bestaat uit vele tientallen typen 
elke geschikt voor specifieke toepassingen. Voor toepassing in eenvoudige 
huishoudelijke apparaten, van witgoed tot meer algemene en zwaardere indus-
triële toepassingen. Uiteraard voldoen de relais afhankelijk van de toepassing en 
het type aan allerlei approvals zoals UL, VDE en CSA. De 207 serie is b.v. een 
(16Amp/250 VAC)) kubus relais geschikt voor motor/compressor controle en 
zware huishoudelijke toepassingen. De 882 serie is een klein smal relais (slechts 
5mm) geschikt voor 8 Amp/250VAC. De relais uit de 888 serie zijn ondermeer 
verkrijgbaar in een één en tweepolige uitvoering en er zijn typen verkrijgbaar 
die voldoen aan de RoHS directives. Op de website van Song Chuan is een zeer 
uitgebreide cross reference lijst voorhanden die het mogelijk maakt een snelle 
vergelijking uit te voeren tussen de relais van Song Chuan en de vele andere 
aanbieders van printrelais.

SONG CHUAN (Kuhnke) Automotive relais
Song Chuan is één van de grootste printrelais fabrikanten ter wereld. Naast een 
breed pakket relais voor algemene toepassingen heeft Song Chuan ook een vol-
ledige serie printrelais special gericht op de automotive industrie. Alle geprodu-
ceerde relais zijn QS9000 & ISO9001/14000 gecertificeerd. Tevens voldoen een 
groot aantal relais aan de nieuwe milieu richtlijn,de RoHs. AXIS & Stuifmeel 
beschikt over een uitgebreide relais selectietabel welke de keuze voor de juiste 
relais zeer eenvoudig maakt.

SONG CHUAN (Kuhnke)  Industriële relais
Van oudsher is KUHNKE bekend als producent van industriële hulprelais, met als 
bekendste component de 2- en 3-polige universele insteekrelais, goed voor 10 A/ 
250 V AC/DC. Een variant van het U-relais dient als stroomrelais, als lamp-   
bewakingsrelais aan boord van schepen, Daarnaast heeft men het 4-polige 
miniatuurrelais ontwikkeld als plaatsbesparend alternatief. In het programma 
vindt u verder relaistypen als de industrierelais, de bekende “Relais-Schütz” 105, 
een robuust 4-polig veiligheids-relais voorzien van gedwongen schakelende 
contacten en geschikt voor max. 6000 VA, 16 A / 400 V AC/DC. Voor toepassing in 
noodstroominstallaties e.d. biedt het Power-relais, het  PA- of PR-relais uitkomst 
met een schakelvermogen van 4000 VA (Ohms), 50 A / 480 V AC/DC.
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SoNG ChUAN (Kuhnke)  Universeel-relais
Het Universeel-relais bevat een zeer compacte spoel, maar bevat toch een hoog 
elektrisch rendement. Mede door de vergrote lucht- en kruipwegen, kunnen de 
drie contacten van een modern universeel UF-insteekrelais gelijktijdig een continu-
stroom van 10 A en een inschakelstroom van 20 A verwerken. Door toepassing 
van een speciale contactveerconstructie,hoogwaardige contactmaterialen (AgNi), 
plus een optimaal geleidende goudcoating, is dit universeel-relais ook uitermate 
geschikt voor het schakelen van kleine signaalstromen vanaf 1 mA/100 mV DC. 
Van de inmiddels tientallen miljoenen universeel-relais die KUHNKE sedert de 
vijftiger jaren heeft geproduceerd, zijn tot op de dag van vandaag nog vele  
miljoenen in bedrijf. 

LoVATo relais
LOVATO is niet alleen bekend vanwege haar robuuste magneetschakelaars want 
daarnaast zijn ook verfijnde – modulaire – 2-, 3- en 4-polige uitvoeringen van  
20 A tot 63 A leverbaar (CM-serie). De werking van het magneetsysteem is veel 
geruisarmer dan de standaard magneetschakelaar. Voor het besturen van proces-
sen levert LOVATO industriële tijdrelais, enkelvoudig modulair uitgevoerd voor 
montage op DIN-rail (L45-serie en de AT1-serie) of multifunctioneel uitgevoerd 
(BTPM-serie). Hiermee kunnen alle denkbare tijdfuncties worden gerealiseerd, 
oplopend van 0,3 sec tot 768 minuten. Voor de inbouw in panelen levert LOVATO 
bijvoorbeeld het type L48M H 240 die alle denkbare tijdfuncties, alle multi-
spanningen en multi-tijden (van 0,6 s – 10 uur) biedt.
Voor bewaking van (te hoge of te lage) spanningen (100 V – 480V AC, 12 – 24 V 
DC), stromen (1 - 7,5 - 10 A) ook voor 3-fasen, met of zonder nulleider, fasevolg-
orde, asymmetrie, fasen-uitval, (programmeerbare uitvoering voor) draairichting 
e.d. levert LOVATO diverse modulaire relais voor montage op DIN-rail voor  
montage op relaishouder en voor paneelinbouw.
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Meten en regelen

CIrCUTor Meettechniek (energie)
Poweranalysers voor het vervangen van analoge paneelmeters maar ook voor 
het meten en registreren van praktisch alle grootheden in 1 of 3 fase netten. 
kWh maar ook kvarh worden geregistreerd en in wat meer uitgebreide varianten 
kan inzicht gekregen worden in de harmonische stromen en spanningen t/m de 
15e  harmonische. De meters kunnen stand-alone funktioneren maar hebben 
ook netwerkaansluitingen voor Modbus, Profibus en Ethernet.

LoVATo Meetinstrumenten
Voor het observeren en analyseren van elektrische energie stromen heeft LOVATO 
een serie digitale meetinstrumenten ontworpen, geschikt voor zowel paneelbouw 
(flush-mounting) als voor montage op 35 mm DIN-rail. De DMK 20 serie kan 47 
verschillende elektrische grootheden weergeven, de DMK 3 serie is nog uitge-
breider waarmee maar liefst 250 elektrische grootheden getoond kunnen worden. 
Ook is deze versie geschikt voor bediening op afstand. De nieuwste serie multi-
meters van LOVATO is de DMG serie. Deze is nog uitgebreider dan de DMK serie 
en bevat ondermeer losse uitbreidings modules en een aantal typen beschikken 
over een uniek modern touch screen. De leesbaarheid van de DMG displays is t.o.v. 
veel andere aanbieders van multimeters aanzienlijk beter waardoor de kans op 
fouten drastisch wordt geminimaliseerd.
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LoVATo Blindvermogen-regelaars 
LOVATO heeft ook een uitstekende reputatie verworven met de automatische 
regelaars voor blindvermogens. Via een microprocessor wordt het blindvermogen 
gemeten en trapsgewijs gevolgd, totdat bepaalde waarden worden overschreden 
en via relaisuitgangen condensator-batterijen in- of uitgeschakeld worden om 
het gemeten blindvermogen te corrigeren. Om de mate van blindvermogen te 
bepalen worden spanning, stroom (als RMS), arbeidsfactor en harmonischen e.d. 
continu gemeten. Daarnaast beschikken de regelaars veelal over diverse bevei-
ligingen ter bescherming van de condensatoren. Tevens wordt bewaakt op te hoge 
temperaturen, korte onderbrekingen, opnieuw (kortstondig) inschakelen enz. 

LoVATo Niveaumeting
Voor signalering van geleidende vloeistof-niveaus in tanks levert LOVATO 
schakelapparatuur en bijbehorende sondes. Middels een instelbare gevoeligheid 
van bijv. 2 – 12 kOhm kan worden gestuurd op niveau. De verwerkingsunits zijn 
leverbaar voor paneelinbouw, en als modulaire relais. Het programma omvat 
ook randapparatuur als externe multiplexers, stroomomvormers, ringkerntrafo’s 
en afstandbedieningen.

LoVATo Acculaders
LOVATO levert ook automatische laadapparatuur voor Pb- en NiCd-batterijen, 
werkend in 1 of 2 laadtrappen, geschikt voor laadstromen van 3 tot 50 A. De 
laadstromen zijn instelbaar te begrenzen. Microprocessor-gestuurde automa-
tische net-omschakelaars, compleet met diagnosetest en meting van de effec-
tieve spanningswaarde (TrueRMS) zijn toepasbaar om van net naar buffer- 
batterijen over te schakelen bij netuitval. deze acculaders zijn uitermate geschikt 
voor het opladenvan bijvoorbeeld de batterijen van PSE.
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Elektromotoren

roTor Elektromotoren
AXIS & Stuifmeel laat grote aantallen IEC genormaliseerde 1 en 3 fase draai-
stroommotoren en gelijkstroommotoren onder eigen label fabriceren. Deze 
kwaliteitsmotoren kunnen geleverd worden in voet en flens uitvoering en zijn 
leverbaar in vermogens van 0,09 tot 15 kW met toerentallen van 750, 1000, 1500 
en 3000 omw/min. Als optie kunnen ze worden uitgevoerd met Rem, 2de 
as-einde, geforceerde koeling, CSA of EEX en RVS.

MINI-MoTor Draai-/gelijkstroom motoren
De Minimotor, verkrijgbaar in een voet en flens uitvoering, is een kleine motor 
die gezien mag worden. De vermogensrange loopt van 9 tot 270 Watt en koppels 
tot 90Nm. Er zijn diverse montage en electromechanische opties mogelijk zoals 
een rem- of pulsgever. De motoren zijn leverbaar als AC en DC uitvoering. Er is 
ook een speciale uitvoering leverbaar die geschikt is voor de "foodsector". De 
afgesloten behuizing en de speciale foodgrade coating maken deze motor 
geschikt voor ruimtes waar het bijzonder vochtig is dan wel waar fijn stof of 
poedervormige producten gebruikt worden.

AXISDrUM Trommelmotoren
AXISDRUM trommelmotoren kennen heel veel verschillende toepassingen. In 
transportinstallaties, bagagebanden, kassa’s’, en bijvoorbeeld fitness toestellen is 
een trommelmotor een veel gebruikte aandrijving. Er zijn drie verschillende 
diameters verkrijgbaar t.w.: 84 mm, 113 mm, en 135mm in diverse lengtes van 
246 mm tot 1200 mm. Uiteraard zijn er, afhankelijk van de toepassing vele ver-
mogens beschikbaar (tot 0,75kW). De omtreksnelheden bedragen afhankelijk 
van de gekozen uitvoering 0.08 tot 1.25 m/seconde. De ingebouwde kortsluit-
ankermotoren zijn thermisch beveiligd en als 1x230 Volt, 3x230 Volt en 3x400 
Volt motor leverbaar. Ook is een aansluiting met een  9-draads kabel mogelijk. 
De geboleerde trommel is standaard vervaardigd van aluminium, en als optie in 
geanodiseerd aluminium of roestvast staal verkrijgbaar. Alle AXIS trommelmo-
toren zijn ingedeeld in  isolatieklasse F en beschermingsklasse IP66.  De roestvast 
stalen uitvoering is ingedeeld in beschermingsklasse IP68. Dus als u op zoek bent 
naar een krachtige motor die weinig ruimte inneemt en qua spanning, draaisnel-
heid en afmeting moet voldoen aan de hoogste eisen dan is de AXISDRUM trom-
melmotor de juiste keuze.

roTEK Synchroonmotoren
ROTEK-synchroonmotoren zijn leverbaar met toerentalbereiken vanaf 1 tot 
1.500 omw/min en koppelbereiken van 28 tot 1.400 Ncm. Ze zijn ‘zelfaanlopend’, 
ongevoelig voor blokkering en leveren een ‘houd-koppel’ tijdens stroomloze 
toestand. ROTEK-synchroonmotoren worden standaard geleverd in flensuit-
voering.
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Aanvullende producten

PSE Accu's/Batterijen
Power Storage Europe is een onderdeel van de holding Stuifmeel Beheer (waar 
AXIS & Stuifmeel ook onder valt) en is een bedrijf dat zich volledig heeft gespe-
cialiseerd op de levering van batterijen en accu's in allerlei toepassingen. Lood 
accu's, Nikkel Cadmium batterijen, Lithiumcellen en batterijen noemt u maar op. 
De batterijen en allerlei laders (van PSE maar ook van b.v. LOVATO) sluiten per-
fect aan bij de vele 12 of 24 volts motoren die AXIS & Stuifmeel kan leveren. Dus 
zoekt u een oplossing waarbij niet direct 230V stroom voorhanden of noodza-
kelijk is dan bieden de accu's van PSE het perfecte alternatief.

KUhNKE Kleefmagneten
Kleefmagneten zijn in feite elektromagneten zonder een anker. Zodra een        
metalen plaat (St 37) waarvan de dikte minimaal 1/4 van de magneetdiameter 
moet zijn, als “anker” op de pool van de magneet met ingeschakelde spoel 
komt, worden de magnetische krachtlijnen gesloten en “plakt” de metalen plaat 
tegen de magneet. Vandaar de benaming kleefmagneet. KUHNKE levert ronde 
kleefmagneten in diameter Ø 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 55 en 70 mm. Afhankelijk 
van het gekozen % ED is het door de spoel opgenomen vermogen 2,5 tot 19 W. 
Qua houdvermogen zijn krachten van 40 N (Ø 20 mm) tot 1.400 N (Ø 70 mm) te      
realiseren.   

PoLySToNE  Glijprofiel
Kettingglijprofielen en snaargeleidingen worden in 18 verschillende standaard-
uitvoeringen geleverd in de basiskleur groen. De profielen met C-groef kunnen 
worden gemonteerd in een verzinkt stalen of roestvaststalen profiel terwijl op 
verzoek ook speciaal gevormde POLYSTONE profielen en profielen in andere 
kleuren kunnen worden geproduceerd. POLYSTONE is ook leverbaar in platen 
van verschillende diktes. Afmetingen tot 6000 x 2000 mm.

Ketting & toebehoren
AXIS & Stuifmeel levert een compleet programma kettingen en kettingspanners 
uit voorraad, waaronder verschillende typen (roestvast) stalen rollenkettingen 
met of zonder meenemers. Daarnaast is er een breed scala aan kettingspanners 
met POLYSTONE glijnok of roterend kettingwiel in verende (voor constante ket-
tingspanning) of niet verende uitvoering.

Koppelingen
Voor het koppelen van aandrijvingen met een beperkte axiale en/of radiale 
bewegingsvrijheid, levert AXIS & Stuifmeel een volledig programma enkel-
voudige of dubbele kruiskoppelingen (DIN 808-G en W) met of zonder aan-
gebouwde splainassen. Daarnaast zijn er kogelgewrichten (DIN 71802) en losse 
splainassen en -bussen volgens DIN ISO 14. Door de solide constructie en toepas-
sing van hoogwaardige materialen kunnen met de koppelingen en assen grote 
krachten worden overgebracht terwijl de geringe speling de basis legt voor een 
nauwkeurige overbrenging. AXIS & Stuifmeel beschikt over speciale selectie-
programma's waarmee aan de hand van motortype, vermogen (kW), max. 
draaimoment (Nm) en toerental (omw/min.) snel de meest geschikte overbreng-
ing gekozen kan worden. Ook leverbaar in RVS.





Verstand van uw sector
Iedere branche heeft haar eigen specifieke kenmerken, 
vraagstukken en oplossingen. Logisch dus dat we de kennis 
en ervaring van onze technische specialisten hebben  
gegroepeerd per sector. Onze mensen weten waarover ze 
praten, kennen de componenten en systemen uit ons veel-
zijdige programma, weten wat er binnen uw sector speelt 
en zijn hierdoor in staat de voor u ‘ideale combinatie’ te 
selecteren. U vindt bij AXIS & Stuifmeel verschillende sector-
teams op het gebied van onder meer de (glas)tuinbouw, 
semiconductor industrie, voedingsmiddelen/ drankenindu-
strie, toegangstechniek, recreatie, automotive, algemene 
machine- en apparatenbouw, verpakkingsindustrie, grafische 
industrie, textielindustrie, intern transport, metaal, etc. 
Dankzij deze unieke, branchegerichte aanpak, zijn we in 
staat om onze kennis en ervaring, óók binnen uw sector, 
sneller en specifieker tot uiting te laten komen in func-
tionele, economische oplossingen!

Compleetheid als streven
‘Turn-key’ is een kreet die binnen onze wereld van aan-       
drijven, besturen, meten en regelen steeds vaker opduikt. 
Speciale sectorgerichte teams richten zich hiervoor op het 
ontwikkelen, coördineren, uitvoeren en controleren van 
complete (deel)projecten, waarbij steeds vaker sprake is van 
integrale samenwerking van verschillende componenten en 
(besturings)systemen. Bij ons vindt u zowel de kennis, de 
ervaring, de producten als de systemen om projecten van        
A tot Z te realiseren. Hierdoor heeft u de geruststellende 
zekerheid om samen te werken met een deskundige partner. 

Perfecte after-sales service
Maar ook nadat een product en/of systeem is geleverd, kunt 
u vanzelfsprekend op onze onvoorwaardelijke ondersteuning 
vertrouwen. We trainen uw werknemers in het bedienen en 
programmeren van de geleverde componenten en systemen. 
We geven gerichte seminars/trainingen over specifieke tech-
nologieën en toepassingen. We zorgen voor op maat gesne-
den preventieve onderhouds-programma’s en voeren zowel 
in onze werkplaats, als op locatie, reparaties en revisies uit. 
Waar het om gaat is optimale functionaliteit en bedrijfs-
zekerheid combineren met zo laag mogelijke ‘Total Costs  
of Ownership’. Een uitdagende, belangrijke missie, waaraan 
door al onze medewerkers actief wordt bijgedragen.  
Het gaat immers om uw én ons succes!



Maatwerk in motion & control

Een sector gericht programma, korte communicatie lijnen, 

goed opgeleide technische specialisten en een perfecte  

service, leggen de basis voor de kwaliteit en deskundigheid 

waarmee AXIS & Stuifmeel zich al jaren in de markt onder-

scheidt. In de onderneming is in totaal meer dan 70 jaar 

ervaring gebundeld, hetgeen geleid heeft tot innovatieve 

totaal oplossingen op het gebied van aandrijven, besturen 

meten en regelen.

De technisch adviseurs van AXIS & Stuifmeel ondersteunen u 

doelgericht bij het ontwikkelen en realiseren van machines en 

systemen waarmee u zich optimaal in de markt kunt onder-

scheiden en het rendement van uw onderneming kunt  

verhogen.

AXIS & Stuifmeel is lid van de Federatie Aandrijven en 

Automatiseren (FEDA). Deze branche-organisatie is onderdeel 

van FME/CWM.

AXIS & STUIFMEEL BV 

Tel.: (0182) 64 70 70, Fax: (0182) 632 632

www.axis-stuifmeel.nl

info@axis-stuifmeel.nl

Bezoekadres
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