
 

Nieuwsbrief Zilvertron TIV Klik hier om deze email in uw internet browser te bekijken  

  

 

 

  

 

 

 

TIV Venray 2013  

Wat kunt u verwachten? 

Een overzicht van ons programma van kleine 

aandrijftechnische producten voor uw 

automatisering.  

U bent van harte welkom op onze stand! 

Standnummer: 280 
 

 

 

 

Stelmotoren 

Nieuw in ons programma 

 

Specificaties: 

- verstelhoek tot 90 graden 

- van 4 - 70 Nm 

- 24 VAC/VDC, 120/230 VAC 

- dichtheidsklasse tot IP66 

- veer retour of safety retour 

 

 

http://us7.campaign-archive2.com/?u=8564a40f26efe3d9424b9ff35&id=e80f3c1c0d&e=%5bUNIQID%5d
http://secure3.evenementenhal.nl/qbun/index.html?EventId=524
http://www.zilvertron.com/nl/producten/motoren/stelmotoren
http://www.zilvertron.com/


 

 

Borstelloze DC Motoren 

Crouzet DC-Mind 

 

Specificaties: 

- totaal vernieuwde serie 

- zeer geluidsarm 

- geïntegreerde elektronica 

- positionering, snelheid of koppelcontrol 

- optioneel met tandwiel, planetaire of wormwiel 

vertraging 

 

 

 

 

Borstel DC Motoren 

Crouzet DC-Mind 

 

Specificaties: 

- totaal vernieuwde serie 

- zeer geluidsarm 

- lange levensduur 

- 40 - 80 Watt 

- optioneel met tandwiel, planetaire of wormwiel 

vertraging 

 

 

 

 

SPG serie  

Wormwiel motoren RA6 

 

Specificaties: 

- DC Motor met  wormwielvertraging 

- diverse overbrengingen 

- met rem of encoder aangebouwd 

- koppel tot 10 Nm 

http://www.zilvertron.com/nl/producten/motoren?1wctmudrof=categorie&1wctmudrop=REMgKGJydXNobGVzcyk%3D,REMgKGJydXNobGVzcykoaGFha3Mp,REMgKGJydXNobGVzcykocGxhbmV0YWlyKQ%3D%3D&6wctmudrof=leverancier&6wctmudrop=Y3JvdXpldA%3D%3D&&wctstart=1
http://www.zilvertron.com/nl/producten/motoren?1wctmudrof=categorie&1wctmudrop=REMgKGJydXNoKQ%3D%3D,REMgKGJydXNoKShoYWFrcyk%3D,REMgKGJydXNoKShwbGFuZXRhaXIp,REMgKGJydXNoKSh3b3Jtd2llbCk%3D&&6wctmudrof=leverancier&6wctmudrop=Y3JvdXpldA%3D%3D
http://www.zilvertron.com/nl/producten/motoren?wcts=RA6&wctsf=*


 

 

Tandwielvertragingen FAH/FBH 

 

Specificaties: 

- hoog koppel (tot 50-100Nm) bij een laag 

toerental 

- geluidsarm 

- holle of massieve uitgaande as 

- te voorzien van DC of AC Motor tot 200 Watt 

- IP 54 dichtheidsklasse 

- opties: rem, uitgaande as RVS 
 

 

 

 

Electromen 

Parametreerbare sturingen 

 

Specificaties: 

- complete serie basic motorcontrollers 

- 10-35 VDC 1,5 tot 100 A 

- economisch geprijsd 

- parametreerbaar via interface module of via 

USB voor PC 

- uit te voeren als postioneerregelaar met 

potentiometer of encoder terugkoppeling 
 

 

 

 

Arcus 

Standalone drivers serie SDE 

 

Specificaties: 

- stappenmotor sturing voorzien van 

geintegreerde postioneer elektronica 

RS232/485, Ethernet of USB communicatie 

- compacte stappenmotor sturingen voor 1, 2 of 4 

assen 
 

 

http://www.zilvertron.com/nl/producten/motoren?wcts=fah&wctsf=*&&wctstart=1


 

 

Sha Yang Ye 

Stille reductoren met gelijkstroom motoren 

 

Specificaties: 

- diameter 32, 38, 42, 52 mm voorzien van 

speciale helical vertanding in de eerste trap 

- economisch geprijsd 

- motoren te voorzien van encoder 
 

 

 

 

Fastech 

Stappenmotorensystemen met planetaire 

vertragingen 

 

Specificaties: 

- hoge precisie vertraging (speling: <3 arc.min) 

- lange levensduur zonder onderhoud 

- bouwmaten vierkant 56, 60 & 86 mm 

- overzetverhoudingen 3 - 50:1 
 

  

 

 

Volgende nieuwsbrief:  Elodrive stelmotoren. 

 

Schakel ons in bij uw Innovatie en ervaar onze meerwaarde. 

 

 
  

 

 

Zilvertron B.V. , Achterwetering 7 B, 2871RK  Schoonhoven  T:   +31 (0)182 305045 

E:   info@zilvertron.com 

 

Doorsturen naar een vriend     /     uitschrijven nieuwsbrief     /     update uw profiel. 
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