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ZDVIŽNÉ 
PŘEVODOVKY
Lenka Trnková | T. E. A. Technik
Pohony

Flexibilní stavebnicový systém zdvižných převodovek společnosti T. E. A. Technik
s rozsahem výkonu od 2 kN do 1 000 kN umožňuje ideální řešení pohonů při
použití standardních komponentů.

www.mmspektrum.com/210932

Stavebnicový systém zdvižných převodovek.

Zdvižná převodovka TSE
s výsuvným šroubem, ochranným měchem 
a koncovými snímači.

Uzávěry GPN 600 ze standardního 
programu Kapsto budou na stánku firmy 
Engel vyráběny z odřezků etiket.
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K realizaci či regulaci přesných silových nebo 
zdvihových pohybů není vždy nutné použít ná-
kladné pneumatické, hydraulické či servome-
chatronické řešení. Pro standardní případy je 
mnohdy vhodnější a ekonomičtější použít elek-
tromechanickou hnací jednotku skládající se ze 
zdvižné převodovky a elektromotoru.

Vlastnosti zdvižných převodovek
Zdvižné převodovky spojují vlastnosti, jako jsou 
mechanická přesnost, kompaktní konstrukce, 
robustnost, dlouhá životnost a minimální ná-
roky na údržbu, které v kombinaci se spojkami, 
hřídeli a elektromotorem nabízejí jednoduché 
řešení pohonů, na jehož základě lze bez po- 
užití dalších mechanických součástí zajistit silové 
a zdvihové pohyby. Zdvižné převodovky proto 
představují technicky velmi zajímavou a přede-
vším také ekonomickou alternativu k drahým 
servopohonům.

Ovšem i u zdvižných převodovek existují 
velké rozdíly jak z hlediska základní koncepce, 
tak i z hlediska flexibility při sestavování mo-
dulů, mechanické přesnosti a životnosti. Sys-
tém zdvižných převodovek TSE nezahrnuje jen 
použití kvalitních materiálů, inovačních povr-
chových úprav a výkonných komponentů, ale 
také široké příslušenství, které podléhá vyso-
kým nárokům na funkčnost, na kvalitu a také 
na design. Proto je možné tyto zdvižné převo-
dovky používat i v oborech, které byly dříve vy-

hrazeny jiným řešením. Opakované přesné zve-
dání a spouštění, posouvání a tažení, otvírání 
a zavírání nebo naklápění, to vše je možné rea- 
lizovat pomocí zdvižných převodovek TSE. Ty 
tak nacházejí uplatnění nejen ve strojírenských 
oborech.

kelímků na margarín, jsou interaktivní a pro 
tuto interaktivitu využívají technologii Digimarc. 
Kódy Digimarc lze podobně jako QR kódy ske-
novat pomocí fotoaparátu v jakémkoli chytrém 
telefonu. Jejich výhodou je, že se neviditelně 
rozprostírají po celé ploše etikety. Fotoaparát 
může snímat libovolný bod. Kódy navíc neruší 
design obalu.

Interaktivní etikety nabízejí přidanou hodnotu 
od výroby přes obchod až po recyklaci. Spotře-
bitel se tak může přímo při nákupu informovat 
o složení a výrobě výrobku i obalu. Když obal 
dosáhne konce své životnosti, poskytne pro-
střednictvím etikety informace o vlastním recyk-
lačním procesu. Pokud jsou obal a etiketa vyro-
beny ze stejného materiálu, je interaktivní obal 
IML plně recyklovatelný.

 
Od kelímku na margarín 
ke kuželovému uzávěru
Kelímky na margarín vyráběné na veletrhu Fa-
kuma jsou včetně etikety vyrobeny z polypro-
pylenu. Jednomateriálové obaly lze po skon-
čení jejich životnosti rozdrtit, stejně jako výrobní 
odpad vznikající při výrobě, a získané suroviny 
lze zpracovat na nové výrobky. Jak to může vy-
padat v praxi, předvede společnost Engel na 
svém veletržním stánku při zpracování odře-
zků etiket ve formě regranulátu. Kuželové uzá-
věry se vyrábějí na stroji Engel victory 460/80 
v osmidutinové formě od společnosti Pöppel-
mann. Společnost Pöppelmann je stejně jako 

společnost Engel jedním z průkopníků a hyba-
telů rozvoje oběhového hospodářství v plasti-
kářském průmyslu. Ochranné prvky produktové 
řady Pöppelmann Kapsto se používají mimo 
jiné v logistice a ve stavebnictví. Plastový obsah 
těchto výrobků je tvořen ze sta procent recyklo-
vaným materiálem.


Recyklace, technologie tenkých stěn, energe-
tická účinnost a informační transparentnost 
jsou důležitými klíči k úspěchu oběhového hos-
podářství. O tom se návštěvníci veletrhu Fa-
kuma 2021 budou moci přesvědčit na stánku 
společnosti Engel v hale A5 (č. stánku 5204). 

Program zdvižných převodovek TSE se za-
kládá na modulovém stavebnicovém systému 
součástí a příslušenství, což umožňuje z těchto 
standardizovaných součástí vytvořit zdvižné 
převodovky ve výkonovém rozsahu od 2 kN 
až do 100 kN užitečné zátěže. Jako standardní 
se vyrábějí zdvižné převodovky s výkonem 2, 
5, 10, 25, 50 a 100 kN, ale je možné vyrobit 
zdvižné převodovky až do užitečného zatížení 
1 000 kN s rychlostí do 20 m.min–1 a délkou 
zdvihu do 6 000 mm.

Zdvižné převodovky systému TSE existují ve 
výsuvné a v rotační verzi, čímž se opět rozšiřují 
možnosti použití. U provedení s rotujícím šrou-
bem je trapézový šroub pevně spojen se šneko-
vým kolem, a matice se tedy pohybuje nahoru 
a dolů. U převodovky s výsuvným šroubem 
je šnekové kolo opatřeno trapézovým závi-
tem, který mění otáčivý pohyb na přímočarý 
pohyb šroubu. Dále lze na poptávku dodat 
zdvižné převodovky v provedení s pojistnou 
maticí a s kuličkovým nebo s nerezovým anebo 
s dvouchodým trapézovým šroubem. Ke zdviž-
ným převodovkám je k dispozici široká škála 
příslušenství, jako jsou například ochranné 
měchy, ochranné trubky, příruby pro motor, 
koncové snímače, spojovací hřídele, spojky, 
maznice, kloubová oka a pojistné matice.

Firma T. E. A. Technik nabízí i všechny sou-
visející sužby od analýzy a pomoci s návrhem 
zdvižného zařízení až po včasnou dodávku po-
honů nebo náhradních dílů. 




