PERSBERICHT
Servomech & Linearmech: dé juiste alternatieven voor pneumatische en
hydraulische actuatoren!
5 goede redenen om over te stappen op elektrisch.
Mocht u nog niet overtuigd zijn van de voordelen van elektrische actuatoren ten opzichte van
pneumatische en hydraulische cilinders, dan volgen nu nog eens 5 goede redenen om de overstap te
maken!
1. Waardeverhogend voor uw product – houdt concurrenten uit de buurt door innovatie en
technologie
2. Efficiënter – betere prestaties en hogere productiviteit
3. Schoon en veilig – geen risico van vervuiling bij olielekkage
4. Eenvoudig te controleren – nauwkeurige positionering en gecentraliseerd productieproces
5. Tijd-, energie- en geldbesparend – concurrerende oplossing, energieverbruik alleen tijdens
gebruik, snel en eenvoudig aan te sluiten

Elektrische actuatoren worden door Rotero o.a. geleverd van de merken Servomech en Linearmech.
Servomech ontwikkelt en fabriceert lineaire actuatoren en screw jacks in eigen huis. Linearmech is een
dochterfirma van Servomech en assembleert de ‘kleinere actuatoren’. Doordat men in staat is om in alle
fasen van het productieproces te testen bestaan er volop mogelijkheden voor het bouwen van
klantspecifieke actuatoren.

Een greep uit het assortiment van Servomech en Linearmech:

Lineaire actuatoren


Acme en ball screw drive



Standaard IEC motorflens , AC of DC motoren



Duwkracht van 300N tot 350 kN



Lineaire snelheid van 1 mm/s tot 875 mm/s

Kogelomloopspindels


100% geproduceerd in Italië door Servomech



Nauwkeurigheid IT3 en IT5, gerolde kogelomloopspindel IT7



Diameter van 12 mm tot 120 mm



Standaard DIN69051 - klantspecifieke uitvoering mogelijk

Lineaire servo actuatoren


In-line of parallel ontwerp passend in Linearmech borstelloze servomotoren en drives



Duwkracht tot 42kN



Lineaire snelheid tot 1,5m/s

Is uw interesse gewekt en mocht u meer willen weten over de producten van Servomech en/of
Linearmech, neem dan contact op met Pieter van Overbeke (BE) op telefoonnummer +32 (0)15 451 840
of Erwin van Duren (NL) via +31 (0)348 495 154. Zij helpen u graag verder bij het selecteren van de
juiste elektrocilinder voor uw toepassing!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Einde persbericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze productspecialisten Erwin van Duren (NL) op
telefoonnummer +31 (0)348 495 154 of Pieter van Overbeke (BE) via +32 (0)15 451 840.

