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Tillverkaren Tecnotion
Tecnotion är ett globalt linjärmotorföretag. De specialiserar sig 
enbart på utveckling och produktion av linjär- och momentmo-
torer, vilket gör det möjligt att tillhandahålla en vass expertis, 
kundservice och produktkvalitet. 

Vi på Acumo väljer alltid våra leverantörer med 
omsorg utifrån kvalitet i alla led och vill att de har 
lika höga krav på leveranssäkerhet och service 
som oss. Att Tecnotion jobbar hårt med noggranna 
processer och genomför omfattade tester innan 
deras produkter lämnar fabriken, är därför för oss 
en självklarhet. 

Tecnotion säkerställer inte bara dagens tekniska 
behov, utan jobbar ständigt med sin produktut-
veckling för att möta morgondagens utmaningar. 
Vi är glada att samarbeta med Tecnotion och är 
nyfikna på framtidens utveckling samt hur de 
kommer bidra till den tekniska utvecklingen. 

Samarbetet med Tecnotion ger oss ett utökat 
sortiment på motorsidan. Genom Tecnotion 
erbjuder vi linjärmotorer i olika utföranden, så 
som “Ironless”, “Iron core” och “Torque” serier. 
Unikt med de här produkter är den mycket höga 
accelerationen i kombination med bra dynamik 
samt väldigt låg cogging.
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KRAFTOMRÅDE

Iron core linear motors
LINJÄRMOTORER

• Hög kraft per yta ger bättre passform i  
små utrymmen.

• Låg cogging. 

• Godkänd enligt CE, CSA och ROHS.

• Tillverkad i aluminium.
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KRAFTOMRÅDE

Ironless linear motors
LINJÄRMOTORER

• Hög acceleration och dynamik.
• Mycket låg cogging och rippel.

• Godkänd enligt CE och ROHS.

• Lågt termiskt motstånd.

Peak force Continuous force
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MOMENTOMRÅDE

Frameless torque motors
MOMENTMOTORER

• Finns med låg- eller hög spänning.

• Supertunn design.

• Högsta momentdensiteten på marknaden.

• Låg cogging.

• Låg THD (total harmonic distortion).
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Välj vilken modell du önskar

Applicera applikation och kördata

Välj specifik modell

Resultat av simulatorn

www.acumo.se/leverantorer/tecnotion

Simuleringsverktyg
För att underlätta valet av rätt linjär- eller momentmotor till 
en specifik applikation, har Tecnotion tagit fram ett lättan-
vändigt simuleringsverktyg. Läs mer på vår hemsida! 
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