
Impulsor linear integrado Allen-Bradley®

Um atuador de motor linear com núcleo de ferro e 
guia linear incorporada

Para produzir um atuador linear de capacidade de carga de alta 
velocidade hoje, vários construtores de máquinas investem muito 
tempo e dinheiro para projetar um mecanismo com conversão de 
movimento rotativo para linear. Com o impulsor linear integrado 
Allen-Bradley, construtores de máquinas podem deixar o movimento 
linear de capacidade de carga de alta velocidade pronto para usar. 
O impulsor linear integrado da série LDAT é um atuador linear 
confiável de alta velocidade com guia linear integrada que é capaz de 
empurrar, puxar ou transportar uma carga.

O impulsor linear combina alta velocidade, de até cinco metros por 
segundo, altos níveis de aceleração e forças máximas de empuxo 
entre 168 e 4.305 Newtons para ajudar a maximizar o desempenho. 
As aplicações ideais são as que atualmente usam um atuador de 
cinta projetado especificamente ou um equipamento de ligação que 
converte movimento rotativo em linear, inclusive encaixotadores, 
empilhadores, empacotadoras, formadoras de caixa e bandeja, 
alimentações de entrada e saída, comutadores, ejetores, portas 
dobráveis e transportadores horizontais.

Usando tecnologia Direct Drive, o impulsor linear ajuda a aumentar 
a confiabilidade e facilita a manutenção, reduzindo o número de 
itens com desgaste. A eliminação de componentes de transmissão de 
energia elétrica, como acoplamentos, caixas de engrenagens, cintas, 
polias e outros mecanismos de conversão de movimento, também 
economiza energia, evitando perdas por atrito atribuídas a esses 
componentes. 

Características
Atuador linear de alta velocidade e de 
precisão com guia linear integrada, o 
impulsor linear integrado oferece:

•	 Alta velocidade (até 5 m/s) e 
aceleração (5 g padrão, maior com 
revisão)

•	 Tecnologia Direct Drive que aumenta 
a confiabilidade, eliminando itens 
com desgaste associados à conversão 
de movimento rotativo em linear

•	 Rolamento linear integrado que 
oferece a capacidade de transportar 
uma carga sem ter que montar e 
alinhar rolamentos externos

•	 Uma solução pré-concebida que 
pode reduzir o tempo de engenharia, 
projeto e documentação

•	 Superfícies de montagem múltiplas e 
métodos para facilitar a montagem de 
sua máquina

•	 Software de seleção, Motion Analyzer 
6.0, que permite o dimensionamento 
rápido e fácil para otimizar a seleção 
de atuador e inversor e minimizar o 
consumo de energia

•	 Cobertura de fita opcional para 
adicionar proteção aos rolamentos, 
estendendo a vida útil

•	 Conectores SpeedTec DIN rotativos 
padrão que se integram com cabos de 
extensão padrão da Allen-Bradley

Movimento linear de 
capacidade de carga de alta 
velocidade pronto para usar



Como solução pré-concebida, o impulsor linear 
integrado pode ajudar a reduzir o tempo de 
engenharia, projeto e documentação, diminuir 
a quantidade de mecanismos e componentes 
necessários para construir uma solução personalizada 
e reduzir o tempo de instalação do eixo em uma 
máquina. 

Use o software de projeto mecânico, Motion Analyzer 
(versão 6.0 ou superior) para selecionar e simular a 
combinação mais eficiente de inversor e atuador para 
otimizar o desempenho e minimizar o consumo de 
energia.

Para minimizar o tempo de instalação, o impulsor linear 
integrado pode ser usado com qualquer servo-drive da 
Allen-Bradley e usa os mesmos conectores inovadores 
SpeedTEC® DIN que o restante da família de servo-
motores da Allen-Bradley para uma montagem rápida 
e segura.

Um atuador linear guiado de alto 
desempenho e altamente confiável para 
simplificar a sua máquina

Simplificação

A utilização de um impulsor linear integrado, em vez de 
projetar seu próprio eixo linear personalizado, economiza 
tempo para:

•	 Selecionar todos os componentes que entram em um 
atuador personalizado 

•	 Desenvolver todos os desenhos das peças 
•	 Criar a lista de materiais
•	 Desenvolver os desenhos de montagem e as instruções 

de trabalho
•	 Montar o atuador personalizado na máquina

Duas superfícies de montagem 
para facilitar a instalação

Guia linear de esferas em 
gaiola oferece vida útil longa e 
recursos de transporte de carga



Eficiência de energia

Com o impulsor linear integrado da série LDAT, 
os construtores de máquinas podem geralmente 
encontrar uma solução mais eficiente que consome 
menos energia porque o impulsor linear:

•	 Não tem perda de eficiência como resultado da 
conversão de movimento rotativo em linear

•	 É acoplado diretamente ao item que precisa 
ser movimentado, eliminando a estrutura 
normalmente necessária em atuadores 
personalizados e em massa associados a ele

Confiabilidade

O impulsor linear integrado oferece maior confiabilidade e 
requer menor manutenção como resultado de:

•	 Utilizar uma guia linear simples que elimina o 
carregamento induzido devido a sistemas com 
múltiplas guias desalinhadas

•	 Ter apenas um item de desgaste em comparação a 
diversos encontrados em atuadores personalizados

•	 Usar rolamentos lineares de esferas em gaiola que 
requerem menor manutenção

Quatro furos em rosca 
de montagem para 
fixar a carga útil

Encoder linear incremental ou absoluto

Os suportes do pé de 
montagem são fixados aqui

Conectores DIN (SpeedTEC)
rotatórios para instalação flexível

Motor linear de núcleo de ferro 
de alto desempenho para alta 
velocidade e aceleração

Cobertura opcional de 
fita de aço inoxidável para 
proteger a guia linear 
em ambientes altamente 
contaminados
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Especificações técnicas

Tamanho 
de 

carcaça
Comprimento 

do motor

Força 
máxima N 

(lbf )

Força 
contínua N 

(lbf )
Curso 
mm

Comprimento 
do estator mm

Largura do 
estator L 

mm

Altura do 
estator A 

mm

Largura do 
dispositivo 
corrediço 

L1 mm

Altura do 
dispositivo 

corrediço A1 
mm

03

1 168 (38) 81 (18)
100, 200, 
300, 400

233

132 90 81 352 336 (75) 126 (28) 333

3 504 (113) 190 (43) 433

05

1 279 (63) 119 (27)
100, 200, 
300, 400, 

500

233

147 120 92 53
2 558 (125) 251 (56) 333

3 836 (188) 378 (85) 433

4 1115 (251) 509 (115) 533

07

2 816 (183) 364 (82)
100, 200, 
300, 400, 
500, 600, 

700

333

147 120 92 53
3 1224 (275) 554 (125) 433

4 1632 (367) 730 (164) 533

6 2448 (550) 1122 (252) 733

10

2 1030 (231) 456 (102) 100, 200, 
300, 400, 
500, 600, 
700, 800, 

900

333

197 140 135 63
3 1544 (347) 702 (158) 433

4 2059 (463) 929 (209) 533

6 3089 (694) 1403 (316) 733

15

2 1435 (323) 643 (144) 100, 200, 
300, 400, 
500, 600, 
700, 800, 

900

333

247 150 179 73
3 2153 (484) 978 (220) 433

4 2882 (648) 1306 (294) 533

6 4305 (968) 1997 (449) 733

Versão
Código Descrição

S Versão de base

Proteção do rolamento
Código Descrição

vazio Sem cobertura
S Cobertura de fita

Opção de enrolamento
Código Descrição

D Alta velocidade
E Baixa velocidade

Tipo de encoder
Código Descrição

B Incremental
D Absoluto

Tamanho de carcaça

Código Descrição
03 030 Motor
05 050 Motor
07 075 Motor
10 100 Motor
15 150 Motor

Comprimento do motor

Código Descrição
1 100
2 200
3 300
4 400
6 600

Repetibilidade: +/- 0,03 mm 230 & 460 Vca

Com cinco tamanhos de carcaça, o impulsor 
linear oferece uma variedade de força máxima e 
contínua para atender suas necessidades.
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Percurso em cm
Código Descrição

020 200 mm
Incrementos de 100 mm – Padrão 

(máx. 900 mm)*
Incrementos de 50 mm – Especial

* Percursos mais longos são possíveis com 
revisão de fábrica
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