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12. Nap dy rubowe 
 

Nap dy rubowe to nap dy liniowe zbudowany z motoreduk-
tora limakowego, ze rub  trapezow  w osi zdawczej. Ruch li-
niowy mo e by  realizowany poprzez sam  rub  lub rub  z 
nakr con  na ni  nakr tk . 
 
 Ruch liniowy realizowany przez sam  rub : 

W nagwintowany otwór zdawczy wkr cona jest ruba, której 
ruch obrotowy nale y zablokowa  (blokada ruchu obrotowego 
ruby mo e by  wykonana na wiele sposobów, w zale no ci od 

zabudowy si ownika).  
 
 Ruch liniowy realizowany przez rub  z nakr con  na ni  

nakr tk : 
ruba posiada czop osadzony w standardowym otworze zdaw-

czym, a moment obrotowy przenoszony jest za pomoc  wpu-
stów. Na rub  nakr cona jest nakr tka, której obrót nale y za-
blokowa , by mog a porusza  si  wzd u  ruby (blokada ruchu 
obrotowego nakr tki mo e by  wykonana na wiele sposobów, w 
zale no ci od zabudowy si ownika). 

 
Do g ównych zalet si ownika limakowo- rubowego mo na zali-
czy : 
 samohamowno ; 
 du  precyzj  pozycjonowania; 
 du y mo liwy przesuw elementu nap dzanego, zwi zany z 

mo liw  du  d ugo ci  ruby. 

 
 

Przyk adowe konfiguracje nap dów rubowych

wielko  MRA-02 MRA-03 MR-40 MR-50 MR-63 MR-80 

wymiary ruby Tr14x4 Tr20x4 Tr24x5 Tr30x6 Tr36x6 Tr36x6 

prze o enie 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

skok [mm]/obr. osi nap dowej 0,53 0,53 0,67 0,8 0,8 0,8 

moc silnika [kW] 0,12 0,37 0,75 1,5 2,2 4 

pr dko  silnika [obr/min] 1400 2800 2800 2800 2800 2800 

moment obrotowy [Nm] 5 11 25 34 50 92 

pr dko  podnoszenia [mm/s] 12,5 25 31 37 37 37 

ud wig [kN] 0,8 1,8 3 3,8 4,8 6,4 

waga reduktora [kg] 1,2 2,4 4,3 5,5 8 14,3 

waga motoreduktora [kg] 5 7 12 15 17 26 

waga 1m ruby [kg] 0,9 2 2,7 4,5 6,7 6,7 


