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Interroll คือใคร 2

โลจิสติกส์ภ�ยใน‘ของ Interroll 4

ภ�พรวมของผลิตภัณฑ์ Interroll 6

ผลิตภัณฑ์ สำ�หรับ ก�ร ลำ�เลียง 

วัสดุ ท่ีมี น้ำ�หนัก เบ�

ลูกกลิ้งลำาเลียง ซีรีส์ 1100 หน้า 12 ü แนวท�ง สำ�หรับ ก�ร ลำ�เลียง วัสดุ ที่มี น้ำ�หนัก เบ� 8

ซีรีส์ 1500 หน้า 16 ü ü ลูกกลิ้งลำาเลียง 10

ซีรีส์ 1700 light หน้า 18 ü ü
ซีรีส์ 3500KXO light หน้า 22 ü ü

ผลิตภัณฑ์ สำ�หรับ ก�ร ลำ�เลียง 

วัสดุ ท่ีมี น้ำ�หนัก ป�นกล�ง - ม�ก

ลูกกลิ้งลำาเลียง ซีรีส์ 1100 หน้า 28 ü แนวท�ง สำ�หรับ ก�รลำ�เลียง วัสดุ ที่มี น้ำ�หนัก ป�นกล�ง-ม�ก 24

ซีรีส์ 1200 หน้า 32 ü ü ลูกกลิ้งลำาเลียง 26

ซีรีส์ 1500 หน้า 36 ü ü RollerDrives 82

ซีรีส์ 1700 หน้า 38 ü ü ü DriveControls 102

ซีรีส์ 1700KXO หน้า 46 ü ü ü
ซีรีส์ 3500 หน้า 50 ü ü ü ü ü
ซีรีส์ 3500KXO หน้า 58 ü ü ü
ซีรีส์ 3560 หน้า 62 ü
ซีรีส์ 3800 หน้า 66 ü ü
ซีรีส์ 3860 หน้า 74 ü
ซีรีส์ 3870 หน้า 78 ü

RollerDrives BT100 หน้า 84 ü ü
BT100 IP66 หน้า 88 ü
EC310 หน้า 92 ü ü ü
EC310 IP66 หน้า 98 ü ü ü

ผลิตภัณฑ์ สำ�หรับ ก�ร ลำ�เลียง 

วัสดุ ท่ีมี น้ำ�หนัก ม�ก

ลูกกลิ้งลำาเลียง ซีรีส์ 1450 หน้า 118 ü แนวท�ง สำ�หรับ ก�ร ลำ�เลียง วัสดุ ที่มี น้ำ�หนัก ม�ก 114

ซีรีส์ 3560 หน้า 122 ü ลูกกลิ้งลำาเลียง 116

ซีรีส์ 3600 หน้า 126 ü ü
ซีรีส์ 3950 หน้า 130 ü

อุปกรณ ์เสริม และ ช้ิน ส่วน อ่ืนๆ 

ของ ท�ง ลำ�เลียง

ลูกกลิ้งแรงดัน ซีรีส์ 2600 หน้า 136 ü ü อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ท�ง ลำ�เลียง 134

Ball Transfer 
Unit

ซีรีส์ 5500 หน้า 138 ü ลูกกลิ้งแรงดัน 136

ซีรีส์ 5000 หน้า 142 ü Ball Transfer Unit 138

ล้อลำาเลียง ซีรีส์ 2130 หน้า 146 ü ล้อลำาเลียง 146

ซีรีส์ 2370 หน้า 148 ü OmniWheels 152

ซีรีส์ 2200 หน้า 150 ü รางลูกกลิ้ง 156

OmniWheels ซีรีส์ 2500 หน้า 152 ü
ซีรีส์ 2800 หน้า 154 ü

รางลูกกลิ้ง ซีรีส์ BU40 หน้า 156 ü
ซีรีส์ BU50 หน้า 158 ü
ซีรีส์ Floway หน้า 160 ü

แผนกก�ร ว�งแผน 168

คุณสมบัติเฉพ�ะของวัสดุ 222

ส�รบัญ ส�รบัญ

DriveControls การควบคุมสำาหรับ 

RollerDrives
DriveControl 20 หน้า 104

DriveControl 54 หน้า 106

ZoneControl หน้า 108

Z-Card BT หน้า 112
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Interroll

ข้อมูลบริษัท

the inteRRoll 
WoRlDWiDe 

GRoup

Interroll เป็นหนึ่งในผู้ผลิตระดับชั้นนำ�

ของโลก‘ สำ�หรับระบบก�ขนถ�่ยลำ�เลียง

ระบบโลจิสติกส์ภ�ยใน และระบบอัตโนมัติ

โซลูชั่นของ Interroll ส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำาไปใช้ภายในขอบเขตการ

แปรรูปอาหาร ระบบโลจิสติกส์ในท่าอากาศยาน บริการด้านไปรษณีย์ 

การกระจายสินค้า และในภาคอุตสาหกรรมอีกหลายประเภท ผลิตภัณฑ์

ของบริษัทประกอบด้วยโซลูชั่นตัวขับที่ง่ายต่อการรวมระบบ เช่น ดรัม

มอเตอร์สำาหรับสายพานลำาเลียง ลูกกลิ้งที่ขับด้วยไฟฟ้ากระแสตรง

และแบบไม่ใช้กำาลังไฟฟ้าสำาหรับระบบลำาเลียง โมดูลสำาหรับเก็บสินค้า

แบบเลื่อนไหลที่ประหยัดพลังงานสำาหรับระบบการจัดเก็บบนแท่นวาง/

คอนเทนเนอร์ที่ใช้พื้นที่น้อยในศูนย์กระจายสินค้า เครื่องคัดแยกด้วย

สายพานชนิดขวาง สายพานแบบโค้ง และโมดูลลำาเลียงแบบอื่นๆ ที่ใช้

งานได้ง่ายสำาหรับระบบลำาเลียงพัสดุที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

Interroll ให้บริการลูกค้ามากกว่า 23,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นบริษัทข้ามชาติ และบริษัทผู้รวมระบบ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านงาน

วิศวกรรม ผู้ผลิตและผู้ใช้งานในโรงงานระดับภูมิภาค

Interroll มีพนักงาน 1,500 คน ซึ่งทำางานในบริษัท 28 

แห่ง และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SIX Swiss 

Exchange Interroll บริหารงานโดยบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ในเชิงกล

ยุทธ์ซึ่งตั้งอยู่ในซานอันโตนิโอ‘ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีการบริหาร

สายงานธุรกิจสองฝ่าย ได้แก่ „ฝ่ายการขาย&และการบริการทั่วโลก“ ซึ่ง

จะดูแลด้านการตลาดและการกระจายสินค้าทั้งหมดของ Interroll 
ตามลักษณะตลาดเป้าหมายที่ระบุ ในขณะที่ „ฝ่ายผลิตภัณฑ์และ 

&เทคโนโลยี“จะคอยตรวจสอบดูแลศูนย์กลางความเป็นเลิศ (Centres 

of Excellence) และไซต์การผลิตอื่นๆ ซึ่งขอบข่ายความรับผิด

ชอบครอบคลุมตั้งแต่ การวิจัย&และพัฒนา การจัดการผลิตภัณฑ์และการ

จัดซื้อในเชิงกลยุทธ์ จนถึงเทคโนโลยีการผลิตและการผลิต

ตล�ดหลักของ Interroll‘ อุตสาหกรรมการผลิต ส่วนงานพัสดุและไปรษณีย์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับสนามบิน
อุตสาหกรรมอาหาร & 

เครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพการกระจายสินค้า
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ก�รเชื่อมโยงและก�รกระจ�ยสินค�้

สินค้านับล้านรายการถูกส่งไปทั่วทุกมุมโลกทุกวัน แม้จะมีความหลาก

หลายที่เพิ่มมากขึ้น แต่สินค้าแต่ละชิ้นที่เรารับผิดชอบต้องส่งตรงเวลา

ถึงปลายทางที่ถูกต้อง นับเป็นแนวโน้มที่ต้องใช้ระบบโลจิสติกที่ดำาเนิน

การตามหลักประสิทธิภาพควบคู่กับวิธีการจัดการการไหลเวียนของ

วัสดุที่คุ้มค่า โมดูล และ ระบบย่อยของทางลำาเลียง ที่เป็นนวัตกรรมของ  

Interroll นี้ พร้อมเสมอสำาหรับ ระบบ และ สถานที่ตั้งต่างๆ ที่สำาคัญ

• Crossbelt Sorter
• สายพานโค้งและสายพานรวม 

• โมดูลระบบทางลำาเลียง Intelliveyor ที่มีการสะสมแรงดันเป็น

ศูนย์

• ทางลำาเลียงด้วยลูกกลิ้ง

• ทางลำาเลียงแบบสายพาน

ด้วยอุปกรณ์ที่ประกอบไว้ล่วงหน้าจากโรงงานและสามารถจัดส่งได้ใ

นเวลาอันรวดเร็ว ทำาให้สามารถประกอบรวมโมดูลและระบบย่อยของ

ทางลำาเลียงเข้าเป็นระบบใหญ่ที่สมบูรณ์ได้อย่างง่ายดาย จึงสามารถ

เชื่อมต่อแล้วใช้งานได้ทันที โมดูลและระบบย่อยของทางลำาเลียงทำาให้

ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ในเรื่องต่อไปนี้ ความสามารถในการพร้อมใช้งาน

ที่ดีเยี่ยมอีกทั้งใช้งานได้ไม่ยาก ประสิทธิภาพที่โดดเด่นแม้ปริมาณงาน

ลำาเลียงต่ำา การลงทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้ผลตอบแทนการลงทุนใน

ระยะเวลาอันสั้น (2 ถึง 3 ปี) และความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้

ตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

ก�รจัดเก็บและก�รหยิบสินค้�

มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย แนวทางการเก็บแบบไดนามิกที่ดำาเนิน

งานโดยไม่ต้องใช้พลังงาน ได้รับการออกแบบให้สินค้าเคลื่อนได้

เร็ว (  เช่น ร้านค้าปลีก) ซึ่งต้องหยิบและลำาเลียงให้ผู้บริโภคได้อย่าง

รวดเร็ว หลักการที่ใช้ก็คือ ต้องง่ายพอๆ กับต้องว่องไว หรือที่รู้จักกันดี

ว่า FIFO ซึ่งเป็นหลักการเข้าก่อน-ออกก่อน โดยช่วยรับรองว่าจะหยิบ

สินค้าที่เข้ามาเก็บก่อนออกไปก่อน หรือ LIFO คือเข้าทีหลัง-ออกก่อน 

โดยจะหยิบสิ่งที่เข้ามาเก็บทีหลังออกไปก่อน ทำาให้บริหารการใช้พื้นที่ที่

น้อยที่สุดได้อย่างเต็มที่ที่สุด และเพราะความต้องการของลูกค้าของเราที่

มีหลากหลายเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ ระบบย่อยที่เป็นศูนย์กลางและส่วน

เสริมจึงนำาเสนอทางเลือกต่างๆ ของการออกแบบอย่างไม่จำากัด

• การเก็บแบบไหล (Floway Storage)

• การไหลด้วยล้อ (Wheel Flow)

• การผลักกลับ (Cart Push Back)

• การไหลแบบโค้งงอ (Versi Flow)

เวลาในการหยิบสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผลตอบแทนการลงทุนสำาหรับ

ผู้ดำาเนินการไม่ถึง 2 ปี ซึ่งแน่นอนว่าใช้ „ระบบการผลิตแบบทันเวลา 

(Just in Time)“ เป็นมาตรฐาน

inteRRoll – 

หัวใจของโลจิสติกส์ภ�ยใน

ระบบลำ�เลียง

ด้วยวิสัยทัศน์ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในการมองภาพรวม เราขอเสนอ

ชนิดผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่เป็นส่วนสำาคัญต่อผลงานต่างๆ ของนัก

วางแผนหรือนักพัฒนาผู้ประสบความสำาเร็จ

• ลูกกลิ้งลำาเลียง

• ดรัมมอเตอร์ และ Idler Pulley
• หัวขับ 24 V DC (RollerDrives)

• ตัวควบคุมสำาหรับ RollerDrive และดรัมมอเตอร์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐานของคุณภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วใน

เรื่องการเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องทั่วทุกทวีปและทุก

ภาค ระบบของ Interroll จะลำาเลียง สะสม สอดแทรก ย้ายออก และ

รวบรวมสินค้า ใช้การขับเคลื่อนด้วยกำาลังไฟฟ้าหรือแรงโน้มถ่วงของ

โลก ใช้หรือไม่ใช้แรงดันสะสม การติตตั้งตัวขับนี้ง่ายทั้งสำาหรับโรงงาน

ใหม่หรือโรงงานเดิมที่ปรับปรุงใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศนี้คุ้มค่าและเชื่อถือ

ได้ ในทุกด้าน

โลจิสติกส์ภ�ยใน‘

ของ Interroll
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7เยี่ยมชมได้ที่ www.interroll.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นของ Interrollด ูที่แผนก การวางแผน จาก หน้า 168 สำาหรับ การช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ 

inteRRoll 
เป็นผู ้จ ัดห�ผลิตภัณฑ์ 

ส ำ�คัญสำ�หรับก�ร 

เคลื ่อนย้�ยวัสดุระดับโลก

 

 1 FIFO - โมดูลเก็บการไหลของแท่นวางสินค้า (ลูกกลิ้งลำาเลียง)

 2 LIFO - โมดูลเก็บการไหลของแท่นวางสินค้า (ลูกกลิ้งลำาเลียง)

 3 LIFO - โมดูลเก็บการไหลของแท่นวางสินค้า (ผลักรถเข็นกลับ)

 4 ชั้นการหยิบสินค้าที่มีการไหลของลัง (รางลูกกลิ้ง)

 5 ชั้นการหยิบสินค้าด้วย Flex Flow

 6 ดรัมมอเตอร์, Idler Pulley, แท่นรองรับ

 7 RollerDrives แบบ 24 VDC และการควบคุม

 8 ลูกกลิ้งลำาเลียงและอุปกรณ์เสริม

 9 Idler Pulley

10 Crossbelt Sorter
11 Belt Curve
12 โมดูลทางลำาเลียง

13 โมดูล Intelliveyor สำาหรับระบบทางลำาเลียงสะสมแบบไม่มีแรงดัน (ZPA)

 

แนวท�งของ Interroll

สำ�หรับก�รลำ�เลียงวัสดุที่มีน้ำ�หนักเบ� หน้า 8

สำ�หรับก�รลำ�เลียงวัสดุที่มีน้ำ�หนักป�นกล�ง-ม�ก หน้า 24

สำ�หรับก�รลำ�เลียงวัสดุที่มีน้ำ�หนักม�ก หน้า 114

Interroll

ภ�พรวมของผลิตภัณฑ์



8 9คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับก�รลำ�เลียงวัสดุที่มีน้ำ�หนักเบ�

ลูกกลิ้งลำ�เลียง หลักการพื้นฐานของทางลำาเลียงทั้งหมดที่ใช้ลูกกลิ้ง หน้า 10

แนวท�งสำ�หรับก�รลำ�เลียงวัสดุที ่ม ีน ้ ำ�หนักเบ�

สำ�หรับขอบเขตก�รใช้ง�นของผลิตภัณฑ์นี้ คุณส�ม�รถกำ�หนดเลือกลูกกลิ้งลำ�เลียงสำ�หรับวัสดุที่มีน้ำ�หนักเบ� เล็ก และ

ขย�ยเพิ่มน้ำ�หนักสำ�หรับวัสดุที่มีน้ำ�หนักป�นกล�ง-หนักได้ ตัวอย่�งเช่น กระด�ษที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ ขวดต่�งๆ ภ�ชนะขน�ด

เล็กสำ�หรับอุตส�หกรรมย�หรือเครื่องดื่มหรือกล่องบรรจุกระด�ษแข็งขน�ดเล็กที่อยู่ในอุตส�หกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำ�หนัก

ถึง 35 กิโลกรัม และคว�มเร็วก�รลำ�เลียงสูงถึง 1.5 เมตรต่อวิน�ที คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักของผลิตภัณฑ์เหล่�นี้คือ 

350 นิวตัน ต่อลูกกลิ้งลำ�เลียง

ภ�พรวม

แนวทางสำาหรับการลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักปานกลาง-มาก หน้า 24 แนวทางสำาหรับการลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักมาก หน้า 114
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ภ�พรวมของลูกกลิ ้งลำ�เลียง

 
ลูกกลิ้งส�ยพ�นแบบเดินเรียบ ลูกกลิ้งส�ยพ�น ที่ใช้ตลับลูกปืน แบบเลื่อน ลูกกลิ้งส�ยพ�น น้ำ�หนักเบ� ลูกกลิ้งลำ�เลียงท�งโค้งขับด้วยหัวเฟือง

 
ซีรีส์ 1100 ซีรีส์ 1500 ซีรีส์ 1700 light ซีรีส์ 3500KXO light

คว�ม ส�ม�รถ ในก�ร รับ

น้ำ�หนัก สูงสุด
350 นิวตัน 120 นิวตัน 150 นิวตัน 150 นิวตัน

ก�รประยุกต ์ใช้ง�น แรง โน้มถ่วง พื้นที่เปียกชื้น ยูนิเวอร์ซัล ทางโค้ง ตัวขับสายพานแบบ Fixed Drive

ชนิดส�ยพ�นท่ีเหม�ะสม     

แรง โน้มถ่วง ü ü ü ü

Flat Belt ü ü

ส�ยพ�น แบบ  

Round Belt
ü

โซ่

ส�ยพ�น แบบ  

Tooth Belt
ส�ยพ�น แบบ  

PolyVee

 หน้า 12 หน้า 16 หน้า 18 หน้า 22

ลูกกลิ้งลำ�เลียง

ภ�พรวม

ลูกกลิ้งลำาเลียงสำาหรับวัสดุที่มีน้ำาหนักปานกลาง-มาก หน้า 26 ลูกกลิ้งลำาเลียงสำาหรับวัสดุที่มีน้ำาหนักมาก หน้า 116
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ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 350 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 0.3 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูม ิใช้งาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีโพรพีลีน

ซีล โพลีโพรพีลีน

บอล เหล็กกล้าคาร์บอนหรือสแตนเลสหมายเลข 1.4301

การรับน้ำาหนัก แบบไดนามิก และ การรับน้ำาหนัก ที่พื้นผิว เป็นสมมติฐาน สำาหรับ ความสามารถ ในการ รับน้ำาหนัก รุ่นของเพลาสามารถเลือกใช้ได้

ตามต้องการ 

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ Ø ท่อ

มิลลิเมตร

Ø เพล�

มิลลิเมตร

คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

โดย ม ีคว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200

PVC 16 x 1.0 5 33 7 3 2 – – – – – – – –

20 x 1.5 6 90 20 10 5 – – – – – – – –

30 x 1.8 8 120 100 40 20 15 10 – – – – – –

40 x 2.3 8 180 180 130 70 40 30 – – – – – –

50 x 2.8 8/10 350 350 310 165 100 70 – – – – – –

เหล็ก 16 x 1.0 5 50 50 50 50 – – – – – – – –

20 x 1.5 6 90 90 90 90 90 90 90 – – – – –

50 x 1.5 10/12 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
อลูมิเนียม 20 x 1.5 6 90 90 90 90 85 60 43 – – – – –

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• เป็น  Free Roller  ที ่ประหยัด ค่าใช้จ่าย และ ป้องกัน การ กัดกร่อน 
 - ใช้แบริ่งสแตนเลส

•  ลำาเลียง ไป ด้านข้างอย่างนุ่มนวล
 - ปลายลูกกลิ้งมีความโค้งมน

• มีการป้องกัน ตลับลูกปืน จาก สิ่งสกปรก  และ ความชื้นต่างๆ
 - มีร่องไล่น้ำาในตัว

• ไม่สะสม สิ่งสกปรก
 - พื้นผิวเรียบ

• ใช ้ลำาเลียง งานทั่วไป

•  ใช้กับงาน แบบ Free Roller  เท่านั้น

• ลูกกลิ้ง เดินเรียบ แม่นยำา และ เงียบ เนื่องจาก ตลับลูกปืน และ ท่อ  พิเศษ ทำา จาก โพลีโพรพีลีน

• ตัวเสื้อตลับลูกปืนเชื่อมต่อแบบยึดกับรูปแบบกับท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 30 มิลลิเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการเลื่อนของบ่าตลับลูกปืน

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1100

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที่  

เกี่ยวข้อง

FRee RolleR 

ส ำ�หรับง�นเบ�ซีร ีส ์  1100
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

แรงโน้มถ่วง

ซีรีส์ 1100ลูกกลิ้ง แบบ ใช้ แรงโน้ม ถ่วง ที่เหมาะกับงานที่รับน้ำาหนักเบาได้ดี

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 10 ล้อลำาเลียงหน้า 146 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134



14 15คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

เพล� แบบ สปริง

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ�้งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร Ø 5 มิลลิเมตร Ø 6 มิลลิเมตร Ø 8 มิลลิเมตร Ø 10 มิลลิเมตร

PVC 16 x 1.0 สแตนเลส 1.1B5.S16.A50
20 x 1.5 สแตนเลส 1.1AZ.S20.D03
20 x 1.5 มาตรฐาน 1.1AZ.N21.D03
30 x 1.8 สแตนเลส 1.1DK.S31.G03
30 x 1.8 มาตรฐาน 1.1DJ.S31.E03
40 x 2.3 สแตนเลส 1.1DM.S40.E03
40 x 2.3 มาตรฐาน 1.1DL.S40.E03
50 x 2.8 สแตนเลส 1.1EK.SAA.GAB 1.1EM.SAA.KAC
50 x 2.8 มาตรฐาน 1.1EJ.SAA.EAB 1.1EL.SAA.HAC

เหล็ก, ชุบซิงค์ 50 x 1.5 มาตรฐาน 1.1EC.JAA.HAC
เหล็ก, สแตนเลส 16 x 1.0 สแตนเลส 1.1B5.N10.A50

20 x 1.5 สแตนเลส 1.1AZ.N21.D03
50 x 1.5 สแตนเลส 1.1ED.NAA.KAC

อลูมิเนียมที่เป็น

ขั้วบวก

20 x 1.5 สแตนเลส 1.1AZ.A2D.D03

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ�้งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร Ø 12 มิลลิเมตร (M8 x 15)

เหล็ก, ชุบซิงค์ 50 x 1.5 มาตรฐาน 1.1EE.JAA.LAE
เหล็ก, สแตนเลส 50 x 1.5 สแตนเลส 1.1EF.NAA.MAS

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 1.1EJ.SAA.EAB - 490

เลขรหัสนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้ง ลำาเลียง ซีรีส์ 1100, PVC, Ø ท่อ 50 มิลลิเมตร, ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมาตรฐาน, Ø เพลา  8 มิลลิเมตร, 
เพลาแบบกดสปริง และความยาวอ้างอิง 490 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL สามารถ ด ูได ้จาก ตาราง แสดง ขนาด ของ เพลา แบบ สปริง โดย 

RL = EL - 10 มีการพิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนที่ 0.5 มิลลิเมตร ต่อข้างแล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่ 500 มิลลิเมตร 

ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 500 - 10 = 490 มิลลิเมตร. 

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

F ความยาวของส่วนประกอบของตลับลูกปืน รวมทั้งระยะรุนตามแกนหมุน

*ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า RL จะไม่มีขอบอ้างอิงบนลูกกลิ้งลำาเลียง เพราะฉะนั้นจึงแสดงไม่ได้

ม�ตรฐ�น

ตัวอย�่งก�รสั่งซื้อ

ขน�ด

ขน�ด ของ เพล� แบบ  สปริง

 

Ø เพล�

มิลลิเมตร

Ø ท่อ

มิลลิเมตร

RL
มิลลิเมตร

AGL
มิลลิเมตร

F
มิลลิเมตร

5 16 EL - 5 EL + 12 10.5
6 20 EL - 5 EL + 12 10.5
8 30 EL - 5 EL + 16 8.5
8 40 EL - 5 EL + 16 11
8 50 EL - 10 EL + 16 11
10 50 EL - 10 EL + 20 11

 
ขน�ดของเพล�แบบเกลียวใน M8 x 15

Ø เพล�

มิลลิเมตร

Ø ท่อ

มิลลิเมตร

RL
มิลลิเมตร

AGL
มิลลิเมตร

F
มิลลิเมตร

12 50 EL - 10 EL 11

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ ์มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

•  ป้องกัน ไฟฟ้า สถิต

• พื้นผิวชนิดพิเศษที่ใช้กับท่อ
 - ชุบแข็ง

 - ท่อสแตนเลส แบบขัดเงา

• ปลอกท่อที่ Ø มากกว่า  30 มิลลิเมตร
 - ปลอกท่อ PVC

 - ปลอกท่อ PU สำาหรับ Ø 50 มิลลิเมตร

 - ท่อหุ้มยาง

FRee RolleR 

ส ำ�หรับง�นเบ�ซีร ีส ์  1100
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

แรงโน้มถ่วง

ซีรีส์ 1100ลูกกลิ้ง แบบ ใช้ แรงโน้ม ถ่วง ที่เหมาะกับงานที่รับน้ำาหนักเบาได้ดี

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 10 ล้อลำาเลียงหน้า 146 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134

0.50.5

F F

EL

AGL

0.5 0.5

F F

EL = AGL
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คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักขึ้นกับคว�มย�วของลูกกลิ้ง

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ Ø ท่อ

มิลลิเมตร

คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

โดย ม ีคว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

100 200 300 400 500 600 700 800
PVC 30 x 1.8 50 50 35 20 12 – – –

50 x 2.8 120 120 120 120 95 65 48 35
เหล็กกล้า 30 x 1.2 50 50 50 50 50 50 50 50

50 x 1.5 120 120 120 120 120 120 120 120

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

รุ่นของเพล�แบบสลักเพล�

ท่อ ก�รออกแบบตลับลูกปืน

 

สลักเพล�

วัสดุ Ø มิลลิเมตร Ø 6 มิลลิเมตร

PVC 30 x 1.8 ตลับ ลูกปืน แบบ เลื่อน 1.5AB.S3B.00C
50 x 2.8 ตลับ ลูกปืน แบบ เลื่อน 1.5AF.SAA.00C

เหล็ก, ชุบซิงค์ 30 x 1.2 ตลับ ลูกปืน แบบ เลื่อน 1.5AA.J31.00C
50 x 1.5 ตลับ ลูกปืน แบบ เลื่อน 1.5AE.JAA.00C

เหล็ก, สแตนเลส 30 x 1.2 ตลับ ลูกปืน แบบ เลื่อน 1.5AA.N31.00C
50 x 1.5 ตลับ ลูกปืน แบบ เลื่อน 1.5AE.NAA.00C

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 1.5AF.SAA.00C - 490

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงซีรีส์  1500, PVC, Ø ท่อ 50 มิลลิเมตร, Ø สลักเพลา 6 มิลลิเมตร และความยาวอ้างอิง 

 490 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL สามารถ ดู ได้ จาก แบบ แสดง ขนาด: RL = EL - 10 มีการพิจารณาระยะรุนตามแกนหมุน

ที่ 0.5 มิลลิเมตร ต่อข้างแล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่ 500 มิลลิเมตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่น

คือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 500 - 10 = 490 มิลลิเมตร. 

 

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

• ปลอกท่อ
 - ปลอกท่อ PVC

 - ปลอกท่อ PU สำาหรับ Ø 50 มิลลิเมตร

 - ท่อหุ้มยาง

ม�ตรฐ�น

ตัวอย�่งก�รสั่งซื้อ

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• ลูกกลิ้งลำาเลียงที่ใช้ตลับลูกปืนแบบเลื่อน เหมาะสำาหรับการทำาความสะอาดด้วยสารทำาความสะอาดแบบดั้งเดิม
 - ตลับลูกปืนแบบเลื่อนและตัวเสื้อตลับลูกปืนภายนอก ซึ่งช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามาภายในลูกกลิ้ง

• ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบกันการกัดกร่อน
 - สลัก เพลาสแตนเลส ท่อ PVC / สแตนเลส ตัวเสื้อ ตลับ ลูกปืน ทำาจาก โพลีโพรพีลีน

• ลูกกลิ้งลำาเลียงที่ใช้ตลับลูกปืนแบบเลื่อนที่เดินเรียบและมีความทนทาน
 - ตลับลูกปืนแบบเลื่อนต้านทานการกัดกร่อนแบบภายนอกทำาจาก POM + PTFE

• อุตสาหกรรมอาหารที่ต้องคำานึงถึงข้อกำาหนดด้านสุขอนามัย

• พื้นที่เปียกชื้น

• ใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ทั้งงานเคลื่อนที่และงานที่หยุดนิ่ง

• เหมาะสำาหรับการลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนัก 20 กิโลกรัม

• ตัวยึดตลับลูกปืนแบบเลื่อนสำาหรับยึดติดกับโปรไฟล์ที่มีความหนาสูงสุดที่ 2.5 มิลลิเมตร และรูแบบหกเหลี่ยมขนาด 11 มิลลิเมตร 

(+0.3 / +0.8 มิลลิเมตร)

• สลัก เพลาสแตนเลส

• สามารถรื้อถอนตัวยึดตลับลูกปืนแบบเลื่อนได้ง่ายเพื่อการใส่และรื้อถอนลูกกลิ้งลำาเลียง

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1500

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 120 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 0.8 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน -10 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีโพรพีลีน

สลักเพลา เหล็กกล้า, สแตนเลส

ตลับลูกปืน  แบบเลื่อน โพลีออกซีเมธีลีน

ความสามารถในการรับน้ำาหนักจะขึ้นกับความยาวของลูกกลิ้งและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำาหนักของวัสดุที่จะลำาเลียงและความเร็วในการลำาเลียง

คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักจะขึ้นกับคว�มเร็ว

Ø ท่อ

มิลลิเมตร

คว�มเร็ว

เมตรต่อวิน�ที

คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุด

นิวตัน

30 0.25 50
0.80 40

50 0.25 120
0.80 85

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที่  

เกี่ยวข้อง

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ล ูกกลิ ้งลำ�เลียงแบบตลับลูกปืนแบบเลื ่อน

ซีร ีส ์  1500
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

พื้นที่เปียกชื้น

ซีรีส์ 1500มีการซีล เหมาะสำาหรับพื้นที่เปียกชื้นและต้องคำานึงถึงข้อกำาหนดด้านสุขอนามัย

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 10 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

ขน�ด

• พื้นผิวชนิดพิเศษที่ใช้กับท่อ
 - ท่อสแตนเลส แบบขัดเงา

RL

EL = RL + 10



18 19คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

เพล� แบบ สปริง

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร Ø 6 มิลลิเมตร Ø 8 มิลลิเมตร

PVC 20 x 1.5 689 2Z 1.72A.S20.BAC
30 x 1.8 689 2Z 1.73C.S31.BAC

เหล็ก 20 x 1.5 689 2Z 1.73A.J20.BAC 1.72A.J20.EAN
30 x 1.2 689 2Z 1.73A.J31.BAC 1.731.J31.EAN

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร Ø 8 มิลลิเมตร (M5 x 12)

PVC 20 x 1.5 689 2Z 1.72B.S20.EAJ
30 x 1.8 689 2Z 1.730.S31.EAJ

เหล็ก 20 x 1.5 689 2Z 1.72B.J20.EAJ
30 x 1.2 689 2Z 1.731.J31.EAJ

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 1.72A.J20.EAN - 495

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้กับลูกกลิ้งลำาเลียงซีรีส์ 1700 light, เหล็ก, Ø ท่อ 20 มิลลิเมตร, Ø เพลา 8 มิลลิเมตร, เพลาแบบสปริง และความยาว

อ้างอิง 495 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL สามารถ ดู ได้ จาก ตาราง แสดง ขนาด ของ เพลา แบบ สปริง โดย RL = EL - 5 มีการพิจารณา

ระยะรุนตามแกนหมุนที่ 0.5 มิลลิเมตร ต่อข้างแล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่ 500 มิลลิเมตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติด

ตั้ง EL ด้วย นั่นคือ  ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 500 - 5 = 495 มิลลิเมตร.

ม�ตรฐ�น

ตัวอย�่งก�รสั่งซื้อ

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• เสียงลูกกลิ้งลำาเลียงแบบเงียบและใช้พลังงานต่ำา
 - ตลับ ลูกปืนแบบ Precision Bearing ตัวเสื้อ ตลับ ลูกปืน และ ซีล กันรั่ว เป็น โพลีเมอร์

• ช่วงการใช้งานที่สมบูรณ์
 - ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบใช้ทั้งงานเคลื่อนที่และงานที่หยุดนิ่ง ลูกกลิ้งสำาหรับทางโค้ง

• รับน้ำาหนักตามแนวแกนได้
 - แรงตามแนวแกนถูกถ่ายให้ตลับลูกปืนเม็ดกลม

• สามารถใช้กับระยะ Pitch ที่มีขนาดเล็กได้
 - Ø 20 มิลลิเมตร และ Ø 30 มิลลิเมตร

• ใช ้ลำาเลียง ภายใน โรงงานสำาหรับ วัสด ุลำาเลียง ขนาด เล็ก กว่า

• โซ่เครื่องจักร

• อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

• การประกอบอัตโนมัติ

• ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing  ชนิดม ีซีล (689 2Z)

• ส่วนปลายลูกกลิ้งถูกทำาให้โค้งมนเพื่อให้ง่ายต่อการผลักวัตถุด้านข้าง

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1700

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 150 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 1.5 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีอาไมด์

ซีล โพลีโพรพีลีน

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม เหล็กกล้า 689 2Z

ความสามารถในการรับน้ำาหนักจะขึ้นกับความยาวของลูกกลิ้ง รุ่นของเพลาสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ

วัสดุ Ø ท่อ คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

มิลลิเมตร โดย มี คว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

100 200 300 400 500 600
PVC 20 x 1.5 150 50 10 – – –

30 x 1.8 150 150 60 20 10 –

เหล็กกล้า 20 x 1.5 150 150 150 150 150 150
30 x 1.2 150 150 150 150 150 140

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที่  

เกี่ยวข้อง

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ล ูกกลิ ้งส�ยพ�นน้ ำ�หนักเบ� 

ซีร ีส ์  1700 liGht
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

ยูนิเวอร์ซัล

ซีรีส์ 1700 lightมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กใช้ลำาเลียงวัสดุขนาดเล็กกว่า

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 10 ลูกกลิ้ง ลำาเลียงทางโค้งขับด้วยหัวเฟือง ซีรีส์ 3500KXOหน้า 22



20 21คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

F ความยาวของส่วนประกอบของตลับลูกปืน รวมทั้งระยะรุนตามแกนหมุน

*ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า RL จะไม่มีขอบอ้างอิงบนลูกกลิ้งลำาเลียง เพราะฉะนั้นจึงแสดงไม่ได้

ขน�ด ของ เพล� แบบ  สปริง

 

Ø เพล�

มิลลิเมตร

Ø ท่อ

มิลลิเมตร

RL
มิลลิเมตร

AGL
มิลลิเมตร

F
มิลลิเมตร

6 20 EL - 5 EL + 10 10.5
6 30 EL - 5 EL + 10 8.5
8 20 EL - 5 EL + 16 10.5
8 30 EL - 5 EL + 16 8.5

ขน�ดของเพล�แบบเกลียวใน M5 x 12

Ø เพล�

มิลลิเมตร

Ø ท่อ

มิลลิเมตร

RL
มิลลิเมตร

AGL
มิลลิเมตร

F
มิลลิเมตร

8 20 EL - 5 EL 10.5
8 30 EL - 5 EL 8.5

ขน�ด
ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

• ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ไม่ใช้กับวัสดุท่อที่เป็น PVC)

• ปลอกท่อสำาหรับ Ø 30 มิลลิเมตร
 - ปลอกท่อ PVC

 - ท่อหุ้มยาง

ลูกกลิ ้งส�ยพ�นน้ ำ�หนักเบ� 

ซีร ีส ์  1700 liGht
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

ยูนิเวอร์ซัล

ซีรีส์ 1700 lightมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กใช้ลำาเลียงวัสดุขนาดเล็กกว่า

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 10 ลูกกลิ้ง ลำาเลียงทางโค้งขับด้วยหัวเฟือง ซีรีส์ 3500KXOหน้า 22

0.5 0.5

F F

EL

AGL

0.5 0.5

F F

EL = AGL



22 23คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

  

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด คว�มย�วลูกกลิ้ง ต่ำ�สุด สูงสุด Ø 8 มิลลิเมตร (M5 x 12)

 มิลลิเมตร มิลลิเมตร มิลลิเมตร

เหล็ก หัวขับสายพาน แบบ 

Round Belt
150 23.4 31.4 689 2Z 3.52K.K21.EAK
200 23.4 34.5 689 2Z 3.52K.K22.EAK
250 23.4 37.7 689 2Z 3.52K.K23.EAK
300 23.4 40.8 689 2Z 3.52K.K24.EAK
350 23.4 43.9 689 2Z 3.52K.K25.EAK
400 23.4 47.1 689 2Z 3.52K.K26.EAK
450 23.4 50.2 689 2Z 3.52K.K27.EAK
500 23.4 53.4 689 2Z 3.52K.K28.EAK

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 3.52K.K28.EAK - 500

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียง ซีรีส์ 3500KXO light, ชนิดเหล็กกล้า, ความยาวส่วนติดตั้ง 510 มิลลิเมตร, 
Ø เพลา 8 มิลลิเมตร, เพลาแบบเกลียวใน และความยาวอ้างอิง 500 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL สามารถ ดู ได้ จาก แบบ แสดง ขนาด: 

RL = EL - 10 มีการพิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนที่ 0.5 มิลลิเมตร ต่อข้างแล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่ 510 มิลลิเมตร 

ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่นคือ  ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 510 - 10 = 500 มิลลิเมตร. 

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

ขน�ด ลูกกลิ้งชนิด เพล� แบบเกลียวใน M6 x 15

 

ตัวเลือกเพิ่มเติม
 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

• ท่อภายในทำาจากเหล็กกล้าที่ป้องกันการกัดกร่อน

ม�ตรฐ�น

ตัวอย�่งก�รสั่งซื้อ

ขน�ด

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• ขนาด กะทัดรัด
 - รัศมีภายในขนาดเล็ก 357.5 มิลลิเมตร

• ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน สำาหรับ ตัวขับ สายพาน แบบ Gravity  และ Fixed Drive
 - รวม หัวขับ สำาหรับ ตัวขับ สายพาน แบบ Round Belt  ไว้ ในตัว

• สามารถใช้กับระยะ Pitch ที่มีขนาดเล็กได้
 - เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ Ø 23.4 มิลลิเมตร ถึง Ø 53.4 มิลลิเมตร

• ใช ้ลำาเลียง ภายใน โรงงานสำาหรับ วัสด ุลำาเลียง ขนาด เล็ก กว่า

• โซ่เครื่องจักร

• อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

• การประกอบอัตโนมัติ

• ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing (689 2Z)

• ส่วนปลายลูกกลิ้งถูกทำาให้โค้งมนเพื่อให้ง่ายต่อการผลักวัตถุด้านข้าง

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1700

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความสามารถ ในการรับน้ำาหนักสูงสุด, ไม่ขึ้นกับ RL 150 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 0.8 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีอาไมด์

ซีล โพลีโพรพีลีน

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม เหล็กกล้า 689 2Z
ชิ้นส่วน ที่เรียว โพลีโพรพีลีน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที่  

เกี่ยวข้อง

ล ูกกลิ ้ง ล ำ�เลียงท�งโค้งขับด้วยหัวเฟือง 

ซีร ีส ์  3500KXo liGht ลูกกลิ้ง แบบ ใช้ แรงโน้ม ถ่วง ที่เหมาะกับงานที่รับน้ำาหนักเบาได้ดี

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 10 ซีรีส์ 1700 light หน้า 18

ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ท�งโค้ง ตัวขับ 
ส�ยพ�น แบบ   
Fixed Drive
ซีรีส์ 3500KXO light

17.512.5

0.5 0.5

5

Ø
 2

0
EL = AGL = RL + 10

5RL



24 25คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

แนวท�งสำ�หรับก�รลำ�เลียงวัสดุที ่ม ีน ้ ำ�หนักป�นกล�ง-ม�ก

สำ�หรับขอบเขตก�รใช้ง�นของผลิตภัณฑ์นี้ คุณส�ม�รถกำ�หนดใช้ลูกกลิ้งลำ�เลียงสำ�หรับวัสดุที่มีน้ำ�หนักป�นกล�ง-ม�กได้ 

เช่น ส�ยก�รผลิตประกอบ ระบบก�รหยิบสินค้� หรือเทคโนโลยีก�รลำ�เลียงคอนเทนเนอร์ที่มีน้ำ�หนักถึง 500 กิโลกรัม และ

คว�มเร็วก�รลำ�เลียงสูงถึง 2 เมตรต่อวิน�ที คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดของผลิตภัณฑ์เหล่�นี้คือ 3,000 นิวตัน 

ต่อลูกกลิ้งลำ�เลียง

ภ�พรวม

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับก�รลำ�เลียงวัสดุที่มีน้ำ�หนักป�นกล�ง-ม�ก

ลูกกลิ้งลำ�เลียง หลักการพื้นฐานของทางลำาเลียงทั้งหมดที่ใช้ลูกกลิ้ง หน้า 26

RollerDrives ลูกกลิ้งที่มีตัวขับ หน้า 82

DriveControls การควบคุมสำาหรับ RollerDrives หน้า 84

แนวทางสำาหรับการลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักเบา หน้า 8 แนวทางสำาหรับการลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักมาก หน้า 114
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ภ�พรวมของลูกกลิ ้งลำ�เลียง

 ลูกกลิ้งส�ยพ�นแ 

บบเดินเรียบ

ลูกกลิ้งส�ยพ�นเหล็กกล้� ลูกกลิ้งส�ยพ�น ที่

ใช้ตลับลูกปืน แบบ

เลื่อน

ลูกกลิ้งส�ยพ�น ยู

นิเวอร์ซัล

ลูกกลิ้งส�ยพ�น ยูนิ

เวอร์ซัลแบบ Tape-

red Roller

ลูกกลิ้งส�ยพ�น ที่ใช้

ตัวขับส�ยพ�นแบบ 

Fixed Drive

ลูกกลิ้งลำ�เลียงท�งโค้งขับด้

วยหัวเฟือง

ลูกกลิ้งส�ยพ�น แบบใช้

ง�นหนัก

ลูกกลิ้งส�ยพ�น แบบแรงเสียด

ท�น

ลูกกลิ้งส�ยพ�น แบบแรง

เสียดท�นสองเท่�

ลูกกลิ้งส�ยพ�น แบบแรง

เสียดท�นสองเท�่

 
ซีรีส์ 1100 ซีรีส์ 1200 ซีรีส์ 1500 ซีรีส์ 1700 ซีรีส์ 1700KXO ซีรีส์ 3500 ซีรีส์ 3500KXO ซีรีส์ 3560 ซีรีส์ 3800 ซีรีส์ 3860 ซีรีส์ 3870

คว�ม ส�ม�รถ ในก�ร รับน้ำ� 

หนัก สูงสุด
350 นิวตัน 1,200 นิวตัน 120 นิวตัน 3,000 นิวตัน 500 นิวตัน 2,000 นิวตัน 500 นิวตัน 3,000 นิวตัน 500 นิวตัน 1,300 นิวตัน 500 นิวตัน

ก�รประยุกต์ ใช้ง�น แรง โน้มถ่วง เย็น/อุ่น พื้นที่เปียกชื้น ยูนิเวอร์ซัล ทางโค้ง
ตัวขับสายพานแบบ 

Fixed Drive
ทางโค้ง ตัวขับสายพานแบบ 

Fixed Drive
ตัวขับสายพานแบบ  

Fixed Drive
ตัวขับสายพานแบบแรงเสียดทาน 

(Friction Drive)

แรงเสียดทานสองเท่า 

สำาหรับ  น้ำาหนักปานกลาง  

ถึง  หนักมาก

แรงเสียดทานสองเท่า 

สำาหรับ  น้ำาหนักปานกลาง

ชนิดส�ยพ�นท่ีเหม�ะสม            

แรง โน้มถ่วง ü ü ü ü ü

Flat Belt ü ü ü ü ü

ส�ยพ�น แบบ  

Round Belt
ü ü ü ü

โซ่ ü ü ü ü ü ü

ส�ยพ�น แบบ  

Tooth Belt
ü ü

ส�ยพ�น แบบ PolyVee ü ü

 หน้า 28 หน้า 32 หน้า 36 หน้า 38 หน้า 46 หน้า 50 หน้า 56 หน้า 62 หน้า 66 หน้า 74 หน้า 78

ลูกกลิ้งลำ�เลียง

ภ�พรวม

ลูกกลิ้งลำาเลียงสำาหรับวัสดุที่มีน้ำาหนักเบา หน้า 10 ลูกกลิ้งลำาเลียงสำาหรับวัสดุที่มีน้ำาหนักมาก หน้า 116
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ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 350 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 0.3 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูม ิใช้งาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีโพรพีลีน

ซีล โพลีโพรพีลีน

บอล เหล็กกล้าคาร์บอนหรือสแตนเลสหมายเลข 1.4301

การรับน้ำาหนัก แบบไดนามิก และ การรับน้ำาหนัก ที่พื้นผิว เป็นสมมติฐาน สำาหรับ ความสามารถ ในการ รับน้ำาหนัก รุ่นของเพลาสามารถเลือกใช้ได้

ตามต้องการ 

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ Ø ท่อ

มิลลิเมตร

Ø เพล�

มิลลิเมตร

คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

โดย ม ีคว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200

PVC 16 x 1,0 5 33 7 3 2 – – – – – – – –

20 x 1.5 6 90 20 10 5 – – – – – – – –

30 x 1.8 8 120 100 40 20 15 10 – – – – – –

40 x 2.3 8 180 180 130 70 40 30 – – – – – –

50 x 2.8 8/10 350 350 310 165 100 70 – – – – – –

เหล็ก 16 x 1,0 5 50 50 50 50 – – – – – – – –

20 x 1.5 6 90 90 90 90 90 90 90 – – – – –

50 x 1.5 10/12 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
อลูมิเนียม 20 x 1.5 6 90 90 90 90 85 60 43 – – – – –

คว�มส�ม�รถ ใน

ก�ร รับน้ำ�หนัก

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• เป็น  Free Roller  ที ่ประหยัด ค่าใช้จ่าย และ ป้องกัน การ กัดกร่อน 
 - ใช้แบริ่งสแตนเลส

•  ลำาเลียง ไป ด้านข้างอย่างนุ่มนวล
 - ปลายลูกกลิ้งมีความโค้งมน

• มีการป้องกัน ตลับลูกปืน จาก สิ่งสกปรก  และ ความชื้นต่างๆ
 - มีร่องไล่น้ำาในตัว

• ไม่สะสม สิ่งสกปรก
 - พื้นผิวเรียบ

• ใช ้ลำาเลียง งานทั่วไป

•  ใช้กับงาน แบบ Free Roller  เท่านั้น

• ลูกกลิ้ง เดินเรียบ แม่นยำา และ เงียบ เนื่องจาก ตลับลูกปืน และ ท่อ  พิเศษ ทำา จาก โพลีโพรพีลีน

• ตัวเสื้อตลับลูกปืนเชื่อมต่อแบบยึดกับรูปแบบกับท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 30 มิลลิเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการเลื่อนของบ่าตลับลูกปืน

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1100

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที ่ 

เกี่ยวข้อง

FRee RolleR 

ส ำ�หรับง�นเบ�ซีร ีส ์  1100
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

แรงโน้มถ่วง

ซีรีส์ 1100ลูกกลิ้ง แบบ ใช้ แรงโน้ม ถ่วง ที่เหมาะกับงานที่รับน้ำาหนักเบาได้ดี

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 ล้อลำาเลียงหน้า 146 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134
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ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

เพล� แบบ สปริง

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร Ø 5 มิลลิเมตร Ø 6 มิลลิเมตร Ø 8 มิลลิเมตร Ø 10 มิลลิเมตร

PVC 16 x 1.0 สแตนเลส 1.1B5.S16.A50
20 x 1.5 สแตนเลส 1.1AZ.S20.D03
20 x 1.5 มาตรฐาน 1.1AZ.N21.D03
30 x 1.8 สแตนเลส 1.1DK.S31.G03
30 x 1.8 มาตรฐาน 1.1DJ.S31.E03
40 x 2.3 สแตนเลส 1.1DM.S40.E03
40 x 2.3 มาตรฐาน 1.1DL.S40.E03
50 x 2.8 สแตนเลส 1.1EK.SAA.GAB 1.1EM.SAA.KAC
50 x 2.8 มาตรฐาน 1.1EJ.SAA.EAB 1.1EL.SAA.HAC

เหล็ก, ชุบซิงค์ 50 x 1.5 มาตรฐาน 1.1EC.JAA.HAC
เหล็ก, สแตนเลส 16 x 1.0 สแตนเลส 1.1B5.N10.A50

20 x 1.5 สแตนเลส 1.1AZ.N21.D03
50 x 1.5 สแตนเลส 1.1ED.NAA.KAC

อลูมิเนียมที่เป็น

ขั้วบวก

20 x 1.5 สแตนเลส 1.1AZ.A2D.D03

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ�้งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร Ø 12 มิลลิเมตร (M8 x 15)

เหล็ก, ชุบซิงค์ 50 x 1.5 มาตรฐาน 1.1EE.JAA.LAE
เหล็ก, สแตนเลส 50 x 1.5 สแตนเลส 1.1EF.NAA.MAS

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 1.1EJ.SAA.EAB - 490

เลขรหัสนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้ง ลำาเลียง ซีรีส์ 1100, PVC, Ø ท่อ 50 มิลลิเมตร, ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมาตรฐาน, Ø เพลา  8 มิลลิเมตร, 
เพลาแบบกดสปริง และความยาวอ้างอิง 490 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL สามารถ ดู ได ้จาก ตาราง แสดง ขนาด ของ เพลา แบบ สปริง โดย 

RL = EL - 10 มีการพิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนที่ 0.5 มิลลิเมตร ต่อข้างแล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่ 500 มิลลิเมตร 

ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 500 - 10 = 490 มิลลิเมตร. 

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

F ความยาวของส่วนประกอบของตลับลูกปืน รวมทั้งระยะรุนตามแกนหมุน

*ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า RL จะไม่มีขอบอ้างอิงบนลูกกลิ้งลำาเลียง เพราะฉะนั้นจึงแสดงไม่ได้

ม�ตรฐ�น

ตัวอย่�งก�รสั่งซื้อ

ขน�ด

ขน�ด ของ เพล� แบบ  สปริง

 

Ø เพล�
มิลลิเมตร

Ø ท่อ
มิลลิเมตร

RL
มิลลิเมตร

AGL
มิลลิเมตร

F
มิลลิเมตร

5 16 EL - 5 EL + 12 10.5
6 20 EL - 5 EL + 12 10.5
8 30 EL - 5 EL + 16 8.5
8 40 EL - 5 EL + 16 11
8 50 EL - 10 EL + 16 11
10 50 EL - 10 EL + 20 11

 
ขน�ดของเพล�แบบเกลียวใน M8 x 15

Ø เพล�
มิลลิเมตร

Ø ท่อ
มิลลิเมตร

RL
มิลลิเมตร

AGL
มิลลิเมตร

F
มิลลิเมตร

12 50 EL - 10 EL 11

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ ์มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

•  ป้องกัน ไฟฟ้า สถิต

• พื้นผิวชนิดพิเศษที่ใช้กับท่อ
 - ชุบแข็ง

 - ท่อสแตนเลส แบบขัดเงา

• ปลอกท่อที่ Ø มากกว่า  30 มิลลิเมตร
 - ปลอกท่อ PVC

 - ปลอกท่อ PU สำาหรับ Ø 50 มิลลิเมตร

 - ท่อหุ้มยาง

FRee RolleR 

ส ำ�หรับง�นเบ�ซีร ีส ์  1100
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

แรงโน้มถ่วง

ซีรีส์ 1100ลูกกลิ้ง แบบ ใช้ แรงโน้ม ถ่วง ที่เหมาะกับงานที่รับน้ำาหนักเบาได้ดี

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 ล้อลำาเลียงหน้า 146 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134

0.50.5

F F

EL

AGL

0.5 0.5

F F

EL = AGL



32 33คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 1,200 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 0.8 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูม ิใช้งาน -28 ถึง +80 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน เหล็กกล้า, ชุบซิงค์

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม เหล็กกล้า, ร่องวิ่งชุบแข็ง

การรับน้ำาหนัก แบบไดนามิก และ การรับน้ำาหนัก ที่พื้นผิว เป็นสมมติฐาน สำาหรับ ความสามารถ ในการ รับน้ำาหนัก

เพล� แบบ สปริง

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม Ø ท่อ Ø เพล� คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

มิลลิเมตร มิลลิเมตร โดย มี คว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,200 1,400 1,600

เหล็ก, ชุบซิงค์ ตลับลูกปืนเม็ดกลม  

แบบโลหะ, ชุบแข็ง

30 x 1.2 8 120 120 120 120 120 120 120 120 120 – – – –

50 x 1.5 10 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 920 825 750 640 560 440

 เพล� แบบ เกลียวใน

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม Ø ท่อ Ø เพล� คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

มิลลิเมตร มิลลิเมตร โดย มี คว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,200 1,400 1,600

เหล็ก, ชุบซิงค์ ตลับลูกปืนเม็ดกลม  

แบบโลหะ, ชุบแข็ง

50 x 1.5 12 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,100 780 570 440

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• Free roller แบบฝาเหล็ก ทนทาน
 - ฐานรองรับ ตลับ ลูกปืน ชุบซิงค์และ รับ แรงอัด กับ ร่องวิ่ง ชุบแข็ง

•   ลำาเลียง ไป ด้านข้างอย่างนุ่มนวล
 - ปลายลูกกลิ้งมีความโค้งมน

• ช่วงอุณหภูมิใช้ งานตั้งแต่ -28 องศาเซลเซียส ถึง +80 องศาเซลเซียส

• ใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ทั้งงานเคลื่อนที่และงานที่หยุดนิ่ง

•  ป้องกัน ไฟฟ้า สถิต

• ตัวเสื้อ ตลับ ลูกปืน เหล็กกล้าชุบซิงค์

• รูปร่าง ของตลับ ลูกปืน เหมาะที่สุด สำาหรับ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง รับ น้ำาหนัก ได้มากกว่า

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1200

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที ่ 

เกี่ยวข้อง

FRee RolleR  

แบบฝ�เหล็ก ซีร ีส ์  1200
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

เย็น/ร้อน

ซีรีส์ 1200Free roller แบบฝาเหล็กสำาหรับ อุณหภูม ิพิเศษ

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134



34 35คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

เพล� แบบ สปริง

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร Ø 8 มิลลิเมตร Ø 10 มิลลิเมตร

เหล็ก, ชุบซิงค์ 30 x 1.2 ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบโลหะ, ชุบแข็ง 1.2A2.J31.E9F
50 x 1.5 ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบโลหะ, ชุบแข็ง 1.2MG.JAA.H97

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร Ø 12 มิลลิเมตร (M8 x 15)

เหล็ก, ชุบซิงค์ 50 x 1.5 ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบโลหะ, ชุบแข็ง 1.2MH.JAA.L04

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 1.2A2.J31.E9F - 494

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้กับลูกกลิ้งลำาเลียงซีรีส ์1200, Ø ท่อ 30 มิลลิเมตร, Ø เพลา 8 มิลลิเมตร, เพลาแบบสปริง และความยาวอ้างอิง 

 494 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL สามารถ ด ูได ้จาก ตาราง แสดง ขนาด ของ เพลา แบบ สปริง โดย RL = EL - 6 มีการพิจารณาระยะ

รุนตามแกนหมุนที่  0.5 มิลลิเมตร ต่อข้างแล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่  500 มิลลิเมตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง 

EL ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 500 - 6 = 494 มิลลิเมตร.

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

F ความยาวของส่วนประกอบของตลับลูกปืน รวมทั้งระยะรุนตามแกนหมุน

ม�ตรฐ�น

ตัวอย่�งก�รสั่งซื้อ

ขน�ด

ขน�ด ของ เพล� แบบ  สปริง

Ø เพล�

มิลลิเมตร

Ø ท่อ

มิลลิเมตร

RL

มิลลิเมตร

AGL

มิลลิเมตร

F

มิลลิเมตร

8 30 EL - 6 EL + 16 4
10 50 EL - 6 EL + 20 4

ขน�ดของเพล�แบบเกลียวใน M8 x 15

Ø เพล�

มิลลิเมตร

Ø ท่อ

มิลลิเมตร

RL

มิลลิเมตร

AGL

มิลลิเมตร

F

มิลลิเมตร

12 50 EL - 6 EL 4

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

• Flange
• พื้นผิวชนิดพิเศษที่ใช้กับท่อ

 - ชุบแข็ง

FRee RolleR  

แบบฝ�เหล็ก ซีร ีส ์  1200
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

เย็น/ร้อน

ซีรีส์ 1200Free roller แบบฝาเหล็กสำาหรับ อุณหภูม ิพิเศษ

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134

0.5 0.5

RLF F

EL

AGL

0.5 0.5

RLF F

EL = AGL



36 37คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักขึ้นกับคว�มย�วของลูกกลิ้ง

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ Ø ท่อ

มิลลิเมตร

คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

โดย ม ีคว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

100 200 300 400 500 600 700 800
PVC 30 x 1.8 50 50 35 20 12 – – –

50 x 2.8 120 120 120 120 95 65 48 35
เหล็กกล้า 30 x 1.2 50 50 50 50 50 50 50 50

50 x 1.5 120 120 120 120 120 120 120 120

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

รุ่นของเพล�แบบสลักเพล�

ท่อ ก�รออกแบบตลับลูกปืน

 

สลักเพล�

วัสดุ Ø มิลลิเมตร Ø 6 มิลลิเมตร

PVC 30 x 1.8 ตลับ ลูกปืน แบบ เลื่อน 1.5AB.S3B.00C
50 x 2.8 ตลับ ลูกปืน แบบ เลื่อน 1.5AF.SAA.00C

เหล็ก, ชุบซิงค์ 30 x 1.2 ตลับ ลูกปืน แบบ เลื่อน 1.5AA.J31.00C
50 x 1.5 ตลับ ลูกปืน แบบ เลื่อน 1.5AE.JAA.00C

เหล็ก, สแตนเลส 30 x 1.2 ตลับ ลูกปืน แบบ เลื่อน 1.5AA.N31.00C
50 x 1.5 ตลับ ลูกปืน แบบ เลื่อน 1.5AE.NAA.00C

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 1.5AF.SAA.00C - 490

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงซีรีส์  1500, PVC, Ø ท่อ 50 มิลลิเมตร, Ø สลักเพลา 6 มิลลิเมตร และความยาวอ้างอิง 

 490 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL สามารถ ดู ได้ จาก แบบ แสดง ขนาด: RL = EL - 10 มีการพิจารณาระยะรุนตามแกนหมุน

ที่ 0.5 มิลลิเมตร ต่อข้างแล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่ 500 มิลลิเมตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่น

คือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 500 - 10 = 490 มิลลิเมตร. 

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ ์มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

• ปลอกท่อ
 - ปลอกท่อ PVC

 - ปลอกท่อ PU สำาหรับ Ø 50 มิลลิเมตร

 - ท่อหุ้มยาง

ม�ตรฐ�น

ตัวอย�่งก�รสั่งซื้อ

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• ลูกกลิ้งลำาเลียงที่ใช้ตลับลูกปืนแบบเลื่อน เหมาะสำาหรับการทำาความสะอาดด้วยสารทำาความสะอาดแบบดั้งเดิม
 - ตลับลูกปืนแบบเลื่อนและตัวเสื้อตลับลูกปืนภายนอก ซึ่งช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามาภายในลูกกลิ้ง

• ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบกันการกัดกร่อน
 - สลัก เพลาสแตนเลส ท่อ PVC / สแตนเลส ตัวเสื้อ ตลับ ลูกปืน ทำาจาก โพลีโพรพีลีน

• ลูกกลิ้งลำาเลียงที่ใช้ตลับลูกปืนแบบเลื่อนที่เดินเรียบและมีความทนทาน
 - ตลับลูกปืนแบบเลื่อนต้านทานการกัดกร่อนแบบภายนอกทำาจาก POM + PTFE

• อุตสาหกรรมอาหารที่ต้องคำานึงถึงข้อกำาหนดด้านสุขอนามัย

• พื้นที่เปียกชื้น

• ใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ทั้งงานเคลื่อนที่และงานที่หยุดนิ่ง

• เหมาะสำาหรับการลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนัก 20 กิโลกรัม

• ตัวยึดตลับลูกปืนแบบเลื่อนสำาหรับยึดติดกับโปรไฟล์ที่มีความหนาสูงสุดที่ 2.5 มิลลิเมตร และรูแบบหกเหลี่ยมขนาด 11 มิลลิเมตร 

(+0.3 / +0.8 มิลลิเมตร)

• สลัก เพลาสแตนเลส

• สามารถรื้อถอนตัวยึดตลับลูกปืนแบบเลื่อนได้ง่ายเพื่อการใส่และรื้อถอนลูกกลิ้งลำาเลียง

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1500

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 120 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 0.8 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน -10 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีโพรพีลีน

สลักเพลา เหล็กกล้า, สแตนเลส

ตลับลูกปืน  แบบเลื่อน โพลีออกซีเมธีลีน

ความสามารถในการรับน้ำาหนักจะขึ้นกับความยาวของลูกกลิ้งและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำาหนักของวัสดุที่จะลำาเลียงและความเร็วในการลำาเลียง

คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักจะขึ้นกับคว�มเร็ว

Ø ท่อ

มิลลิเมตร

คว�มเร็ว

เมตรต่อวิน�ที

คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุด

นิวตัน

30 0.25 50
0.80 40

50 0.25 120
0.80 85

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที่  

เกี่ยวข้อง

คว�มส�ม�รถ ใน

ก�ร รับน้ำ�หนัก

ล ูกกลิ ้งลำ�เลียงแบบตลับลูกปืนแบบเลื ่อน 

ซีร ีส ์  1500
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

พื้นที่เปียกชื้น

ซีรีส์ 1500มีการซีล เหมาะสำาหรับพื้นที่เปียกชื้นและต้องคำานึงถึงข้อกำาหนดด้านสุขอนามัย

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

ขน�ด

• พื้นผิวชนิดพิเศษที่ใช้กับท่อ
 - ท่อสแตนเลส แบบขัดเงา

RL

EL = RL + 10
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ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 3,000 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 2.0 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีอาไมด์

ซีล โพลีโพรพีลีน

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม 6003 2RZ / เหล็กกล้า 6002 2RZ / เหล็กกล้า 689 2Z

ความสามารถในการรับน้ำาหนักจะขึ้นกับรุ่นของเพลา เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ และความยาวของลูกกลิ้ง

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ รุ่นของเพล� ตลับลูกปืนเม็ดกลม Ø ท่อ Ø เพล� คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

มิลลิเมตร มิลลิเมตร โดย มี คว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

200 300 400 600 800 1,000 1,300 1,600

PVC เพลา แบบ  สปริง 6002 2RZ 50 x 2.8 8-10 660 280 150 65 36 – – –

เหล็ก เพลา แบบ  สปริง 689 2Z 30 x 1.2 8 150 150 150 150 – – – –

6002 2RZ 40 x 1.5 10-12 800 800 800 800 730 490 330 –

50 x 1.5 10 1,800 1,140 840 560 420 340 260 220
12 2,000 2,000 1,800 1,200 920 760 620 520
11 

หกเหลี่ยม

2,000 2,000 1,640 1,020 780 640 520 440

60 x 1.5 10 1,630 1,130 830 540 400 320 250 200
12 2,000 2,000 1,740 1,160 870 700 580 460
11 

หกเหลี่ยม

2,000 2,000 1,500 1,000 740 600 475 390

เกลียวใน 6002 2RZ 40 x 1.5 12 800 800 800 800 800 560 330 –

50 x 1.5 12 2,000 2,000 2,000 2,000 1,770 1,120 660 440
14 2,000 2,000 2,000 2,000 1,770 1,120 660 440
17 3,000 3,000 3,000 3,000 1,770 1,120 660 440

60 x 1.5 12 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,160 760
14 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,160 760

6003 2RZ 60 x 3.0 17 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,140 1,400
เพลา แบบเรียว 6002 2RZ 50 x 1.5 11 -12 

หกเหลี่ยม

350 350 350 350 350 350 – –

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• มีการทดลองและทดสอบมากกว่าล้านครั้ง
 - ลูกกลิ้งลำาเลียงยูนิเวอร์ซัลสามารถนำาไปใช้งานได้กว้างขวาง

• ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบเงียบ
 - ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบแม่นยำา ตัวเสื้อตลับลูกปืน และซีลกันรั่วเป็นแบบเทคโนโพลีเมอร์

• ฝา cap ป้องกันฝุ่นผงและความชื้นได้
 - มีร่องไล่น้ำาในตัว

• รับน้ำาหนักตามแนวแกนได้
 - แรงตามแนวแกนถูกถ่ายให้ตลับลูกปืนเม็ดกลม

•  ลำาเลียง ไป ด้านข้างอย่างนุ่มนวล
 - ปลายลูกกลิ้งมีความโค้งมน

• ใช ้ลำาเลียง งานทั่วไป

• ทางลำาเลียงเป็นแบบใช้ตัวขับเคลื่อนสินค้าที่บรรจุ

• ใช้ลำาเลียงยางและขอบล้อ

• ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบแม่นยำาชนิดซีล (6002 2RZ, 6003 2RZ, 689 2Z)

• ตัวเสื้อตลับลูกปืนแบบยึดสวมแกน ตลับลูกปืนเม็ดกลม และซีลกันรั่ว

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1700

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที ่ 

เกี่ยวข้อง

FRee RolleR  

แบบใช้ง�นหล�กหล�ยซีร ีส ์  1700
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

ยูนิเวอร์ซัล

ซีรีส์ 1700การใช้งานที่ยืดหยุ่น - ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบเงียบสำาหรับภาระที่มีน้ำาหนักมาก
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รุ่น ที่ใช้  เพล� แบบเรียว 

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด ปลอก 8 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม, กระสวย

ขน�ด 11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม

เหล็ก, ชุบซิงค์ 50 x 1.5 ไม่มีร่อง – 6002 2RZ 1.7X7.JX5.V8T
2 ร่อง PVC, 2 มิลลิเมตร 6002 2RZ 1.7X7.JCG.V8T
2 ร่อง – 6002 2RZ 1.7X7.JAE.V8T
1 ร่อง – 6002 2RZ 1.7X7.JAD.V8T

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ Interroll ไม่ตรงตามความต้องการ ท่านสามารถติดต่อสอบถามสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในแคตาล็อก

ได้หน้า 45

โปรดระบุความยาวอ้างอิง RL และขนาดเผื่อเลือกสำาหรับร่องและปลอกท่อสำาหรับ นอกเหนือจากหมายเลขอ้างอิง

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 1.7X5.JAA.VAB - 490

หมายเลขอ้างอิงนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงซีรีส์ 1700, Ø ท่อ 50 มิลลิเมตร, ชนิดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี รุ่นเพลา

ไม่มีร่อง เพลาหกเหลี่ยมแบบติดสปริง 11 มิลลิเมตร  และความยาวอ้างอิง 490 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL 

สามารถ ดู ได้ จาก ตาราง แสดง ขนาด ของ เพลา แบบ สปริง โดย RL = EL - 10 มีการพิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนที่ 0.5 มิลลิเมตร ต่อ

ข้างแล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่ 500 มิลลิเมตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 

500 - 10 = 490 มิลลิเมตร. 

ข้อมูลก�รสั่งซื้อ

ตัวอย�่งก�รสั่งซื้อ

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

เพล� แบบ สปริง

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร ขน�ดเฟืองส่ง 

แรงบิด

ปลอก Ø 8 มิลลิเมตร Ø 10 มิลลิเมตร 11 มิลลิเมตร แบบ

หกเหลี่ยม 

Ø 12 มิลลิเมตร

PVC 50 x 2.8 ไม่มีร่อง – สแตนเลส 6002 2RZ 1.7XJ.SAA.GAB 1.7XK.SAA.KAC
ไม่มีร่อง – 6002 2RZ 1.7X9.SAA.EAB 1.7X0.SAA.HAC

เหล็ก, ชุบ

ซิงค์

30 x 1.2 ไม่มีร่อง – 6002 2RZ 1.72B.J20.EAN
ไม่มีร่อง – 689 2Z 1.731.J31.EAN

40 x 1.5 ไม่มีร่อง PVC, 
5 มิลลิเมตร

6002 2RZ 1.7W1.JF5.EAB 1.7W2.JF5.HAC 1.7W5.JF5.VAB 1.7W3.JF5.LAC

ไม่มีร่อง – 6002 2RZ 1.7W2.JF4.HAC 1.7W5.JF4.VAB 1.7W3.JF4.LAC
50 x 1.5 1 ร่อง – 6002 2RZ 1.7X2.JAD.HAC 1.7X5.JAD.VAB 1.7X3.JAD.LAC

2 ร่อง PVC, 
2 มิลลิเมตร

6002 2RZ 1.7X2.JCG.HAC 1.7X5.JCG.VAB 1.7X3.JCG.LAC

2 ร่อง – 6002 2RZ 1.7X2.JAE.HAC 1.7X5.JAE.VAB 1.7X3.JAE.LAC
ไม่มีร่อง PVC, 

2 มิลลิเมตร

6002 2RZ 1.7X2.J72.HAC 1.7X5.J72.VAB 1.7X3.J72.LAC

ไม่มีร่อง – 6002 2RZ 1.7X2.JAA.HAC 1.7X5.JAA.VAB 1.7X3.JAA.LAC
60 x 1.5 ไม่มีร่อง – 6002 2RZ 1.7Y2.JAB.HAC 1.7Y5.JAB.VAB 1.7Y3.JAB.LAC

เหล็ก, สแตน

เลส

50 x 1.5 ไม่มีร่อง – สแตนเลส 6002 2RZ 1.7XQ.NAA.KAC 1.7XR.NAA.MB0

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร ขน�ดเฟืองส่ง 

แรงบิด

ปลอก Ø 12 มิลลิเมตร 

(M8 x 15)

Ø 14 มิลลิเมตร 

(M8 x 15)

Ø 17 มิลลิเมตร 

(M12 x 20)

เหล็ก, ชุบ

ซิงค์

40 x 1.5 ไม่มีร่อง – 6002 2RZ 1.7W3.JF4.LAE 1.7W4.JF4.NAE
ไม่มีร่อง PVC, 

5 มิลลิเมตร

6002 2RZ 1.7W3.JF5.LAE 1.7W4.JF5.NAE

50 x 1.5 ไม่มีร่อง – 6002 2RZ 1.7X3.JAA.LAE 1.7X4.JAA.NAE
ไม่มีร่อง PVC, 

2 มิลลิเมตร

6002 2RZ 1.7X3.J72.LAE 1.7X4.J72.NAE

ไม่มีร่อง – 6003 2RZ 1.75K.JAA.RAA
2 ร่อง PVC, 

2 มิลลิเมตร

6002 2RZ 1.7X3.JCG.LAE 1.7X4.JCG.NAE

2 ร่อง – 6002 2RZ 1.7X3.JAE.LAE 1.7X4.JAE.NAE
1 ร่อง – 6002 2RZ 1.7X3.JAD.LAE 1.7X4.JAD.NAE

60 x 1.5 ไม่มีร่อง – 6002 2RZ 1.7Y3.JAB.LAE 1.7Y4.JAB.NAE
60 x 3.0 ไม่มีร่อง – 6003 2RZ 1.75L.J63.RAA

ม�ตรฐ�น

FRee RolleR  

แบบใช้ง�นหล�กหล�ยซีร ีส ์  1700
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

ยูนิเวอร์ซัล
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ขน�ดของกระสวยเพล�แบบเรียว

Ø เพล�

มิลลิเมตร

กระสวย

มิลลิเมตร

Ø ท่อ

มิลลิเมตร

RL

มิลลิเมตร

AGL

มิลลิเมตร

F

มิลลิเมตร

8 หกเหลี่ยม 11 -12 หกเหลี่ยม 50 EL - 10 EL + 25 11

ขน�ดก�รสั่งผลิตภัณฑ์สำ�หรับร่องและปลอกท่อ

รุ่นที่มีร่อง

d

มิลลิเมตร

d1

มิลลิเมตร

40 28.3
50 38.4
60 48.4
80 68.4

ร่อง

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

F ความยาวของส่วนประกอบของตลับลูกปืน รวมทั้งระยะรุนตามแกนหมุน

*ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า RL จะไม่มีขอบอ้างอิงบนลูกกลิ้งลำาเลียง เพราะฉะนั้นจึงแสดงไม่ได้

ขน�ด ของ เพล� แบบ  สปริง

Ø เพล�

มิลลิเมตร

Ø ท่อ

มิลลิเมตร

RL
มิลลิเมตร

AGL
มิลลิเมตร

F
มิลลิเมตร

8 30 / 40 / 50 EL - 10 EL + 16 8.5 / 11 / 11
10 40 / 50 / 60 EL - 10 EL + 20 11
12 50 / 60 EL - 10 EL + 24 11
11 หกเหลี่ยม 50 / 60 EL - 10 EL + 22 11

ขน�ดของเพล�แบบเกลียวใน

Ø เพล�

มิลลิเมตร

เกลียว

มิลลิเมตร

Ø ท่อ

มิลลิเมตร

RL
มิลลิเมตร

AGL
มิลลิเมตร

F
มิลลิเมตร

12 M8 x 15 40 / 50 / 60 EL - 10 EL 11
14 M8 x 15 50 / 60 / 80 EL - 10 EL 11
17 M12 x 20 50 / 60 EL - 10 EL 11

ขน�ด

FRee RolleR  

แบบใช้ง�นหล�กหล�ยซีร ีส ์  1700
ลูกกลิ้งลำ�เลียง
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D (min. 35)
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มีปลอก PVC และส่วนตัด

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ ์มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

• รุ่นป้องกันไฟฟ้าสถิต (มาตรฐานสำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงแบบมีร่อง)

• วัสดุที่ใช้ทำาท่อชนิดอื่น
 - อลูมิเนียม

• พื้นผิวชนิดพิเศษที่ใช้กับท่อ
 - ชุบแข็ง

 - ท่อสแตนเลส แบบขัดเงา

• ปลอกท่อ
 - ปลอกท่อ PVC

 - ปลอกท่อ PU สำาหรับ Ø50 มิลลิเมตร

 - ท่อหุ้มยาง

• เพลารุ่นอื่น
 - รุ่นแบบไม่ใช้เพลา

 - เพลาแบบเรียบ

 - เพลาแบบเกลียวนอก

• ตัวเลือกการหล่อลื่นสำาหรับตลับลูกปืนเม็ดกลม
 - ทาน้ำามัน

 - หล่อลื่น (มาตรฐาน)

• สำาหรับลำาเลียงวัสดุที่ต้องระมัดระวัง

• เพื่อลดระดับเสียงรบกวน

• เพื่อปรับปรุงสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน

• เพื่อลดความเร็ว

โปรดทราบว่าความกว้างที่น้อยที่สุดของปลอกคือ 50 มิลลิเมตร และความยาวส่วนติดตั้งที่น้อยที่สุด (EL) คือ 100 มิลลิเมตร

เมื่อจะสั่งลูกกลิ้งลำาเลียงพร้อมกับปลอกท่อ โปรดระบุขนาดที่เกี่ยวข้อง A - D

มีปลอก PVC 

มีร่องและปลอก PVC

ปลอกท่อ

FRee RolleR  

แบบใช้ง�นหล�กหล�ยซีร ีส ์  1700
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

ยูนิเวอร์ซัล

ซีรีส์ 1700การใช้งานที่ยืดหยุ่น - ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบเงียบสำาหรับภาระที่มีน้ำาหนักมาก

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives หน้า 82 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134

EL

A D

min. 30A (min. 35)

B (max. 125)

R 5
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D

A
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ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่มีการทดลองและทดสอบมากกว่าล้านครั้ง 
 - ยึดตามหลักลูกกลิ้งลำาเลียงแบบยูนิเวอร์ซัลซีรีส์ 1700

• คุณสมบัติการเริ่มต้นที่ดี
 - น้ำาหนักเบาเนื่องจาก Taper ทำามาจากวัสดุ PP

• ป้องกันการเสียดสี ลดเสียง กันการกระแทก และทนทุกสภาพอากาศ
 - ชิ้นส่วน เทคโนโพลีเมอร์แบบเรียว

• การลำาเลียงภายในอาคาร

• แรงโน้มถ่วงหรือตัวขับสายพาน

• ทางโค้งสำาหรับลังไม้และคอนเทนเนอร์

• ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing ชนิดมีซีล (6002 2RZ)

• ฝาปิดปลายสำาหรับชิ้นส่วนที่เรียว

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1700

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความสามารถ ในการรับน้ำาหนักสูงสุด, ไม่ขึ้นกับ RL 500 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 2.0 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีอาไมด์

ซีล โพลีโพรพีลีน

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม เหล็กกล้า 6002 2RZ
ชิ้นส่วน ที่เรียว โพลีโพรพีลีน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที่  

เกี่ยวข้อง

ล ูกกลิ ้ง ล ำ�เลียง ยูนิเวอร์ซ ัล แบบ  

tapeReD RolleR  

ซ ีร ีส ์  1700KXo
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

ท�งโค้ง 

ซีรีส์ 1700KXOแนวทางมาตรฐานสำาหรับทางโค้งที่ใช้แรงโน้มถ่วงหรือตัวขับ

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives หน้า 82 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

 

เพล�

เลขรหัสอ�้งอิง

วัสดุ

 

ขน�ดเฟืองส่ง 

แรงบิด 

คว�มย�วลูกกลิ้ง ต่ำ�สุด สูงสุด Ø 14 มิลลิเมตร 

(M8 x 15) มิลลิเมตร มิลลิเมตร มิลลิเมตร

เหล็ก, ชุบซิงค์ ไม่มีร่อง 250 55.6 71.2 6002 2RZ 1.7H4.HE2.NAE
300 52.5 71.2 6002 2RZ 1.7H4.HF3.NAE
350 55.6 77.6 6002 2RZ 1.7H4.HE3.NAE
400 52.5 77.6 6002 2RZ 1.7H4.HF4.NAE
450 55.6 84.0 6002 2RZ 1.7H4.HE4.NAE
500 52.5 84.0 6002 2RZ 1.7H4.HF5.NAE
550 55.6 90.4 6002 2RZ 1.7H4.HE5.NAE
600 52.5 90.4 6002 2RZ 1.7H4.HF6.NAE
650 55.6 96.8 6002 2RZ 1.7H4.HE6.NAE
700 52.5 96.8 6002 2RZ 1.7H4.HF7.NAE
750 55.6 103.2 6002 2RZ 1.7H4.HE7.NAE
800 52.5 103.2 6002 2RZ 1.7H4.HF8.NAE
850 55.6 109.6 6002 2RZ 1.7H4.HE8.NAE
900 52.6 109.6 6002 2RZ 1.7H4.HF9.NAE

2 ร่อง 250 55.6 64.8 6002 2RZ 1.7H4.HG2.NAE
300 52.5 64.8 6002 2RZ 1.7H4.HH3.NAE
350 55.6 71.2 6002 2RZ 1.7H4.HG3.NAE
400 52.5 71.2 6002 2RZ 1.7H4.HH4.NAE
450 55.6 77.6 6002 2RZ 1.7H4.HG4.NAE
500 52.5 77.6 6002 2RZ 1.7H4.HH5.NAE
550 55.6 84.0 6002 2RZ 1.7H4.HG5.NAE
600 52.5 84.0 6002 2RZ 1.7H4.HH6.NAE
650 55.6 90.4 6002 2RZ 1.7H4.HG6.NAE
700 52.5 90.4 6002 2RZ 1.7H4.HH7.NAE
750 55.6 96.8 6002 2RZ 1.7H4.HG7.NAE
800 52.5 96.8 6002 2RZ 1.7H4.HH8.NAE
850 55.6 103.2 6002 2RZ 1.7H4.HG8.NAE
900 52.5 103.2 6002 2RZ 1.7H4.HH9.NAE

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 1.7H4.HF5.NAE - 490

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงซีรีส์ 1700KXO ชนิดเหล็กกล้า ชุบซิงค์ ไม่มีร่อง ความยาวลูกกลิ้ง 500 มิลลิเมตร, 
Ø เพลา 14 มิลลิเมตร, เพลาแบบเกลียวใน และความยาวอ้างอิง 490 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL สามารถ ดู ได้ จาก แบบ แสดง ขนาด: 

RL = EL - 10 มีการพิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนที่  0.5 มิลลิเมตร ต่อข้างแล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่  500 มิลลิเมตร 

ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 500 - 10 = 490 มิลลิเมตร. 

ตัวอย�่งก�รสั่งซื้อ
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ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

• รัศมีด้านในของทางโค้ง 650 มิลลิเมตร

• การวางแนวของท่อรับน้ำาหนักที่รัศมีภายในหรือภายนอก 

 

จำาเป็นต้องใช้ขนาดต่อไปนี้ เมื่อต้องการสั่งการวางแนวของท่อที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน ขนาด A บนรัศมีภายในของทางโค้งและขนาด B 

บนรัศมีภายนอกของทางโค้ง ถ้าคุณต้องการวางแนวของท่อเพียงด้านเดียว กรุณาใส่ขนาดอื่นเป็นค่า 0
สามารถติดต่อรับคำาปรึกษาจาก Interroll หรือ ตัวแทนจำาหน่ายสำาหรับท่อรุ่นอื่น:

• ทั้งสองด้านไม่มีร่อง

• ร่องบนรัศมีภายในของทางโค้ง

• ร่องบนรัศมีภายนอกของทางโค้ง

ข้อมูลก�รสั่งซื้อ

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

*ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า RL จะไม่มีขอบอ้างอิงบนลูกกลิ้งลำาเลียง เพราะฉะนั้นจึงแสดงไม่ได้

ขน�ด ของ ชิ้นส่วน แบบเรียว บน ท่อ เหล็กกล้�ชุบซิงค์

ขน�ด ของ ชิ้นส่วน แบบเรียว บน ท่อ เหล็กกล้� ชุบซิงค์ พร้อม ร่อง 2 ร่อง

ขน�ด

ล ูกกลิ ้ง ล ำ�เลียง ยูนิเวอร์ซ ัล แบบ  

tapeReD RolleR  

ซ ีร ีส ์  1700KXo
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

ท�งโค้ง 

ซีรีส์ 1700KXOแนวทางมาตรฐานสำาหรับทางโค้งที่ใช้แรงโน้มถ่วงหรือตัวขับ

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives หน้า 82 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134
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ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 2,000 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 2 เมตรต่อวินาที (พร้อมตัวขับสายพานแบบโซ่ 0.5 เมตรต่อวินาที)

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีอาไมด์

หัวขับสายพาน โพลีอาไมด์ / เหล็กกล้า

ซีล โพลีโพรพีลีน

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม เหล็กกล้า 6002 2RZ

ความสามารถในการรับน้ำาหนักจะขึ้นกับความยาวของลูกกลิ้ง เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ และขนาดเฟืองส่งแรงบิด

 เพล� แบบ เกลียวใน

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด Ø ท่อ Ø เพล� คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

มิลลิเมตร มิลลิเมตร โดย มี คว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

PVC 6002 2RZ เฟืองโซ่โพลีเมอร์ Z = 11 50 x 2.8 14 300 300 110 40 – – –

1 & เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 

Z = 14
50 x 2.8 14 350 265 90 50 – – –

หัวขับ สายพาน แบบ 

Tooth Belt Z = 18
เหล็ก, ชุบซิงค์ 6002 2RZ เฟืองโซ่โพลีเมอร์ Z = 11 50 x 1.5 14 300 300 300 300 300 290 250

1 & เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 

Z = 14
50 x 1.5 14 1,500 1,500 1,450 1,410 1,370 910 650

หัวขับ สายพาน แบบ 

Tooth Belt Z = 18
50 x 1.5

หัวขับสายพาน แบบ 

Round Belt &
PolyVee หัวขับสายพาน

50 x 1.5 14 350 350 350 350 350 350 350

1 & เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 

Z = 14
60 x 1.5 14 1,500 1,500 1,450 1,410 1,390 1,370 1,150

หัวขับ สายพาน แบบ 

Tooth Belt Z = 18
60 x 1.5

1 &เฟืองเหล็กคู่ Z = 14 50 x 1.5 14 2,000 2,000 2,000 1,830 1,150 790 580
60 x 1.5 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,390 1,020

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• เกิดเสียงรบกวนในการทำางานต่ำามาก
 - หัวขับโพลีอาไมด์ (สามารถเลือกเฟืองโซ่ที่ทำาจากเหล็กได้)

• หัวโซ่ และ หัวขับ สายพาน แบบ Tooth Belt ที่สามารถ เปลี่ยนได ้สำาหรับ  Accumulating  และ  Fixed Drive
 - ตัวเสื้อตลับลูกปืนถูกยึดติดกับหัวขับ

• รุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 - สายพานแบบ Round Belt, PolyVee, Tooth Belt และ Flat Belt ตัวขับสายพานแบบโซ่ 1/2“ Z9, Z11, Z14

• การลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักปานกลาง-มาก

• ดรัม ยาง กล่อง

• ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing ชนิดมีซีล (6002 2RZ)

• ซีรีส์ 3500 ยึดตามซีรีส์ 1700

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1700

• หัวขับสายพานถูกอัดเข้าไปในท่อด้วยชุดอัด 

• ไม่มีการเปลี่ยนรูปของท่อที่เกิดจากร่อง

• การแบ่งแยกพื้นที่ของตัวขับและพื้นที่ลำาเลียง 

• สายพาน แบบ Round Belt มาตรฐาน

• หัวขับสายพานถูกอัดเข้าไปในท่อด้วยชุดอัด 

• ขนาดเฟืองส่ง แรงบิดเป็นสองเท่าจะเป็นไปได้ เมื่อใช้ สายพาน แบบ PolyVee แบบยืดหยุ่น กับ บั้งเพียง 2 Ribs เมื่อ เปรียบ

เทียบ กับ การใช้ สายพาน แบบ Round Belt
• การแบ่งแยกพื้นที่ของตัวขับและพื้นที่ลำาเลียง 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที ่ 

เกี่ยวข้อง

รุ่น พัฒน� ใหม่ หัว

ขับ ส�ยพ�น แบบ 

Round 

Belt  มีร่อง 2 ร่อง

รุ่นพัฒน�ใหม่ หัว

ขับ ส�ยพ�น แบบ 

PolyVee มีร่อง 

9 ร่อง

ล ูกกลิ ้งส�ยพ�น ที ่ใช ้ต ัวขับส�ยพ�น แบบ  

FiXeD DRive ซ ีร ีส ์  3500
ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบ 
Fixed Drive
ซีรีส์ 3500ตัวขับสายพานแบบ Fixed Drive ชนิดเสียงรบกวนต่ำา ตัวขับชนิดต่างๆ

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives หน้า 82 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134
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RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

 

*ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า RL จะไม่มีขอบอ้างอิงบนลูกกลิ้งลำาเลียง เพราะฉะนั้นจึงแสดงไม่ได้

ขนาดของลูกกลิ้งลำาเลียงขึ้นอยู่กับรุ่นของเพลาและขนาดเฟืองส่งแรงบิด ด้านล่างนี้ เป็น แบบ แสดง ขนาด ของ แต่ละ รุ่น

ขน�ด ของ หัวขับ ส�ยพ�น แบบ Round Belt  พร้อมร่อง 2 ร่อง R = 5 มิลลิเมตร

 
ขน�ดของเฟืองเดี่ยวโซ่โพลีเมอร์ 1/2“, Z = 11

ขน�ด

เพล� แบบเรียว

เกลียวใน

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

รุ่น ที่ใช้  เพล� แบบเรียว 

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ�้งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด กระสวยเพล�แบบเรียวแบบหกเหลี่ยม

ขน�ด 8 มม.

เหล็ก, ชุบซิงค์ 50 x 1.5 หัวขับสายพานแบบ Round Belt แบบมี 2 ร่อง 6002 2RZ 3.5R6.JAA.V8U

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด Ø 14 มิลลิเมตร (M8 x 15)

PVC 50 x 2.8 เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.5M5.SAA.N91
เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.5M3.SAA.N90
เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 1/2″, Z = 11 6002 2RZ 3.5M1.SAA.N90

เหล็ก, ชุบซิงค์ 50 x 1.5 เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.5HJ.JAA.N91
เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.5RD.JAA.N90
เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 1/2″, Z = 11 6002 2RZ 3.5H4.JAA.N90
เฟืองเหล็กคู่ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.504.JA3.N91
เฟืองเหล็ก 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.504.JA4.N90
หัวขับสายพาน แบบ Round Belt 6002 2RZ 3.5R4.JAA.N7X
หัวขับสายพานแบบ Tooth Belt 6002 2RZ 3.5B3.JAA.N90
หัวขับสายพานแบบ PolyVee 6002 2RZ 3.5PA.JAA.N7X

60 x 1.5 เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.5N5JAB.N91
เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.5N3.JAB.N90
เฟืองเหล็กคู่ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.50T.JC2.N91
เฟืองเหล็ก 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.50T.JC1.N90
หัวขับสายพานแบบ Tooth Belt 6002 2RZ 3.5NB.JAB.N90

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ Interroll ไม่ตรงตามความต้องการ ท่านสามารถติดต่อสอบถามสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในแคตาล็อกได้หน้า 57

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 3.5HB.JAA.N90 - 460

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงซีรีส ์3500 ชนิดเหล็กกล้า ชุบซิงค์, Ø ท่อ 50 มิลลิเมตร, เฟืองโซ่โพลีเมอร ์1/2“, Z = 14, 
Ø เพลา 14 มิลลิเมตร, เพลาแบบเกลียวใน และความยาวอ้างอิง 460 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL สามารถ ดู ได ้จาก แบบ แสดง ขนาด: 

RL = EL - 40 มีการพิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนด้านข้างที่ 1 มิลลิเมตร และ 0.5 มิลลิเมตร แล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่ 

 500 มิลลิเมตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 500 - 40 = 460 มิลลิเมตร.

ม�ตรฐ�น

ตัวอย่�งก�รสั่งซื้อ

ล ูกกลิ ้งส�ยพ�น ที ่ใช ้ต ัวขับส�ยพ�น แบบ  

FiXeD DRive ซ ีร ีส ์  3500
ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบ 
Fixed Drive
ซีรีส์ 3500ตัวขับสายพานแบบ Fixed Drive ชนิดเสียงรบกวนต่ำา ตัวขับชนิดต่างๆ

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives หน้า 82 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134
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ขน�ด ของ เฟืองเหล็กเดี่ยว 1/2“, Z = 14

 

ขน�ดของเฟืองเหล็กคู่ 1/2“, Z = 14

ขน�ดของเฟืองเดี่ยวโซ่โพลีเมอร์ 1/2“, Z = 14

 

ขน�ดของเฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 1/2“, Z = 14

ล ูกกลิ ้งส�ยพ�น ที ่ใช ้ต ัวขับส�ยพ�น แบบ  

FiXeD DRive ซ ีร ีส ์  3500
ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบ 
Fixed Drive
ซีรีส์ 3500ตัวขับสายพานแบบ Fixed Drive ชนิดเสียงรบกวนต่ำา ตัวขับชนิดต่างๆ

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives หน้า 82 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134
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ขน�ด ของ หัวขับ ส�ยพ�น แบบ Tooth Belt T = 8, Z = 18

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

•  ป้องกัน ไฟฟ้า สถิต

• Flange
• พื้นผิวชนิดพิเศษที่ใช้กับท่อ

 - ชุบแข็ง

• ปลอกท่อ
 - ปลอกท่อ PVC

 - ปลอกท่อ PU สำาหรับ Ø50 มิลลิเมตร

 - ท่อหุ้มยาง

ขน�ดของหัวขับส�ยพ�นแบบ PolyVee มีร่อง 9 ร่อง

ขน�ด ของ หัวขับ ส�ยพ�น แบบ Round Belt  พร้อม ร่อง 2 ร่อง

ล ูกกลิ ้งส�ยพ�น ที ่ใช ้ต ัวขับส�ยพ�น แบบ  

FiXeD DRive ซ ีร ีส ์  3500
ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบ 
Fixed Drive
ซีรีส์ 3500ตัวขับสายพานแบบ Fixed Drive ชนิดเสียงรบกวนต่ำา ตัวขับชนิดต่างๆ

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives หน้า 82 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134
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ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์
 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

 

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ

 

ขน�ดเฟืองส่ง 

แรงบิด 

คว�มย�วลูกกลิ้ง ต่ำ�สุด สูงสุด Ø 14 มิลลิเมตร (M8 x 15) 

มิลลิเมตร มิลลิเมตร มิลลิเมตร

เหล็ก, ชุบซิงค์ เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 

1/2″, Z = 14
250 55.6 71.2 6002 2RZ 3.5XQ.HE2.N91
300 52.5 71.2 6002 2RZ 3.5XQ.HF3.N91
350 55.6 77.6 6002 2RZ 3.5XQ.HE3.N91
400 52.5 77.6 6002 2RZ 3.5KY.HF4.N91
450 55.6 84.0 6002 2RZ 3.5XQ.HE4.N91
500 52.5 84.0 6002 2RZ 3.5XQ.HF5.N91
550 55.6 90.4 6002 2RZ 3.5XQ.HE5.N91
600 52.5 90.4 6002 2RZ 3.5XQ.HF6.N91
650 55.6 96.8 6002 2RZ 3.5XQ.HE6.N91
700 52.5 96.8 6002 2RZ 3.5XQ.HF7.N91
750 55.6 103.2 6002 2RZ 3.5XQ.HE7.N91
800 52.5 103.2 6002 2RZ 3.5XQ.HF8.N91
850 55.6 109.6 6002 2RZ 3.5XQ.HE8.N91
900 52.5 109.6 6002 2RZ 3.5XQ.HF9.N91

หัวขับสายพาน แบบ 

Round Belt
250 55.6 71.2 6002 2RZ 3.5PO.HE2.N7X
300 52.5 71.2 6002 2RZ 3.5PO.HF3.N7X
350 55.6 77.6 6002 2RZ 3.5PO.HE3.N7X
400 52.5 77.6 6002 2RZ 3.5PO.HF4.N7X
450 55.6 84.0 6002 2RZ 3.5PO.HE4.N7X
500 52.5 84.0 6002 2RZ 3.5PO.HF5.N7X
550 55.6 90.4 6002 2RZ 3.5PO.HE5.N7X
600 52.5 90.4 6002 2RZ 3.5PO.HF6.N7X
650 55.6 96.8 6002 2RZ 3.5PO.HE6.N7X
700 52.5 96.8 6002 2RZ 3.5PO.HF7.N7X
750 55.6 103.2 6002 2RZ 3.5PO.HE7.N7X
800 52.5 103.2 6002 2RZ 3.5PO.HF8.N7X
850 55.6 109.6 6002 2RZ 3.5PO.HE8.N7X

หัวขับสายพานแบบ 

PolyVee
250 55.6 71.2 6002 2RZ 3.5PA.HE2.N7X
300 52.6 71.2 6002 2RZ 3.5PA.HF3.N7X
350 55.6 77.6 6002 2RZ 3.5PA.HE3.N7X
400 52.5 77.6 6002 2RZ 3.5PA.HF4.N7X
450 55.6 84.0 6002 2RZ 3.5PA.HE4.N7X
500 52.5 84.0 6002 2RZ 3.5PA.HF5.N7X
550 55.6 90.4 6002 2RZ 3.5PA.HE5.N7X
600 52.5 90.4 6002 2RZ 3.5PA.HF6.N7X
650 55.6 96.8 6002 2RZ 3.5PA.HE6.N7X
700 52.5 96.8 6002 2RZ 3.5PA.HF7.N7X
750 55.6 103.2 6002 2RZ 3.5PA.HE7.N7X
800 52.5 103.2 6002 2RZ 3.5PA.HF8.N7X
850 55.6 109.6 6002 2RZ 3.5PA.HE8.N7X

ม�ตรฐ�น

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่มีการทดลองและทดสอบมากกว่าล้านครั้ง
 - ยึดตามหลักลูกกลิ้งลำาเลียงแบบยูนิเวอร์ซัลซีรีส์ 3500

• ใช้พลังงานต่ำา
 - น้ำาหนักเบาเนื่องจาก Taper ทำามาจากวัสดุ PP

• ป้องกันการเสียดสี ลดเสียง กันการกระแทก และทนทุกสภาพอากาศ
 - ชิ้นส่วน เทคโนโพลีเมอร์แบบเรียว

• รุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 - สายพานแบบ Round Belt, PolyVee, Tooth Belt และ Flat Belt ตัวขับสายพานแบบโซ่ 1/2“ Z14

• การลำาเลียงภายในอาคาร

• แรงโน้มถ่วงหรือตัวขับสายพาน

• ทางโค้งสำาหรับลังไม้และคอนเทนเนอร์

• ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing ชนิดมีซีล (6002 2RZ)

• หัวขับ ทำา จาก   Viscopolymer Polyamide 6.6 ซึ่ง ป้องกัน การ เสียดส ีได้สูง

• ฝาปิดปลายสำาหรับชิ้นส่วนที่เรียว

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1700

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความสามารถ ในการรับน้ำาหนักสูงสุด, ไม่ขึ้นกับ RL 500 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 2 เมตรต่อวินาที (พร้อมตัวขับสายพานแบบโซ่ 0.5 เมตรต่อวินาที)

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีอาไมด์

ซีล โพลีโพรพีลีน

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม เหล็กกล้า 6002 2RZ
ชิ้นส่วน ที่เรียว โพลีโพรพีลีน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที่  

เกี่ยวข้อง

ล ูกกลิ ้ง ล ำ�เลียงท�งโค้งขับด้วยหัวเฟือง 

ซีร ีส ์  3500KXo การติดตั้งทางโค้งที่มีตัวขับลูกกลิ้งจะมีประสิทธิภาพ เงียบ และง่ายที่สุด

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives หน้า 82 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134

ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ท�งโค้ง ตัวขับ ส�ยพ�น 
แบบ  Fixed Drive
ซีรีส์ 3500KXO
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ขน�ดของชิ้นส่วนแบบเรียวพร้อมหัวขับส�ยพ�นแบบ PolyVee

 

 

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

• รัศมีด้านในของทางโค้ง 650 มิลลิเมตร

• ท่อด้านในที่ขยายออก

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 3.5PO.HF5.N7X - 464

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงซีรีส์ 3500KXO เหล็กกล้า ชุบซิงค์ หัวขับสายพานแบบ Round Belt, ความยาวลูก

กลิ้ง 500 มิลลิเมตร, Ø เพลา  14 มิลลิเมตร, เพลาแบบเกลียวใน และความยาวอ้างอิง 464 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL 

สามารถ ดู ได้ จาก แบบ แสดง ขนาด: RL = EL - 36 มีการพิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนที่  0.5 มิลลิเมตร ต่อข้างแล้ว ระยะ

ห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่  500 มิลลิเมตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 

500 - 36 = 464 มิลลิเมตร. 

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

*ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า RL จะไม่มีขอบอ้างอิงบนลูกกลิ้งลำาเลียง เพราะฉะนั้นจึงแสดงไม่ได้

ขน�ดของชิ้นส่วนแบบเรียวพร้อมเฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 1/2“, Z=14

 

ขน�ด ของ ชิ้นส่วน แบบเรียว แบบ พร้อม หัวขับ ส�ยพ�น แบบ Round Belt

ตัวอย่�งก�รสั่งซื้อ

ขน�ด

ล ูกกลิ ้ง ล ำ�เลียงท�งโค้งขับด้วยหัวเฟือง 

ซีร ีส ์  3500KXo การติดตั้งทางโค้งที่มีตัวขับลูกกลิ้งจะมีประสิทธิภาพ เงียบ และง่ายที่สุด

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives หน้า 82 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134

ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ท�งโค้ง ตัวขับ ส�ยพ�น 
แบบ  Fixed Drive
ซีรีส์ 3500KXO
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ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 3,000 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 1.2 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีอาไมด์

หัวขับสายพาน เหล็กกล้า

ซีล โพลีอาไมด์

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม เหล็กกล้า 6003 2RZ

ความสามารถในการรับน้ำาหนักจะขึ้นกับความยาวของลูกกลิ้ง

 เพล� แบบ เกลียวใน

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ Ø ท่อ Ø เพล� คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

มิลลิเมตร มิลลิเมตร โดย ม ีคว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

200 900 1,000 1,100 1,300 1,500
เหล็ก, ชุบซิงค์ 60 x 3 17 3,000 3,000 2,910 2,160 1,290 830

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• ลูกกลิ้งแบบ Fixed Drive ที่มีเสถียรภาพ
 - เฟืองโซ่เหล็กกล้าแบบเชื่อม ท่อเหล็กกล้าขนาด 60 x 3 มิลลิเมตร

• ทางลำาเลียงเสริมความแข็งแรงด้วยเพลาแบบปิด
 - เพลาแบบเกลียวใน Ø 17 มิลลิเมตร

• สามารถใช้กับระยะ Pitch ที่มีขนาดเล็กได้
 - Ø 60 มิลลิเมตร และ ตัวขับ แบบ Tangential Drive

•  ลำาเลียง ไป ด้านข้างอย่างนุ่มนวล
 - ปลายลูกกลิ้งมีความโค้งมน

• การ ลำาเลียง แบบ ใช้ตัวขับ ที่ใช้ ใน องค์กร สำาหรับ ใช้ ลำาเลียง วัสด ุที่มี น้ำาหนัก มาก โดย ต้อง ใช้ ระยะ Pitch ลูกกลิ้ง ขนาดเล็ก

• ใช้ลำาเลียงแท่นวางสินค้า คอนเทนเนอร์เหล็กกล้าโดยไม่ต้องใช้ทางลำาเลียงแบบต่อเนื่อง

• ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing (6003 2RZ)

• ในรุ่นเฟืองเหล็กกล้าจะเชื่อมติดกับท่อเป็นชิ้นเดียวกัน

• ชุบซิงค์เป็นส่วนประกอบหลังจากผ่านขั้นตอนการเชื่อม

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1700

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที ่ 

เกี่ยวข้อง

ล ูกกลิ ้งส�ยพ�น ที ่ใช ้ต ัวขับส�ยพ�น แบบ  

FiXeD DRive ซ ีร ีส ์  3560
ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบ 
Fixed Drive
ซีรีส์ 3560ตัวขับ สายพาน แบบ Fixed Drive  ที่มีเสถียรภาพ สำาหรับ ระยะ  Pitch  ของ ลูกกลิ้ง ขนาด เล็ก

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 ลูกกลิ้งสายพานแบบแรงเสียดทานสองเท่าซีรีส์ 3860 หน้า 74



64 65คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ขน�ดของเฟืองเหล็กคู่

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ ์มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

• Flange
• ปลอกท่อ

 - ปลอกท่อ PVC

 - ท่อหุ้มยาง

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ�้งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด Ø 17 มิลลิเมตร (M12 x 20)

เหล็ก, ชุบซิงค์ 60 x 3.0 เฟืองเหล็กคู่ 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.56W.JDB.RAL
เฟืองเหล็ก 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.56W.JDC.RAJ

โปรดระบุนอกเหนือจากเลขรหัสอ้างอิง ความยาวอ้างอิง RL และตัวเลือกสำาหรับขนาดของปลอกท่อ

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 3.56A.JDC.RAJ - 464

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียง ซีรีส์  3560, Ø ท่อ 60 มิลลิเมตร, เฟืองโซ่เหล็กกล้า 5/8”, Z = 13, Ø เพลา 17 มิลลิเมตร, 
เพลาแบบเกลียวใน และความยาวอ้างอิง 464 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL สามารถ ด ูได้ จาก แบบ แสดง ขนาด: RL = EL - 36 มีการ

พิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนด้านข้างที่ 1 มิลลิเมตร และ 0.5 มิลลิเมตร แล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่  500 มิลลิเมตร ซึ่งจะ

สัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 500 - 36 = 464 มิลลิเมตร.

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

*ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า RL จะไม่มีขอบอ้างอิงบนลูกกลิ้งลำาเลียง เพราะฉะนั้นจึงแสดงไม่ได้

ขน�ดของเฟืองโซ่เหล็กกล้�

ม�ตรฐ�น

ข้อมูลก�รสั่งซื้อ

ตัวอย่�งก�รสั่งซื้อ

ขน�ด

ล ูกกลิ ้งส�ยพ�น ที ่ใช ้ต ัวขับส�ยพ�น แบบ  

FiXeD DRive ซ ีร ีส ์  3560
ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบ 
Fixed Drive
ซีรีส์ 3560ตัวขับ สายพาน แบบ Fixed Drive  ที่มีเสถียรภาพ สำาหรับ ระยะ  Pitch  ของ ลูกกลิ้ง ขนาด เล็ก

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 ลูกกลิ้งสายพานแบบแรงเสียดทานสองเท่าซีรีส์ 3860 หน้า 74
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ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 500 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 0.5 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีอาไมด์

หัวขับสายพาน โพลีอาไมด์, POM, เหล็กกล้า

คับปลิง  แรงเสียดทาน โพลีอาไมด์

ซีล โพลีโพรพีลีน

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม เหล็กกล้า 6002 2RZ

ความสามารถในการรับน้ำาหนักจะขึ้นกับรุ่นของเพลา เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ ความยาวของลูกกลิ้ง และขนาดเฟืองส่งแรงบิด

 เพล� แบบ เกลียวใน

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด Ø ท่อ Ø เพล� คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

มิลลิเมตร มิลลิเมตร โดย มี คว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

PVC 6002 2RZ เฟืองโซ่โพลีเมอร์ Z = 11 50 x 2.8 14 300 300 110 40 – – –

1 & เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 

Z = 14
50 x 2.8 14 350 265 90 50 – – –

หัวขับ สายพาน แบบ 

Tooth Belt Z = 18
เหล็ก, ชุบซิงค์ 6002 2RZ เฟืองโซ่โพลีเมอร์ Z = 11 50 x 1.5 14 300 300 300 300 300 290 250

1 & เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 

Z = 14
50 x 1.5 14 500 500 500 500 500 500 500

หัวขับ สายพาน แบบ 

Tooth Belt Z = 18
50 x 1.5

1 & เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 

Z = 14
60 x 1.5 14 500 500 500 500 500 500 500

หัวขับ สายพาน แบบ 

Tooth Belt Z = 18
60 x 1.5

1 &เฟืองเหล็กคู่ Z = 14 50 x 1.5 14 500 500 500 500 500 500 500
60 x 1.5 500 500 500 500 500 500 500

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• เกิดเสียงรบกวนในการทำางานต่ำามาก
 - หัวขับโพลีอาไมด์หรือ POM (สามารถเลือกแบบทำาจากเหล็กกล้าได้)

• หัวขับที่ปรับเปลี่ยนได้สำาหรับตัวขับแบบแรงเสียดทานและแบบยึดกับที่
 - ตัวเสื้อตลับลูกปืนถูกยึดติดกับหัวขับ

• น้ำาหนักจะแปรผันตามแรงดันสะสมของพัสดุและน้ำาหนักของตัวพัสดุเอง
 - ผลจากแรงเสียดทานเชิงรัศมีของอุปกรณ์ Coupling ในลูกกลิ้ง

• รุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 - ตัวขับ สายพาน แบบโซ่, Flat Belt และ  Tooth Belt 1/2“ Z9, Z11, Z14

• การดำาเนินการสะสมด้วยแรงดันสะสมอย่างเบา สำาหรับลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักปานกลาง-มาก

• ดรัม ยาง กล่อง

• ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing ชนิดมีซีล (6002 2RZ)

• ซีรีส์ 3800 ยึดตามซีรีส์ 1700

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1700

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที ่ 

เกี่ยวข้อง

ล ูกกลิ ้งแบบแรงเสียดท�น ซีร ีส ์  3800 การสะสมด้วยแรงดันสะสมอย่างเบา

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 ลูกกลิ้งสายพาน ที่ใช้ตัวขับสายพาน แบบ Fixed Drive ซีรีส์ 3500 หน้า 50

ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบแ
รงเสียดท�น  
(Friction Drive)
ซีรีส์ 3800
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ขน�ดของเฟืองเดี่ยวโซ่โพลีเมอร์ 1/2“, Z = 11

 

ขน�ดของเฟืองเดี่ยวโซ่โพลีเมอร์ 1/2“, Z = 14

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด Ø 14 มิลลิเมตร (M8 x 15)

PVC 50 x 2.8 เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.8M5.SAA.N91
เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.8M3.SAA.N90
เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 1/2″, Z = 11 6002 2RZ 3.8M1.SAA.N90

เหล็ก, ชุบซิงค์ 50 x 1.5 เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.8LC.JAA.N91
เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.8L7.JAA.N90
เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 1/2″, Z = 11 6002 2RZ 3.8L2.JAA.N90
เฟืองเหล็กคู่ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.8K9.JAA.N91
เฟืองเหล็ก 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.80R.JAA.N7S*

เฟืองเหล็ก 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.8J6.JAA.N90
หัวขับสายพานแบบ Tooth Belt 6002 2RZ 3.8B2.JAA.N90

*สามารถปรับความฝืดได้

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 3.8L7.JAA.N90 - 460

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงซีรีส ์3800 ชนิดเหล็กกล้า ชุบซิงค์, Ø ท่อ 50 มิลลิเมตร, เฟืองโซ่โพลีเมอร ์1/2“, Z = 14, 
Ø เพลา 14 มิลลิเมตร, เพลาแบบเกลียวใน และความยาวอ้างอิง 460 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL สามารถ ดู ได ้จาก แบบ แสดง ขนาด: 

RL = EL - 40 มีการพิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนด้านข้างที ่1 มิลลิเมตร และ 0.5 มิลลิเมตร แล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่ 

 500 มิลลิเมตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 500 - 40 = 460 มิลลิเมตร.

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

*ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า RL จะไม่มีขอบอ้างอิงบนลูกกลิ้งลำาเลียง เพราะฉะนั้นจึงแสดงไม่ได้

ม�ตรฐ�น

ตัวอย�่งก�รสั่งซื้อ

ขน�ด

ล ูกกลิ ้งแบบแรงเสียดท�น ซีร ีส ์  3800 การสะสมด้วยแรงดันสะสมอย่างเบา

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 ลูกกลิ้งสายพาน ที่ใช้ตัวขับสายพาน แบบ Fixed Drive ซีรีส์ 3500 หน้า 50

ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบแ
รงเสียดท�น  
(Friction Drive)
ซีรีส์ 3800
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ขน�ด ของ เฟืองเหล็กเดี่ยว 1/2“, Z = 14

 

ขน�ดของเฟืองเหล็กคู่ 1/2“, Z = 14

ขน�ดของเฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 1/2“, Z = 14

 

ขน�ด ของ หัวขับ ส�ยพ�น แบบ  Tooth Belt T = 8, Z = 18

ล ูกกลิ ้งแบบแรงเสียดท�น ซีร ีส ์  3800 การสะสมด้วยแรงดันสะสมอย่างเบา

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 ลูกกลิ้งสายพาน ที่ใช้ตัวขับสายพาน แบบ Fixed Drive ซีรีส์ 3500 หน้า 50

ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบแ
รงเสียดท�น  
(Friction Drive)
ซีรีส์ 3800
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ขน�ดของเฟืองเหล็กเดี่ยว 1/2“, Z = 14 (ส�ม�รถปรับคว�มฝืดได้) ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

•  ป้องกัน ไฟฟ้า สถิต

ลูกกลิ ้งแบบแรงเสียดท�น ซีร ีส ์  3800 การสะสมด้วยแรงดันสะสมอย่างเบา

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 ลูกกลิ้งสายพาน ที่ใช้ตัวขับสายพาน แบบ Fixed Drive ซีรีส์ 3500 หน้า 50

ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบแ
รงเสียดท�น  
(Friction Drive)
ซีรีส์ 3800
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ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 1,300 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 0.5 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีอาไมด์

หัวขับสายพาน เหล็กกล้า

คับปลิง  แรงเสียดทาน โพลีอาไมด์

ซีล โพลีอาไมด์

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม เหล็กกล้า 6003 2RZ

ความสามารถในการรับน้ำาหนักจะขึ้นกับความยาวของลูกกลิ้ง

 เพล� แบบ เกลียวใน

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ Ø ท่อ คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

มิลลิเมตร โดย มี คว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

200 1,300 1,500
เหล็ก, ชุบซิงค์ 60 x 3 1,300 1,300 640

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• การลำาเลียงและการสะสมพร้อมกันด้วยตัวขับตัวเดียว
 - อาศัยหลักการทางกลระหว่างท่อสองชั้นเพิ่มแรงเสียดทานสองเท่าด้วยอุปกรณ์ coupling

• น้ำาหนักจะแปรผันตามแรงดันสะสมของพัสดุและน้ำาหนักของตัวพัสดุเอง
 - ผลจากแรงเสียดทานเชิงรัศมีของอุปกรณ์ Coupling ในลูกกลิ้ง

• แรงเสียดทานที่มากขึ้นเหมาะสำาหรับการลำาเลียงพัสดุที่ขนถ่ายยากกว่าปกติ
 - อาศัยผลทางกลของแรงเสียดทานเชิงรัศมีของอุปกรณ์ Coupling ทั้งสองข้างของลูกกลิ้ง

• รุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 - ตัวขับสายพานชนิดลูกกลิ้งถึงลูกกลิ้งและแบบ Tangential Drive

• ลูกกลิ้ง ลำาเลียง แบบ สะสม ที่ ใช ้ใน อุตสาหกรรมทั่วไป แล้วยังเพิ่มแรงดันสะสมสำาหรับงานหนักขึ้นได้ด้วย

• ใช้ลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักมาก

• แท่นวางสินค้า

• คอนเทนเนอร์เหล็กกล้า

• ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing ชนิดมีซีล (6003 2RZ)

• ในรุ่นเฟืองเหล็กกล้าจะเชื่อมติดกับท่อเป็นชิ้นเดียวกัน

• ชุบซิงค์เป็นส่วนประกอบหลังจากผ่านขั้นตอนการเชื่อม

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1700

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที ่ 

เกี่ยวข้อง

ล ูกกลิ ้งส�ยพ�นแบบแรงเสียดท�นสองเท่� 

ซีร ีส ์  3860 การสะสมด้วยแรงที่ทางลำาเลียงที่เพิ่มขึ้น

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 ลูกกลิ้งสายพาน ที่ใช้ตัวขับสายพาน แบบ Fixed Drive ซีรีส์ 3560 หน้า 62

ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบแร
งเสียดท�น  
(Friction Drive)
ซีรีส์ 3860
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RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

ขน�ดของเฟืองเหล็กเดี่ยว, Z = 13

ขน�ดของเฟืองเหล็กคู่, Z = 13

ขน�ด
ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด Ø 17 มิลลิเมตร (M12 x 20)

เหล็ก, ชุบซิงค์ 60 x 3.0 เฟืองเหล็กคู่ 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.86A.JBV.RCD
เฟืองเหล็ก 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.86A.JBU.RCB

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 3.86A.JBU.RCB - 461

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียง ซีรีส ์3860, Ø ท่อ 60 มิลลิเมตร, เฟืองโซ่เหล็กกล้า 5/8“, Z = 13, Ø เพลา 17 มิลลิเมตร, 
เพลาแบบเกลียวใน และความยาวอ้างอิง 461 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL สามารถ ด ูได ้จาก แบบ แสดง ขนาด: RL = EL - 39 มีการ

พิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนที่  0.5 มิลลิเมตร ต่อข้างแล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่  500 มิลลิเมตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับความ

ยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 500 - 39 = 461 มิลลิเมตร.

ม�ตรฐ�น

ตัวอย่�งก�รสั่งซื้อ

ล ูกกลิ ้งส�ยพ�นแบบแรงเสียดท�นสองเท่� 

ซีร ีส ์  3860 การสะสมด้วยแรงที่ทางลำาเลียงที่เพิ่มขึ้น

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 ลูกกลิ้งสายพาน ที่ใช้ตัวขับสายพาน แบบ Fixed Drive ซีรีส์ 3560 หน้า 62

ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบแร
งเสียดท�น  
(Friction Drive)
ซีรีส์ 3860

Ø
 6

6.
34

Ø
 7

2.
5

8.9 0.5

8

EL = AGL = RL + 39

RL31

1

18

Ø
 4

5

Ø
 6

6.
34

Ø
 7

2.
5

8.9 0.5

8

EL = AGL = RL + 65

RL57

1

18 26

Ø
 4

5
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ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 500 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 0.5 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีอาไมด์

หัวขับสายพาน โพลีอาไมด์

คับปลิง  แรงเสียดทาน โพลีอาไมด์

ซีล โพลีอาไมด์

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม เหล็กกล้า 6002 2RZ

ความสามารถในการรับน้ำาหนักจะขึ้นกับความยาวของลูกกลิ้ง

 เพล� แบบ เกลียวใน

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด Ø ท่อ Ø เพล� คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

มิลลิเมตร มิลลิเมตร โดย ม ีคว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

200 1,100 1,300 1,500
เหล็ก, ชุบซิงค์ 6002 2RZ ตามต้องการ 50 x 1.5 14 500 500 440 280

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• การลำาเลียงและการสะสมพร้อมกันด้วยตัวขับตัวเดียว
 - อาศัยหลักการทางกลระหว่างท่อสองชั้นเพิ่มแรงเสียดทานสองเท่าด้วยอุปกรณ์ coupling

• น้ำาหนักจะแปรผันตามแรงดันสะสมของพัสดุและน้ำาหนักของตัวพัสดุเอง
 - ผลจากแรงเสียดทานเชิงรัศมีของอุปกรณ์ Coupling ในลูกกลิ้ง

• แรงเสียดทานที่มากขึ้นเหมาะสำาหรับการลำาเลียงพัสดุที่ขนถ่ายยากกว่าปกติ
 - อาศัยผลทางกลของแรงเสียดทานเชิงรัศมีของอุปกรณ์ Coupling ทั้งสองข้างของลูกกลิ้ง

• รุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 - ตัวขับสายพานชนิดลูกกลิ้งถึงลูกกลิ้งและแบบ Tangential Drive

• ลูกกลิ้ง ลำาเลียง แบบ สะสม ที่ ใช ้ใน อุตสาหกรรมทั่วไป แล้วยังเพิ่มแรงดันสะสมสำาหรับงานหนักขึ้นได้ด้วย

• ใช้ลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักปานกลาง-หนัก

• กล่อง

• คอนเทนเนอร์

• ถาด

• ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing ชนิดมีซีล (6002 2RZ)

• เฟืองโซ่แบบเหล็กกล้าโพลีอาไมด์ กดยึดแน่นบนท่อ

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1700

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที ่ 

เกี่ยวข้อง

ล ูกกลิ ้งส�ยพ�นแบบแรงเสียดท�นสองเท่� 

ซีร ีส ์  3870 การสะสมด้วยแรงที่ทางลำาเลียงที่เพิ่มขึ้น

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 ลูกกลิ้งแบบแรงเสียดทาน Series 3800 หน้า 66

ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบแ
รงเสียดท�น  
(Friction Drive)
ซีรีส์ 3870



80 81คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

ขน�ดของเฟืองเดี่ยวโซ่โพลีเมอร์ 1/2“, Z = 14

ขน�ดของเฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 1/2“, Z = 14

ขน�ด
ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ�้งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด Ø 14 มิลลิเมตร (M8 x 15)

เหล็ก, ชุบซิงค์ 50 x 1.5 เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.84V.JPB.N9L
เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.84P.JPB.N9C

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 3.84P.JPB.N9C - 465

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงซีรีส ์3870, Ø ท่อ 50 มิลลิเมตร, เฟืองโซ่โพลีเมอร ์1/2“, Z = 14, Ø เพลา 14 มิลลิเมตร, 
เพลาแบบเกลียวใน และความยาวอ้างอิง 465 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL สามารถ ด ูได้ จาก แบบ แสดง ขนาด: RL = EL - 35 มีการ

พิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนด้านข้างที่ 1 มิลลิเมตร และ 0.5 มิลลิเมตร แล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่  500 มิลลิเมตร ซึ่งจะ

สัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 500 - 35 = 465 มิลลิเมตร.

ม�ตรฐ�น

ตัวอย่�งก�รสั่งซื้อ

ล ูกกลิ ้งส�ยพ�นแบบแรงเสียดท�นสองเท่� 

ซีร ีส ์  3870 การสะสมด้วยแรงที่ทางลำาเลียงที่เพิ่มขึ้น

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 ลูกกลิ้งแบบแรงเสียดทาน Series 3800 หน้า 66

ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบแ
รงเสียดท�น  
(Friction Drive)
ซีรีส์ 3870
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RolleRDRives oveRvieW

 BT100 BT100 IP66 EC310 EC310 IP66

กำ�ลังท�งกล 11 วัตต์ 11 วัตต์ 32 วัตต์ 32 วัตต์

คว�มเร็วในก�รลำ�เลียง 0.1 ถึง 0.9 0.1 ถึง 0.9 0.03 ถึง 3.93 0.03 ถึง 3.93 

ชนิด ก�รแปลงกำ�ลัง ทางกล (Mechanical) ทางกล (Mechanical) อิเล็กทรอนิกส์, ภายใน อิเล็กทรอนิกส์, ภายใน

อุปกรณ์ควบคุม Z-card BT หน้า 112

DriveControl 20 หน้า 104 

DriveControl 54 หน้า 106

ZoneControl หน้า 108

DriveControl 20 หน้า 104 

DriveControl 54 หน้า 106

ZoneControl หน้า 108

ชนิดส�ยพ�นท่ีเหม�ะสม     

ส�ยพ�น แบบ  

Round Belt
ü ü ü ü

ส�ยพ�น แบบ  

PolyVee
ü ü

ส�ยพ�น แบบ  

Tooth Belt
ü

 หน้า 84 หน้า 88 หน้า 92 หน้า 98

RollerDrives

ภ�พรวม

DriveControls หน้า 102 ลูกกลิ้ง ลำาเลียง หน้า 26 อุปกรณ์เสริม และ ชิ้นส่วนอื่นๆ ของ ทางลำาเลียงหน้า 134
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เกียร์

 

ท่อ

 

เพล�

 

คว�มย�ว อ้�งอิงที่น้อย ที่สุด

มิลลิเมตร

สองขั้น 2 ร่อง เกลียวใน M8 246
11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง 262

หัวขับสายพาน แบบ Round Belt เกลียวใน M8 239
11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง 228

หัวขับ สายพาน แบบ PolyVee เกลียวใน M8 228
11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง 239

ไม่มีร่อง เกลียวใน M8 203
11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง 246

สามขั้น 2 ร่อง เกลียวใน M8 264
11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง 280

หัวขับสายพาน แบบ Round Belt เกลียวใน M8 257
11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง 246

หัวขับ สายพาน แบบ PolyVee เกลียวใน M8 246
11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง 257

ไม่มีร่อง เกลียวใน M8 221
11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง 264

วัสดุ ที่ ใช้ ทำ� ท่อ เหล็กกล้า, สแตนเลส / เหล็กกล้า, ชุบซิงค์

วัสดุ ที่ใช้ทำ�เพล� เหล็กกล้า, สแตนเลส / เหล็กกล้า, ชุบซิงค์

เพล� มอเตอร์ 11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม พร้อมเกลียวนอก M12 x 1.5
ปลอกท่อ PVC, 2 มิลลิเมตร / PVC, 5 มิลลิเมตร

คว�มย�ว ของ ส�ยเคเบิลมอเตอร์ 1 เมตร / 2 เมตร / 5 เมตร

C = เหล็กกล้าชุบซิงค์; 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยมเกลียวนอก M12 x 1.5; สายเคเบิลความยาว 1 เมตร
รุ่นของเพลามอเตอร์ 

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของ  
RollerDrive เกียร์

รุ่นของมอเตอร์ 
A = 24 โวลต์ BT100

D = เหล็กกล้าชุบซิงค์; 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยมเกลียวนอก M12 x 1.5; สายเคเบิลความยาว 2 เมตร
E = เหล็กกล้าชุบซิงค์; 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยมเกลียวนอก M12 x 1.5; สายเคเบิลความยาว 5 เมตร
K = เหล็กกล้าสแตนเลส; 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยมเกลียวนอก M12 x 1.5; สายเคเบิลความยาว 1 เมตร
L = เหล็กกล้าสแตนเลส; 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยมเกลียวนอก M12 x 1.5; สายเคเบิลความยาว 2 เมตร

M  = เหล็กกล้าสแตนเลส; 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยมเกลียวนอก M12 x 1.5; สายเคเบิลความยาว 5 เมตร

D = 9:1
E = 9:1, ลดลง
K = 21:1
N = 30:1
S = 37:1
T = 37:1, ลดลง

JAA = เหล็กกล้าชุบซิงค์; เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 x 1.5 มิลลิเมตร; ไม่มีร่อง
รุ่นของท่อ

JAD = เหล็กกล้าชุบซิงค์; เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 x 1.5 มิลลิเมตร; 1 ร่อง
JAE = เหล็กกล้ากัลวาไนซ์; เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 x 1.5 มิลลิเมตร; 2 ร่อง
NAA = เหล็กสแตนเลส; เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 x 1.5 มิลลิเมตร; ไม่มีร่อง
NAD = เหล็กสแตนเลส; เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 x 1.5 มิลลิเมตร; 1 ร่อง
NAE = เหล็กสแตนเลส; เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 x 1.5 มิลลิเมตร; 2 ร่อง

FT = เกลียวใน M8; เหล็กสแตนเลส
รุ่นของเคาน์เตอร์แบริ่ง

SL = 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง; เหล็กชุบซิงค์
SS = 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง เหล็กสแตนเลส
PS = หัวขับแบบ PolyVee; 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง;เหล็กชุบซิงค์
PF =  หัวขับแบบ PolyVee; เกลียวใน M8; เหล็กชุบซิงค์
RS = หัวขับแบบ round belt; 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง; เหล็กชุบซิงค์
RF=  หัวขับแบบ  round belt; เกลียวใน M8; เหล็กชุบซิงค์

D = 
ส่วนประกอบ
6 = ส่วนประกอบของลูกปืน

ความยาว อ้างอิง RL  
หน่วยเป็นมิลลิเมตร

8 6AA

รุ่นท่ีมีฝ�รองเพล�และ 

คว�มย�ว อ้�งอิง ท่ีน้อย 

ท่ีสุด

รุ่น อื่นๆ

เลขรหัสอ�้งอิง

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• Brush type Motor
• การป้องกัน ความร้อน ภายในเกินพิกัด

• ระบบเกียร์ 6 ขั้น

• ลวดเกลียวแบบเปิด/ปลั๊กสำาหรับ Z-Card BT

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

กำาลังทางกล 11 วัตต์

ระดับ เสียงรบกวน 47 เดซิเบล (A)

อายุการใช้งาน ขั้นต่ำา 6,000 ชั่วโมง

ความสามารถ ในการรับน้ำาหนัก สูงสุด สำาหรับ ความยาวลูกกลิ้ง ขนาดตั้งแต่ 300 ถึง 1,000 มิลลิเมตร 1,100 นิวตัน

ความสามารถในการรับน้ำาหนักสูงสุด สำาหรับความยาวลูกกลิ้งขนาดตั้งแต่ 1,010 ถึง 1,500 มิลลิเมตร 490 นิวตัน

ข้อมูลท�งไฟฟ้�  

แรงดันไฟที่กำาหนดไว้ 24 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

ช่วงแรงดันไฟฟ้า 16 ถึง 28 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

ไฟฟ้าขณะหมุนตัวเปล่า 0.6 แอมแปร์

กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง สูงสุด 1.3 แอมแปร์

กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น  สูงสุด 4.5 แอมแปร์

คลื่นแรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้  < 5 %, ค่าที่แนะนำา: < 1 %

ระดับมาตรฐานการกันฝุ่นและน้ำา IP54
ขน�ด  

เส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อ 50 มิลลิเมตร

ความหนา ของท่อ 1.5 มิลลิเมตร

ความยาวลูกกลิ้ง สูงสุด 1,500 มิลลิเมตร

สภ�พแวดล้อม  

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะใช้งาน 0 ถึง +40 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะขนส่ง และ จัดเก็บ -20 ถึง +75 องศาเซลเซียส

ความชื้นในอากาศ สูงสุด 90 %, ไม่กลั่นตัว

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

ตาราง ต่อไปนี ้แสดงข้อมูล ทั่วไป ของรุ่น ที่สามารถ ใช้งานได้

เกียร์

 

อัตร�ทดเกียร์

 

คว�มเร็ว ในก�ร ลำ�เลียง สูงสุด แรงบิด ที่กำ�หนดไว้ แรงบิด เริ่มต้น

เมตรต่อวิน�ที นิวตันเมตร นิวตันเมตร

สองขั้น 9:1 0.9 0.45 1.90
9:1, ลดลง 0.7 0.70 2.60
21:1 0.4 0.84 3.00

สามขั้น 30:1 0.3 1.28 4.40
37:1 0.2 1.64 6.60
37:1, ลดลง 0.1 2.50 6.40

รุ่นที่ใช ้ขั้นเกียร์

RolleRDRive Bt100 RollerDrives

BT100เสียงรบกวนต่ำา RollerDrive และการ ควบคุม อย่างง่ายๆ

ลูกกลิ้ง ลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives Overview หน้า 82 MultizoneControl Z-Card BT หน้า 112



86 87คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

เพล� มอเตอร์ ฝ�รองเพล�

11 มิลลิเมตร เพล�หกเหลี่ยมแบบสปริงขน�ด เกลียวใน M8

2 ร่อง

 

RollerDrive BT100 สามารถใช้ได้ 2 รุ่น:

• 2 แกน 5 เมตร เคเบิล

• เคเบิลมอเตอร์พร้อมปลั๊กเพื่อติด Z-Card BT ในช่วงความยาว 1 เมตร และ 2 เมตร

ก�รกำ�หนด เคเบิลมอเตอร์:

1
2

สลัก สี ส�ย

1 สีขาว กระแสตรง 24 VDC
2 สีน้ำาตาล สายดิน

ก�รกำ�หนด ปลั๊กมอเตอร์:

1

2

สลัก สี ส�ย

1 สีแดง กระแสตรง 24 VDC
2 สีดำา สายดิน

เคเบิลมอเตอร์

ปลั๊ก มอเตอร์

ขน�ด และก�ร เชื่อมต่อ

ขนาด ความยาวขึ้นอยู่กับ เพลา และชนิดของฝารองเพลาลูกกลิ้งที่เลือกไว้ เพราะฉะนั้นการระบุความยาวจึงกำาหนดจากระยะ EL เท่านั้น ไม่

สามารถแสดงระยะ RL ที่สั่งซื้อได้ การติดตั้ง (EL) จะสัมพันธ์กับระยะห่าง ระหว่าง โปรไฟล ์ด้าน ข้าง และขนาด ทั้งหมด หน่วยเป็น มิลลิเมตร

เพล� มอเตอร์ ฝ�รองเพล�

11 มิลลิเมตร เพล�หกเหลี่ยมแบบสปริงขน�ด เกลียวใน M8
11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม M12 x 1.5 แนวตรง

หัวขับสายพาน แบบ Round Belt

PolyVee หัวขับสายพาน

ขน�ด

RolleRDRive Bt100 RollerDrives

BT100เสียงรบกวนต่ำา RollerDrive และการ ควบคุม อย่างง่ายๆ

ลูกกลิ้ง ลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives Overview หน้า 82 MultizoneControl Z-Card BT หน้า 112
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88 89คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

ตาราง ต่อไปนี้ แสดงข้อมูล ทั่วไป ของรุ่น ที่สามารถ ใช้งานได้ 

เกียร์

 

อัตร�ทดเกียร์

 

คว�มเร็ว ในก�ร ลำ�เลียง สูงสุด แรงบิด ที่กำ�หนดไว้ แรงบิด เริ่มต้น

เมตรต่อวิน�ที นิวตันเมตร นิวตันเมตร

สองขั้น 9:1 0.9 0.45 1.90
9:1, ลดลง 0.7 0.70 2.60
21:1 0.4 0.84 3.00

สามขั้น 30:1 0.3 1.28 4.40
37:1 0.2 1.64 6.60
37:1, ลดลง 0.1 2.50 6.40

เกียร์

 

ท่อ

 

เพล�

 

คว�มย�ว อ้�งอิงที่น้อย ที่สุด

มิลลิเมตร

สองขั้น 2 ร่อง เกลียวใน M8 246
ไม่มีร่อง เกลียวใน M8 203

สามขั้น 2 ร่อง เกลียวใน M8 261
ไม่มีร่อง เกลียวใน M8 218

วัสดุ ที่ ใช้ ทำ� ท่อ เหล็กกล้า, สแตนเลส

วัสดุ ที่ใช้ทำ�เพล� เหล็กกล้า, สแตนเลส

เพล� มอเตอร์ เกลียวใน M8
ปลอกท่อ PVC, 2 มิลลิเมตร / PVC, 5 มิลลิเมตร

คว�มย�ว ของ ส�ยเคเบิลมอเตอร์ 5 เมตร

Q = เหล็กสแตนเลส; เกลียวใน M8; เคเบิลยาว 5 เมตร
รุ่นของเพลามอเตอร์ 

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของ  
RollerDrive 

เกียร์

รุ่นของมอเตอร์ 
A = 24 โวลต์ BT100

D = 9:1
E = 9:1, ลดลง
K = 21:1
N = 30:1
S = 37:1
T = 37:1, ลดลง

รุ่นของท่อ
N7T  = เหล็กสแตนเลส; 2 ร่อง

P6 = เกลียวใน M8; เหล็กสแตนเลส
รุ่นของเคาน์เตอร์แบริ่ง

D =
ส่วนประกอบ
8 = ส่วนประกอบของลูกปืน

ความยาว อ้างอิง RL 
หน่วยเป็นมิลลิเมตร

8

N5F = เหล็กสแตนเลส; ไม่มี ร่อง

8A P 6Q

รุ่นที่ใช้ ขั้นเกียร์

รุ่นท่ีมีฝ�รองเพล�และ 

คว�มย�ว อ้�งอิง ท่ีน้อย 

ท่ีสุด

รุ่น อื่นๆ

เลขรหัสอ�้งอิง

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• Brush type Motor
• การป้องกัน ความร้อน ภายในเกินพิกัด

• ระบบเกียร์ 6 ขั้น

• ลวดเกลียว แบบเปิด

• มาตรฐาน การป้องกัน IP66

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

กำาลังทางกล 11 วัตต์

ระดับ เสียงรบกวน 47 เดซิเบล (A)

อายุการใช้งาน ขั้นต่ำา 6,000 ชั่วโมง

ความสามารถ ในการรับน้ำาหนัก สูงสุด สำาหรับ ความยาวลูกกลิ้ง ขนาดตั้งแต่ 300 ถึง 1,000 มิลลิเมตร 1,100 นิวตัน

ความสามารถในการรับน้ำาหนักสูงสุด สำาหรับความยาวลูกกลิ้งขนาดตั้งแต่ 1,010 ถึง 1,500 มิลลิเมตร 490 นิวตัน

ข้อมูลท�งไฟฟ้�  

แรงดันไฟที่กำาหนดไว้ 24 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

ช่วงแรงดันไฟฟ้า 16 ถึง 28 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

ไฟฟ้าขณะหมุนตัวเปล่า 0.6 แอมแปร์

กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง สูงสุด 1.3 แอมแปร์

กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น  สูงสุด 4.5 แอมแปร์

คลื่นแรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้  < 5 %, ค่าที่แนะนำา: < 1 %

ระดับมาตรฐานการกันฝุ่นและน้ำา IP66
ขน�ด  

เส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อ 50 มิลลิเมตร

ความหนา ของท่อ 1.5 มิลลิเมตร

ความยาวลูกกลิ้ง สูงสุด 1,500 มิลลิเมตร

สภ�พแวดล้อม  

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะใช้งาน 0 ถึง +40 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะขนส่ง และ จัดเก็บ -20 ถึง +75 องศาเซลเซียส

RolleRDRive Bt100 ip66 RollerDrives

BT100 IP66ชนิด ซีล RollerDrive และการ ควบคุม อย่างง่ายๆสำาหรับการทำางานในพื้นที่เปียก

ลูกกลิ้ง ลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives Overview หน้า 82 MultizoneControl Z-Card BT หน้า 112
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ขน�ด และก�ร เชื่อมต่อ

ขนาด ความยาวขึ้นอยู่กับ เพลา และชนิดของฝารองเพลาลูกกลิ้งที่เลือกไว้ เพราะฉะนั้นการระบุความยาวจึงกำาหนดจากระยะ EL เท่านั้น ไม่

สามารถแสดงระยะ RL ที่สั่งซื้อได้ การติดตั้ง (EL) จะสัมพันธ์กับระยะห่าง ระหว่าง โปรไฟล ์ด้าน ข้าง และขนาด ทั้งหมด หน่วยเป็น มิลลิเมตร

เพล� มอเตอร์ ฝ�รองเพล�

เกลียวใน M8
เกลียวใน M8 แนวตรง

2 ร่อง

ขน�ด

ก�รกำ�หนด เคเบิลมอเตอร์:

1
2

สลัก สี ส�ย

1 สีขาว กระแสตรง 24 VDC
2 สีน้ำาตาล สายดิน

เคเบิลมอเตอร์

RolleRDRive Bt100 ip66 RollerDrives

BT100 IP66ชนิด ซีล RollerDrive และการ ควบคุม อย่างง่ายๆสำาหรับการทำางานในพื้นที่เปียก

ลูกกลิ้ง ลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives Overview หน้า 82 MultizoneControl Z-Card BT หน้า 112
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ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

ตาราง ต่อไปนี้ แสดงข้อมูล ทั่วไป ของรุ่น ที่สามารถ ใช้งานได้

อัตร�ทดเกียร์

 

คว�มเร็ว ในก�ร ลำ�เลียง สูงสุด แรงบิด ที่กำ�หนดไว้ แรงบิด เริ่มต้น แรงบิดคงตัว

เมตรต่อวิน�ที นิวตันเมตร นิวตันเมตร นิวตันเมตร

4:1 3.93 0.20 0.49 0.16
9:1 1.75 0.45 1.10 0.36
12:1 1.31 0.61 1.46 0.48
16:1 0.98 0.81 1.95 0.64
24:1 0.65 1.21 2.92 0.96
36:1 0.44 1.82 4.38 1.44
48:1 0.33 2.42 5.85 1.92
64:1 0.25 3.23 7.80 2.56
96:1 0.16 4.84 11.69 3.84

 

ท่อ

 

เพล�

 

อัตร�ทดเกียร์

 

คว�มย�ว อ้�งอิงที่น้อย ที่สุด

มิลลิเมตร

2 ร่อง 11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม เพลา

แบบสปริง

4:1 323
9:1 335
12:1 / 16:1 / 24:1 331
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 342

เกลียวใน M8 4:1 303
9:1 315
12:1 / 16:1 / 24:1 311
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 322

ไม่มีร่อง 11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม เพลา

แบบสปริง

4:1 300
9:1 312
12:1 / 16:1 / 24:1 308
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 319

เกลียวใน M8 4:1 258
9:1 270
12:1 / 16:1 / 24:1 266
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 277

หัวขับ สายพาน แบบ PolyVee
หัวขับสายพาน แบบ Round Belt

11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม เพลา

แบบสปริง

4:1 293
9:1 305
12:1 / 16:1 / 24:1 301
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 312

เกลียวใน M8 4:1 283
9:1 295
12:1 / 16:1 / 24:1 291
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 302

หัวขับสายพานแบบ Tooth Belt
หัวโซ่

เกลียวใน M8 4:1 275
9:1 287
12:1 / 16:1 / 24:1 283
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 294

รุ่นที่ใช้ ขั้นเกียร์

รุ่นท่ีมีฝ�รองเพล�และ 

คว�มย�ว อ้�งอิง ท่ีน้อย 

ท่ีสุด

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• ระบบ อิเล็กทรอนิกส ์แบบควบคุมจาก ภายใน (มอเตอร์ที่ไม่ใช้แปรง (brushless motor))
• ระบบเกียร์ 9 ขั้น

• รักษาความเร็ว การลำาเลียง คงที่

• การนำาพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในการเบรก (ดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 197)

• เบรกพักแบบอิเล็กทรอนิกส์

• เคเบิลของมอเตอร์ที่มีปลั๊ก 5-ขั้วแบบเสียบ

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

กำาลังทางกล 32 วัตต์

ระดับ เสียงรบกวน 55 เดซิเบล (A)

อายุการใช้งาน ขั้นต่ำา 20,000 ชั่วโมง

ความสามารถ ในการรับน้ำาหนัก สูงสุด สำาหรับ ความยาวลูกกลิ้ง ขนาดตั้งแต่ 300 ถึง 1,000 มิลลิเมตร 1,100 นิวตัน

ความสามารถในการรับน้ำาหนักสูงสุด สำาหรับความยาวลูกกลิ้งขนาดตั้งแต่ 1,010 ถึง 1,500 มิลลิเมตร 490 นิวตัน

ข้อมูลท�งไฟฟ้�  

แรงดันไฟที่กำาหนดไว้ 24 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

ช่วงแรงดันไฟฟ้า 18 ถึง 28 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

ไฟฟ้าขณะหมุนตัวเปล่า 0.4 แอมแปร์

กระแสไฟที่กำาหนดไว้ 2.0 แอมแปร์

กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น  สูงสุด 5.0 แอมแปร์

คลื่นแรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้  < 5 %, ค่าที่แนะนำา: < 1 %

ระดับมาตรฐานการกันฝุ่นและน้ำา IP54
ขน�ด  

เส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อ 50 มิลลิเมตร

ความหนา ของท่อ 1.5 มิลลิเมตร

ความยาวลูกกลิ้ง สูงสุด 1,500 มิลลิเมตร

สภ�พแวดล้อม  

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะใช้งาน 0 ถึง +40 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะขนส่ง และ จัดเก็บ -30 ถึง +75 องศาเซลเซียส

ความชื้นในอากาศ สูงสุด 90 %, ไม่กลั่นตัว

RolleRDRive eC310 RollerDrives

EC310RollerDrive กับการบริการตลอดอายุการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ

ลูกกลิ้ง ลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives Overview หน้า 82 DriveControls Overview หน้า 102



94 95คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ขน�ด และก�ร เชื่อมต่อ

ขนาด ความยาวขึ้นอยู่กับ เพลา และชนิดของฝารองเพลาลูกกลิ้งที่เลือกไว้ เพราะฉะนั้นการระบุความยาวจึงกำาหนดจากระยะ EL เท่านั้น ไม่สามารถ

แสดงระยะ RL ที่สั่งซื้อได้ การติดตั้ง (EL) จะสัมพันธ์กับระยะห่าง ระหว่าง โปรไฟล์ ด้าน ข้าง และขนาด ทั้งหมด หน่วยเป็น มิลลิเมตร

เพล� มอเตอร์ ฝ�รองเพล�

11 มิลลิเมตร เพล�หกเหลี่ยมแบบสปริงขน�ด เกลียวใน M8
11 มิลลิเมตร แบบ หกเหลี่ยม M12 x 1 แนวตรง

หัวขับสายพาน แบบ Round Belt

PolyVee หัวขับสายพาน

ขน�ด

วัสดุ ที่ ใช้ ทำ� ท่อ เหล็กกล้า, สแตนเลส / เหล็กกล้า, ชุบซิงค์

วัสด ุที่ใช้ทำ�เพล� เหล็กกล้า, ชุบซิงค์ / เหล็กกล้า, สแตนเลส 

เพล� มอเตอร์ 11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม และ เกลียว M12 x 1
ปลอกท่อ PVC, 2 มิลลิเมตร / PVC, 5 มิลลิเมตร

คว�มย�ว ของ ส�ยเคเบิลมอเตอร์ 0.48 เมตร

V = เหล็กสแตนเลส; หกเหลี่ยมเกลียวนอก 11 มิลลิเมตร M12 x 1;
รุ่นของเพลามอเตอร์ 

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของ  
RollerDrive 

เกียร์

รุ่นของมอเตอร์ 
4 = 24 V EC310

A =  4:1
D =  9:1
F = 12:1

L =  24:1
Q = 36:1

JAA = เหล็กกล้าชุบซิงค์; เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 x 1.5 มิลลิเมตร; ไม่มีร่อง
รุ่นของท่อ

JAD  = เหล็กกล้าชุบซิงค์; เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 x 1.5 มิลลิเมตร; 1 ร่อง
JAE = เหล็กกัลวาไนซ์; เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 x 1.5 มิลลิเมตร; 2 ร่อง
NAA = เหล็กสแตนเลส; เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 x 1.5 มิลลิเมตร; ไม่มีร่อง
NAD = เหล็กสแตนเลส; เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 x 1.5 มิลลิเมตร; 1 ร่อง
NAE  = เหล็กสแตนเลส; เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 x 1.5 มิลลิเมตร; 2 ร่อง

FT = เกลียวใน M8; เหล็กสแตนเลส
รุ่นของเคาน์เตอร์แบริ่ง

SL = 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง; เหล็กชุบซิงค์
SS = 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง สแตนเลส
PS = หัวขับแบบ PolyVee; 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยม เพลาแบบสปริง;

PF =  หัวขับแบบ PolyVee; เกลียวใน M8; เหล็กกัลวาไนซ์
RS = หัวขับสายพานแบบ Round Belt; 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยม 
RF =  หัวขับแบบ Round Belt; เกลียวใน M8; เหล็กกัลวาไนซ์

ส่วนประกอบ
6 = ส่วนประกอบของลูกปืน

ความยาว อ้างอิง RL 
หน่วยเป็นมิลลิเมตร

8 6

H = 16:1

SF = หัวขับสายพานแบบโซ่; แบ่ง " 3/8; 20 ฟัน;  
         เกลียวใน M8; เหล็กกัลวาไนซ์
TF = หัวขับสายพานแบบ Tooth Belt; แบ่ง 8 ; 18 ฟัน;  
         เกลียวใน M8; เหล็กกัลวาไนซ์

4 AV

V = 48:1
X = 64:1
Z = 96:1

เหล็กชุบซิงค์

เพลาแบบสปริง  เหล็กกัลวาไนซ์

สายเคเบิลความยาว 0.48 เมตร

รุ่น อื่นๆ

เลขรหัสอ้�งอิง

RolleRDRive eC310 RollerDrives

EC310RollerDrive กับการบริการตลอดอายุการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ

ลูกกลิ้ง ลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives Overview หน้า 82 DriveControls Overview หน้า 102
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96 97คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ก�รกำ�หนด ปลั๊กมอเตอร์:

สลัก สี ส�ย

1 สีน้ำาตาล กระแสตรง +24 VDC
2 สีขาว ทิศทาง การหมุน

3 สีฟ้า สายดิน

4 สีดำา เอาต์พุต เตือนข้อ ผิดพลาด

5 สีเทา อินพุต ความเร็ว อนาล็อก

ปลั๊ก มอเตอร์เพล� มอเตอร์ ฝ�รองเพล�

11 มิลลิเมตร เพล�หกเหลี่ยมแบบสปริงขน�ด เกลียวใน M8

หัวขับสายพานแบบ Tooth Belt

2 ร่อง

RolleRDRive eC310 RollerDrives

EC310RollerDrive กับการบริการตลอดอายุการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ

ลูกกลิ้ง ลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives Overview หน้า 82 DriveControls Overview หน้า 102
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98 99คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

ตาราง ต่อไปนี้ แสดงข้อมูล ทั่วไป ของรุ่น ที่สามารถ ใช้งานได้

อัตร�ทดเกียร์

 

คว�มเร็ว ในก�ร ลำ�เลียง สูงสุด แรงบิด ที่กำ�หนดไว้ แรงบิด เริ่มต้น แรงบิดคงตัว

เมตรต่อวิน�ที นิวตันเมตร นิวตันเมตร นิวตันเมตร

4:1 3.93 0.20 0.49 0.16
9:1 1.75 0.45 1.10 0.36
12:1 1.31 0.61 1.46 0.48
16:1 0.98 0.81 1.95 0.64
24:1 0.65 1.21 2.92 0.96
36:1 0.44 1.82 4.38 1.44
48:1 0.33 2.42 5.85 1.92
64:1 0.25 3.23 7.80 2.56
96:1 0.16 4.84 11.69 3.84

ท่อ

 

เพล�

 

อัตร�ทดเกียร์

 

คว�มย�ว อ้�งอิงที่น้อย ที่สุด

มิลลิเมตร

2 ร่อง เกลียวใน M8 4:1 303
9:1 315
12:1 / 16:1 / 24:1 311
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 322

ไม่มีร่อง เกลียวใน M8 4:1 255
9:1 267
12:1 / 16:1 / 24:1 263
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 274

วัสดุ ที่ ใช้ ทำ� ท่อ เหล็กกล้า, สแตนเลส

วัสดุ ที่ใช้ทำ�เพล� เหล็กกล้า, สแตนเลส

เพล� มอเตอร์ 11 มิลลิเมตร แบบหกเหลี่ยม และ เกลียว M12 x 1
ปลอกท่อ PVC, 2 มิลลิเมตร / PVC, 5 มิลลิเมตร

คว�มย�ว ของ ส�ยเคเบิลมอเตอร์ 0.48 เมตร

W= เหล็กสแตนเลส;หกเหลี่ยมเกลียวนอก 11 มิลลิเมตร M12 x 1; สายเคเบิลความยาว 0.48 เมตร
รุ่นของเพลามอเตอร์ 

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของ  
RollerDrive 

รุ่นของมอเตอร์ 
4 = 24 V EC310

รุ่นของท่อ
N7T  = เหล็กสแตนเลส ; 2 ร่อง

P6 = เกลียวใน M8 ; เหล็กสแตนเลส
รุ่นของเคาน์เตอร์แบริ่ง 

ส่วนประกอบ
8= ส่วนประกอบของลูกปืน

ความยาว อ้างอิง RL 
หน่วยเป็นมิลลิเมตร

8 8

N5F = เหล็กสแตนเลส ; ไม่มีร่อง

4                W P 6    
เกียร์
A =  4:1
D =  9:1
F = 12:1

L =  24:1
Q = 36:1

H = 16:1

V = 48:1
x = 64:1
Z = 96:1

รุ่นที่ใช้ ขั้นเกียร์

รุ่นที่มีฝ�รองเพล�และ 

คว�มย�ว อ�้งอิง ที่น้อย 

ที่สุด

รุ่น อื่นๆ

เลขรหัสอ�้งอิง

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• ระบบ อิเล็กทรอนิกส ์แบบควบคุมจาก ภายใน (มอเตอร์ที่ไม่ใช้แปรง (brushless motor))
• ระบบเกียร์ 9 ขั้น

• รักษาความเร็ว การลำาเลียง คงที่

• การนำาพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในการเบรก (ดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 197)

• เบรกพักแบบอิเล็กทรอนิกส์

• เคเบิลของมอเตอร์ที่มีปลั๊ก 5-ขั้วแบบเสียบ

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

กำาลังทางกล 32 วัตต์

ระดับ เสียงรบกวน 55 เดซิเบล (A)

อายุการใช้งาน ขั้นต่ำา 20,000 ชั่วโมง

ความสามารถ ในการรับน้ำาหนัก สูงสุด สำาหรับ ความยาวลูกกลิ้ง ขนาดตั้งแต่ 300 ถึง 1,000 มิลลิเมตร 1,100 นิวตัน

ความสามารถในการรับน้ำาหนักสูงสุด สำาหรับความยาวลูกกลิ้งขนาดตั้งแต่ 1,010 ถึง 1,500 มิลลิเมตร 490 นิวตัน

ข้อมูลท�งไฟฟ้�  

แรงดันไฟที่กำาหนดไว้ 24 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

ช่วงแรงดันไฟฟ้า 18 ถึง 28 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

ไฟฟ้าขณะหมุนตัวเปล่า 0.4 แอมแปร์

กระแสไฟที่กำาหนดไว้ 2.0 แอมแปร์

กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น  สูงสุด 5.0 แอมแปร์

คลื่นแรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้  < 5 %, ค่าที่แนะนำา: < 1 %

ระดับมาตรฐานการกันฝุ่นและน้ำา IP66
ขน�ด  

เส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อ 50 มิลลิเมตร

ความหนา ของท่อ 1.5 มิลลิเมตร

ความยาวลูกกลิ้ง สูงสุด 1,500 มิลลิเมตร

สภ�พแวดล้อม  

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะใช้งาน 0 ถึง +40 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะขนส่ง และ จัดเก็บ -30 ถึง +75 องศาเซลเซียส

RolleRDRive eC310 ip66 RollerDrives

EC310 IP66ชนิดซีล RollerDrive กับการบริการตลอดอายุการใช้งานสำาหรับการใช้งานในพื้นที่เปียก

ลูกกลิ้ง ลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives Overview หน้า 82 DriveControls Overview หน้า 102



100 101คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ก�รกำ�หนด ปลั๊กมอเตอร์:

สลัก สี ส�ย

1 สีน้ำาตาล กระแสตรง +24 VDC
2 สีขาว ทิศทาง การหมุน

3 สีฟ้า สายดิน

4 สีดำา เอาต์พุต เตือนข้อ ผิดพลาด

5 สีเทา อินพุต ความเร็ว อนาล็อก

ปลั๊ก มอเตอร์ขน�ด และก�ร เชื่อมต่อ

ขนาด ความยาวขึ้นอยู่กับ เพลา และชนิดของฝารองเพลาลูกกลิ้งที่เลือกไว้ เพราะฉะนั้นการระบุความยาวจึงกำาหนดจากระยะ EL เท่านั้น ไม่สามารถ

แสดงระยะ RL ที่สั่งซื้อได้ การติดตั้ง (EL) จะสัมพันธ์กับระยะห่าง ระหว่าง โปรไฟล ์ด้าน ข้าง และขนาด ทั้งหมด หน่วยเป็น มิลลิเมตร

เพล� มอเตอร์ ฝ�รองเพล�

เกลียวใน M8
11 มิลลิเมตร แบบ หกเหลี่ยม M12 x 1 แนวตรง

2 ร่อง

ขน�ด

RolleRDRive eC310 ip66 RollerDrives

EC310 IP66ชนิดซีล RollerDrive กับการบริการตลอดอายุการใช้งานสำาหรับการใช้งานในพื้นที่เปียก

ลูกกลิ้ง ลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives Overview หน้า 82 DriveControls Overview หน้า 102
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102 103คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

DRiveContRols oveRvieW

 DriveControl 20 DriveControl 54 ZoneControl Z-Card BT

ก�รประยุกต์ ใช้ง�น การควบคุมมอเตอร์ การควบคุมมอเตอร์ การควบคุม แบบหลายพื้นที่ การควบคุม แบบหลายพื้นที่

ระบบท�งลำ�เลียงสะสม แบบ

ไม่มีแรงดัน
ü ü

RollerDrive
EC310 หน้า 92 

EC310 IP66 หน้า 98

EC310 หน้า 92 

EC310 IP66 หน้า 98

EC310 หน้า 92 

EC310 IP66 หน้า 98
BT100 หน้า 84

ระดับม�ตรฐ�นก�รกันฝุ่นและน้ำ� IP20 IP54 IP20 IP54

 หน้า 104 หน้า 106 หน้า 108 หน้า 112

DriveControls

ภ�พรวม

RollerDriveหน้า 82 อุปกรณ์เสริม และ ชิ้นส่วนอื่นๆ ของ ทางลำาเลียงหน้า 134



104 105คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ขน�ด และก�ร เชื่อมต่อ
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ตำ�แหน่ง 1 RollerDrive การเชื่อมต่อ

1 กระแสตรง +24 VDC
2 ทิศทาง การหมุน

3 สายดิน

4 อินพุต เตือน ข้อ ผิดพลาด

5 เอาท์พุตความเร็วอนาล็อค

ตำ�แหน่ง 2 อินพุตแหล่งจ่�ยแรงดันไฟ

1 กระแสตรง +24 VDC
2 สายดิน

ตำ�แหน่ง 3 อินพุต/เอ�ต์พุต

1 กลุ่มสัญญาณร่วม (Common signal mass)

2 อินพุต 24 V
3 เอาต์พุต เตือนข้อ ผิดพลาด

4 ทิศทาง การหมุน

5 ความเร็ว C
6 ความเร็ว B
7 ความเร็ว A

ตำ�แหน่ง 4 เอ�ต์พุตแหล่งจ�่ยแรงดันไฟ

1 สายดิน

2 กระแสตรง +24 VDC

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

DriveControl 20 เป็นการการอินเตอร์เฟซอเนกประสงค์สำาหรับ RollerDrive EC310 สามารถตั้งค่าความเร็วแตกต่างกัน 15 แบบ 

รวมทั้งทิศทางการหมุน จากการใช้สวิตซ์ DIP. สัญญาณ I/O ดิจิทัลที่ถูกแยกส่วนทางแสง‘เป็นเหมือนตัวอินเตอร์เฟสกับตัวควบคุมในขั้นที่สูงกว่า 

ตัวอย่างเช่น จะทำาให้ ตั้งค่าทิศทางการหมุนของความเร็ว 7 แบบได้จาก PLC พลังงานการเบรกของ RollerDrive ถูกป้อนกลับเป็น 24 V 

กริด แรงดันที่ถูกป้อนกลับจาก RollerDrive EC310 จะจำากัดที่ 30 V ด้วยวิธีของเบรกชอปเปอร์ในตัว (ตัวต้านทานโหลดที่สวิตซ์จากแรง

ดัน (voltage-dependently switched load resistance) 

• การปรับความเร็ว (ความเร็วภายใน 15 แบบ, ความเร็วภายนอก 7 แบบผ่าน I/O)

• ตัวเลือก ของ ทิศทาง การหมุน

• อินพุต สัญญาณ เริ่มต้น (ชนิด แยกส่วน แบบมองเห็น)

• อินพุต สัญญาณ ทิศทาง การหมุน (ชนิด แยกส่วน แบบมองเห็น)

• เอาต์พุต สัญญาณ เตือน ข้อ ผิดพลาด (ชนิด แยกส่วน แบบมองเห็น)

• ตัวแสดงสถานะ LED
• ตรรกะ การสลับ แบบ NPN หรือ PNP

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลท�งไฟฟ้�  

แรงดันไฟที่กำาหนดไว้ 24 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

ช่วงแรงดันไฟฟ้า 18 ถึง 26 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

คลื่นแรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้  3 %, ค่าที่แนะนำา: < 1 %

กระแสไฟที่กำาหนดไว้ 2.0 แอมแปร์

กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น  สูงสุด 5.0 แอมแปร์

ฟิวส์ แสดง, ที่ไม่สามารถ เปลี่ยนได้

ระดับมาตรฐานการกันฝุ่นและน้ำา IP20
สภ�พแวดล้อม  

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะใช้งาน 0 ถึง +40 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะขนส่ง และ จัดเก็บ -20 ถึง +75 องศาเซลเซียส

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ สูงสุด 1 % ในเวลา 3 ชั่วโมง; 2 รอบตามมาตรฐาน IEC 60068-2-14
ความชื้นในอากาศ สูงสุด 90 %, ไม่กลั่นตัว

หน�้ตัดขว�ง ของเคเบิล  

แหล่งจ่ายไฟ ผูกลวด, 1.5 มม² (AWG 16)

อินพุต / เอาท์พุต (I/O) ผูกลวด, 0.08 to 0.5 มม² (AWG 28 to 20)

ผูกลวด, 1.5 มม² (AWG 16)

กระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการนำาไปใช้งาน ขึ้นกับน้ำาหนักของทางลำาเลียง ความเร็วของการลำาเลียง และจำานวนรอบ

เลขรหัสอ้�งอิง: 89RA

คุณสมบัติ

ฟังก์ชัน

DRiveContRol 20 DriveControl

DriveControl 20การอินเตอร์เฟซอเนกประสงค์สำาหรับ RollerDrive EC310

DriveControls Overview หน้า 102     RollerDrive EC310 หน้า 92     RollerDrive EC310 IP66 หน้า 98



106 107คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ขน�ด และก�ร เชื่อมต่อ
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ตำ�แหน่ง 1 RollerDrive การเชื่อมต่อ

1 กระแสตรง +24 VDC
2 ทิศทาง การหมุน

3 สายดิน

4 อินพุต เตือน ข้อ ผิดพลาด

5 เอาท์พุตความเร็วอนาล็อค

ตำ�แหน่ง 2 อินพุต/เอ�ต์พุต

1 กลุ่มสัญญาณร่วม (Common signal mass)

2 อินพุต 24 V
3 เอาต์พุต เตือนข้อ ผิดพลาด

4 ทิศทาง การหมุน

5 ความเร็ว C
6 ความเร็ว B
7 ความเร็ว A

ตำ�แหน่ง 3 แหล่งจ่�ยไฟ

1 สายดิน

2 กระแสตรง +24 VDC
3 สายดิน

4 กระแสตรง +24 VDC

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

DriveControl 54 เป็นการการอินเตอร์เฟซอเนกประสงค์สำาหรับ RollerDrive EC310 สามารถตั้งค่าความเร็วแตกต่างกัน 15 แบบ 

รวมทั้งทิศทางการหมุน จากการใช้สวิตซ์ DIP. สัญญาณ I/O ดิจิทัลที่ถูกแยกส่วนทางแสง‘เป็นเหมือนตัวอินเตอร์เฟสกับตัวควบคุมในขั้นที่สูงกว่า 

ตัวอย่างเช่น จะทำาให้ ตั้งค่าทิศทางการหมุนของความเร็ว 7 แบบได้จาก PLC พลังงานการเบรกของ RollerDrive ถูกป้อนกลับเป็น 24 V 

กริด แรงดันที่ถูกป้อนกลับจาก RollerDrive EC310 จะจำากัดที่ 30 V ด้วยวิธีของเบรกชอปเปอร์ในตัว (ตัวต้านทานโหลดที่สวิตซ์จากแรง

ดัน (voltage-dependently switched load resistance) 

• การปรับความเร็ว (ความเร็วภายใน 15 แบบ, ความเร็วภายนอก 7 แบบผ่าน I/O)

• ตัวเลือก ของ ทิศทาง การหมุน

• อินพุต สัญญาณ เริ่มต้น (ชนิด แยกส่วน แบบมองเห็น)

• อินพุต สัญญาณ ทิศทาง การหมุน (ชนิด แยกส่วน แบบมองเห็น)

• เอาต์พุต สัญญาณ เตือน ข้อ ผิดพลาด (ชนิด แยกส่วน แบบมองเห็น)

• ตัวแสดงสถานะ LED
• ตรรกะ การสลับ แบบ NPN หรือ PNP
• การเปิดเคเบิลชนิดซีล

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลท�งไฟฟ้�  

แรงดันไฟที่กำาหนดไว้ 24 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

ช่วงแรงดันไฟฟ้า 18 ถึง 26 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

คลื่นแรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้  3 %, ค่าที่แนะนำา: < 1 %

กระแสไฟที่กำาหนดไว้ 2.0 แอมแปร์

กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น  สูงสุด 5.0 แอมแปร์

ฟิวส์ แสดง, ที่ไม่สามารถ เปลี่ยนได้

ระดับมาตรฐานการกันฝุ่นและน้ำา IP54
สภ�พแวดล้อม  

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะใช้งาน -28 ถึง +40 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะขนส่ง และ จัดเก็บ -30 ถึง +80 องศาเซลเซียส

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิสูงสุด 1 % ในเวลา 3 ชั่วโมง; 2 รอบตามมาตรฐาน IEC 60068-2-14
ความชื้นในอากาศ สูงสุด 90 %, ไม่กลั่นตัว

หน�้ตัดขว�ง ของเคเบิล  

แหล่งจ่ายไฟ ผูกลวด, 1.5 มม² (AWG 16)

อินพุต / เอาท์พุต (I/O) ผูกลวด, 0.08 to 0.5 มม² (AWG 28 to 20)

ผูกลวด, 1.5 มม² (AWG 16)

กระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการนำาไปใช้งาน ขึ้นกับน้ำาหนักของทางลำาเลียง ความเร็วของการลำาเลียง และจำานวนรอบ

เลขรหัสอ้�งอิง: 89RB

คุณสมบัติ

ฟังก์ชัน

DRiveContRol 54 DriveControl

DriveControl 54การอินเตอร์เฟซอเนกประสงค์สำาหรับ RollerDrive EC310

DriveControls Overview หน้า 102     RollerDrive EC310 หน้า 92     RollerDrive EC310 IP66 หน้า 98



108 109คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลท�งไฟฟ้�  

แรงดันไฟที่กำาหนดไว้ 24 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

ช่วงแรงดันไฟฟ้า 18 ถึง 26 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

คลื่นแรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้  3 %, ค่าที่แนะนำา: < 1 %

กระแสไฟที่กำาหนดไว้ 2.0 แอมแปร์

กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น  สูงสุด 5.0 แอมแปร์

ฟิวส์ แสดง, ที่ไม่สามารถ เปลี่ยนได้

ระดับมาตรฐานการกันฝุ่นและน้ำา IP20
สภ�พแวดล้อม  

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะใช้งาน 0 ถึง +40 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะขนส่ง และ จัดเก็บ -20 ถึง +75 องศาเซลเซียส

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิสูงสุด 1 % ในเวลา 3 ชั่วโมง; 2 รอบตามมาตรฐาน IEC 60068-2-14
ความชื้นในอากาศ สูงสุด 90 %, ไม่กลั่นตัว

หน้�ตัดขว�ง ของเคเบิล  

แหล่งจ่ายไฟ ผูกลวด, 1.5 มม² (AWG 16)

อินพุต / เอาท์พุต (I/O) ผูกลวด, 0.08 to 0.5 มม² (AWG 28 to 20)

ผูกลวด, 1.5 มม² (AWG 16)

กระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการนำาไปใช้งาน ขึ้นกับน้ำาหนักของทางลำาเลียง ความเร็วของการลำาเลียง และจำานวนรอบ

เลขรหัสอ้�งอิง: 89RC

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

ZoneControl เป็นการควบคุมแบบพื้นที่เดียวสำาหรับ RollerDrive EC310ZoneControl สามารถใช้เป็นการลำาเลียงแบบสะสม

โดยลำาพัง ไม่มีแรงดัน ซึ่งไม่ต้องใช้ตัวควบคุมในขั้นที่สูงกว่า ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมและการติดต่อสื่อสารกับการลำาเลียงก่อนหน้าและถัดไปสามารถทำาได้

ผ่านอินพุตดิจิตอลและเอาต์พุต (I/O‘s). ไม่มี DriveControls ต้องตั้งค่าการลำาเลียงเป็น ZoneControls รวมทั้งฟังก์ชั่น

I/O‘และใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟได้ผ่านสายสวิตซ์ชิ่งแบบธรรมดา

เคเบิลการติดต่อสื่อสาร: เคเบิล Cat-5 แบบที่ใช้กันทั่วไป (เคเบิล IT อีเทอร์เนต)

การตั้งค่าของ ZoneControl ทำาได้โดยง่ายด้วยการปรับสวิตซ์ DIP สามารถใช้แนวการลำาเลียงสองรุ่นได้: สามารถแยกส่วนประกอบออกทีละ

ชิ้นหรือแยกทั้งชุดได้

• เป็นแนวการลำาเลียงแบบสะสมแบบไม่มีแรงดัน (รวมการติดตั้ง)

• การติดต่อสื่อสารกับพื้นที่ก่อนหน้าและพื้นที่ถัดไป (เป็นการสื่อสารระดับเดียวกัน)

• การปรับ ความเร็ว
 - สวิตซ์ DIP (ต่อพื้นที่สะสม)

 - สัญญาณอนาล็อคภายนอก (สำาหรับระบบทางลำาเลียงทั้งหมด)

• การปรับทิศทางของการหมุน RollerDrive‘s  
 - สวิตซ์ DIP

 - สัญญารดิจิตอลภายนอก

• ไฟ แสดง สถานะ LED
• การต่อเซนเซอร์พื้นที่

• การต่อเซนเซอร์เริ่มต้น

• ตรรกะ การสลับ แบบ NPN หรือ PNP
• การสลับ RollerDrive ตัวที่สอง การอ่านสถานะ การเริ่มต้นและการหยุดพื้นที่แต่ละแห่งผ่าน I/O‘s
• การวิ่งเปล่า สัญญาณเตือนความผิดพลาดของพื้นที่ที่เชื่อมต่อทั้งหมดผ่าน I/O‘s
• สัญญาณทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกลุ่มของแหล่งจ่ายแรงดันไฟ 

คุณสมบัติ

ข้อมูล ก�ร ออกแบบ

ก�รตั้งค�่

ฟังก์ชัน

ZoneContRol DriveControl

ZoneControlเป็นแนวการลำาเลียงแบบสะสมสำาหรับ  RollerDrive EC310

DriveControls Overview หน้า 102     RollerDrive EC310 หน้า 92     RollerDrive EC310 IP66 หน้า 98



110 111คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ตำ�แหน่ง 4 แหล่งจ่�ยไฟ

1 สายดิน

2 กระแสตรง +24 VDC

ตำ�แหน่ง 5 อินพุต/เอ�ต์พุต

1 สัญญาเริ่มต้นสำาหรับ RollerDrive ตัวที่สองในพื้นที่

2 สัญญาณเดินทางอิสระ (Free travel signal)
3 ความเร็ว (กลาง)

4 ทิศทางการหมุน (กลาง)

5 เอาต์พุต เตือนข้อ ผิดพลาด

6 สถานะพื้นที่

7 จุดเริ่มต้นพื้นที่

8 จุดหยุดพื้นที่

ก�รติดตั้ง

รูป: แผนภ�พก�รเดินส�ยไฟสำ�หรับ ZoneControl สำ�หรับพื้นที่ก�รลำ�เลียง 3 แห่ง

1 พื้นที่ 1
2 พื้นที่ 2
3 พื้นที่ 3
4 ทิศทาง การลำาเลียง

5 ZoneControl

ขน�ด และก�ร เชื่อมต่อ

6,
5

6,
5

2,5

6118

130

55

24

108Ø
 6

42

1

2

3

5

4

ตำ�แหน่ง 1 RollerDrive การเชื่อมต่อ

1 กระแสตรง +24 VDC
2 ทิศทาง การหมุน

3 สายดิน

4 อินพุต เตือน ข้อ ผิดพลาด

5 เอาท์พุตความเร็วอนาล็อค

ตำ�แหน่ง 2 เซนเซอร์เริ่มต้น

1 กระแสตรง +24 VDC
2 อินพุตสัญญาณเซนเซอร์

3 สายดิน

ตำ�แหน่ง 3 เซนเซอร์พื้นที่

1 กระแสตรง +24 VDC
2 อินพุตสัญญาณเซนเซอร์

3 สายดิน

6 เซนเซอร์พื้นที่

7 RollerDrive
8 แหล่งจ่ายแรงดันไฟ +24 V DC
9 เป็นการติดต่อสื่อสารระดับเดียวกัน

10 วัสด ุที่จะ ลำาเลียง

ZoneContRol DriveControl

ZoneControlเป็นแนวการลำาเลียงแบบสะสมสำาหรับ  RollerDrive EC310

DriveControls Overview หน้า 102     RollerDrive EC310 หน้า 92     RollerDrive EC310 IP66 หน้า 98
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ขน�ด

ก�รติดตั้ง

A B C D

รูป: องค์ประกอบทั่วไปของท�งลำ�เลียงแบบ Z-Card

1 พื้นที่

2 ทิศทาง การลำาเลียง

3 วัสดุ ที่จะ ลำาเลียง

4 RollerDrive
5 เซ็นเซอร์

6 การต่อ สาย สื่อสาร แบบ Easy-bus
7 Z-Card
8 กระแสตรง +24 VDC / สายดิน

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

Z-Card เป็นระบบที่ยืดหยุ่นสูงซึ่งออกแบบให้เป็นตัวควบคุมแบบ 4 พื้นที่ โดยทำาให้ระบบทางลำาเลียงสะสมแบบไม่มีแรงดันสามารถตั้งค่ากับ 

RollerDrive BT100 ได้ตรงตามมาตรฐานการป้องกัน IP54 อย่างสมบูรณ์

Z-Card ไม่รวมเคเบิล เคเบิล เหล่านี ้ต้อง ถูก ประกอบ ขึ้นจาก อุปกรณ์เสริม (ดูที่ เคเบิลสำาหรับ Z-Card หน้า 166)

RollerDrive BT ชนิดพิเศษโดยมีความยาวเคเบิลและปลั๊กต่างๆ ที่สามารถใช้ได้กับ Z-Card BT การออกแบบ ให้เหมาะ

สม เฉพาะ กับ ส่วนประกอบ ระบบที่ อัตรา ปริมาณ งาน ต่ำา

สามารถตั้งค่า Z-Card ได้ง่ายสำาหรับทางลำาเลียงชนิดต่างๆ เนื่องจากการใช้สวิตช์เข้ารหัสการหมุนและสวิตช์เลื่อน รุ่น ต่างๆ ของ ระบบลำาเลียง ที่

สามารถ ใช้ได้ มีดังนี้

• สามารถแยกส่วนประกอบออกทีละชิ้นหรอแยกออกเป็นชุดได้

• การแยกชิ้นส่วนออกเป็นชิ้นโดย มีการรวม สัญญาณ ภายนอก ผ่านทาง I/O
• ตัวเริ่มต้น การทำางาน ของ มอเตอร ์แบบ ไม่ม ีตรรกะ

• ฟังก์ชันการลำาเลียงแบบสะสมสำาหรับRollerDrives BT ถึง 4 ตัว

• การปรับ ความเร็ว ผ่าน ทางสวิตช์ การเข้ารหัส การหมุน

• I/O แบบแยกส่วน แบบที่มองเห็น ทำาหน้าที่ เป็นตัว อินเตอร์เฟซ กับ การควบคุม ภายนอก

• การแจ้ง เตือน ข้อผิดพลาด

• ตรรกะ การสลับ แบบ NPN หรือ PNP

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลท�งไฟฟ้�  

แรงดันไฟที่กำาหนดไว้ 24 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

ช่วงแรงดันไฟฟ้า 20 ถึง 28 ไฟฟ้ากระแสตรง xxx โว

ฟิวส์ 8 A, แบบขาดช้า

ระดับมาตรฐานการกันฝุ่นและน้ำา IP54
สภ�พแวดล้อม  

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะใช้งาน 0 ถึง +50 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิแวดล้อม ในขณะขนส่ง และ จัดเก็บ -20 ถึง +75 องศาเซลเซียส

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ สูงสุด 1 % ในเวลา 3 ชั่วโมง; 2 รอบตามมาตรฐาน IEC 60068-2-14
ความชื้นในอากาศ สูงสุด 90 %, ไม่กลั่นตัว

กระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการนำาไปใช้งาน ขึ้นกับน้ำาหนักของทางลำาเลียง ความเร็วของการลำาเลียง และจำานวนรอบ

 

เลขรหัสอ้�งอิง: 89Z1

คุณสมบัติ

ข้อมูล ก�ร ออกแบบ

ก�รตั้งค�่

ฟังก์ชัน

MultiZoneContRol 
Z-CaRD Bt MultizoneControl

Z-Card BTMultizoneControl สำาหรับ RollerDrive BT100

DriveControls Overview หน้า 102 RollerDrive BT100 หน้า 84
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แนวท�งสำ�หรับก�รลำ�เลียงวัสดุที ่ม ีน ้ ำ�หนักม�ก

สำ�หรับขอบเขตก�รใช้ง�นของผลิตภัณฑ์นี้ คุณส�ม�รถกำ�หนดเลือกลูกกลิ้งลำ�เลียงสำ�หรับวัสดุที่มีน้ำ�หนักม�กได้ เช่น แท่น

ว�งสินค้� ลังไม้ หรือคอนเทนเนอร์ที่เป็นวัสดุเหล็กกล�้ จ�กอุตส�หกรรมย�นยนต์ที่มีน้ำ�หนักถึง 1,500 กิโลกรัม และ

คว�มเร็วก�รลำ�เลียงที่ 0.5 เมตรต่อวิน�ที คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดของผลิตภัณฑ์เหล่�นี้คือ 5,000 นิวตัน ต่อ

ลูกกลิ้งลำ�เลียง

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับก�รลำ�เลียงวัสดุที่มีน้ำ�หนักม�ก

ลูกกลิ้งลำ�เลียง หลักการพื้นฐานของทางลำาเลียงทั้งหมดที่ใช้ลูกกลิ้ง หน้า 88

แนวทางสำาหรับการลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักเบา หน้า 8 แนวทางสำาหรับการลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักปานกลาง-มาก หน้า 24

ภ�พรวม
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ภ�พรวมของลูกกลิ ้งลำ�เลียง

 ลูกกลิ้งส�ยพ�น แบบใช้ง�นหนัก ลูกกลิ้งส�ยพ�น แบบใช้ง�นหนัก ลูกกลิ้งส�ยพ�น แบบใช้ง�นหนัก ลูกกลิ้งส�ยพ�น แบบใช้ง�นหนัก

 
ซีรีส์ 1450 ซีรีส์ 3560

ซีรีส์ 3600 ซีรีส์ 3950

คว�ม ส�ม�รถ ในก�ร รับ

น้ำ�หนัก สูงสุด
5,000 นิวตัน 3,000 นิวตัน 3,500 นิวตัน 5,000 นิวตัน

ก�รประยุกต์ ใช้ง�น แรง โน้มถ่วง ตัวขับสายพานแบบ Fixed Drive ตัวขับสายพานแบบ Fixed Drive ตัวขับสายพานแบบ Fixed Drive

เส้นผ่�ศูนย์กล�ง ของท่อ 80 / 89 มิลลิเมตร 60 มิลลิเมตร 80 / 89 มิลลิเมตร 80 / 89 มิลลิเมตร

ชนิดส�ยพ�นท่ีเหม�ะสม     

แรง โน้มถ่วง ü

โซ่ ü ü ü

ส�ยพ�น แบบ  

Tooth Belt
ü

วัสดุ ที่ใช้ทำ�ส่วนประกอบ 

ของตัวขับ
– เหล็กกล้า เทคโนโพลีเมอร์ เหล็กกล้า

 หน้า 118 หน้า 122 หน้า 126 หน้า 130

ลูกกลิ้งลำ�เลียง

ภ�พรวม

ลูกกลิ้งลำาเลียงสำาหรับวัสดุที่มีน้ำาหนักเบา หน้า 10 ลูกกลิ้งลำาเลียงสำาหรับวัสดุที่มีน้ำาหนักปานกลาง-มาก หน้า 26
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ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 5,000 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 0.80 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูม ิใช้งาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน สำาหรับ ตัวเสื้อ ตลับลูกปืนเหล็กกล้า -28 ถึง +80 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีอาไมด์

ซีล โพลีอาไมด์

บอล 6205 2RZ

การรับน้ำาหนัก แบบไดนามิก และ การรับน้ำาหนัก ที่พื้นผิว เป็นสมมติฐาน สำาหรับ ความสามารถ ในการ รับน้ำาหนัก

 เพล� แบบ เกลียวใน

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม Ø ท่อ Ø เพล� คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

มิลลิเมตร มิลลิเมตร โดย มี คว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

200 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

เหล็ก, ชุบซิงค์ 6205 2RZ 80 x 2 20 5,000 5,000 4,400 3,200 2,440 1,920 1,550
80 x 3 20 5,000 5,000 5,000 4,630 3,520 2,770 2,240
89 x 3 20 5,000 5,000 5,000 5,000 4,910 3,860 3,120

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบยูนิเวอร์ซัลสำาหรับรับน้ำาหนักมาก
 - ความสามารถในการรับน้ำาหนักสูงถึง 5,000 นิวตัน

• ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบเงียบ
 - ตลับ ลูกปืน แบบ Precision Bearing ตัวเสื้อ ตลับ ลูกปืน และ ส่วน ซีล ที่ ทำา จาก โพลีอาไมด์

• ฝา cap ป้องกันฝุ่นผงและความชื้นได้
 - มี ปากซีล เพิ่มเติม ที่ ด้านหน้า ของ ตลับ ลูกปืนแบบ Precision Bearing  ชนิด มีซีล

• รับน้ำาหนักตามแนวแกนได้
 - แรงตามแนวแกนถูกถ่ายให้ตลับลูกปืนเม็ดกลม

•  ลำาเลียง ไป ด้านข้างอย่างนุ่มนวล
 - ปลายลูกกลิ้งมีความโค้งมน

• ใช ้ลำาเลียง งานทั่วไป

• ทางลำาเลียงแบบแรงโน้มถ่วงสำาหรับแท่นวางสินค้า คอนเทนเนอร์เหล็กกล้า และอื่นๆ

• ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing ชนิดมีซีล (6205 2RZ)

• ตัวเสื้อตลับลูกปืนแบบยึดสวมแกน ตลับลูกปืนเม็ดกลม และซีลกันรั่ว

• ตัวเสื้อตลับลูกปืนเหล็กสำาหรับใช้งานกับความเย็นได้

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1450

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที ่ 

เกี่ยวข้อง

ล ูกกลิ ้งลำ�เลียงชนิดรับน้ ำ�หนักม�ก 

ซีร ีส ์  1450
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

แรงโน้มถ่วง

ซีรีส์ 1450ลูกกลิ้งลำาเลียงชนิดใช้แรงโน้มถ่วงแบบยูนิเวอร์ซัลและมีเสถียรภาพสำาหรับรับน้ำาหนักมาก

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 116 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134
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ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

• Flange
• ปลอกท่อสำาหรับ Ø 80 มิลลิเมตร

 - ปลอกท่อ PVC

 - ท่อหุ้มยาง

• ตัวเสื้อตลับลูกปืนเหล็กกล้าสำาหรับใช้งานกับความเย็นที่อุณหภูมิ -28 องศาเซลเซียส จนถึง +80 องศาเซลเซียส

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร Ø 20 มิลลิเมตร (M10 x 20) Ø 20 มิลลิเมตร (M12 x 20)

เหล็ก, ชุบซิงค์ 80 x 2.0 6205 2RZ 1.450.JAC.S12 1.450.JAC.S03
80 x 3.0 6205 2RZ 1.453.J8A.S12 1.453.J8A.S03
89 x 3.0 6205 2RZ 1.455.J8B.S12 1.455.J8B.S03

โปรดระบุนอกเหนือจากเลขรหัสอ้างอิง ความยาวอ้างอิง RL และตัวเลือกสำาหรับขนาดของปลอกท่อ

ตัวอย�่ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 1.453.J8A.S03 - 490

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้กับลูกกลิ้งลำาเลียงซีรีส ์1450, Ø ท่อ 80 x 3 มิลลิเมตร, Ø เพลา 20 มิลลิเมตร, เพลาแบบเกลียวใน และความยาวอ้างอิง 

 490 มิลลิเมตร ความยาวอ้างอิง RL สามารถดูได้จากตารางแสดงขนาดของเพลาแบบเกลียวใน RL = EL - 10 มีการพิจารณาระยะรุนตาม

แกนหมุนที่  0.5 มิลลิเมตร ต่อข้างแล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่  500 มิลลิเมตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL 

ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 500 - 10 = 490 มิลลิเมตร.

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

ขน�ดของเพล�แบบเกลียวใน

 

Ø เพล�

มิลลิเมตร

เกลียว

มิลลิเมตร

Ø ท่อ

มิลลิเมตร

RL

มิลลิเมตร

20 M10/12 x 20 80/89 EL - 10

ม�ตรฐ�น

ข้อมูลก�รสั่งซื้อ

ตัวอย่�งก�รสั่งซื้อ

ขน�ด

ล ูกกลิ ้งลำ�เลียงชนิดรับน้ ำ�หนักม�ก 

ซีร ีส ์  1450
ลูกกลิ้งลำ�เลียง

แรงโน้มถ่วง

ซีรีส์ 1450ลูกกลิ้งลำาเลียงชนิดใช้แรงโน้มถ่วงแบบยูนิเวอร์ซัลและมีเสถียรภาพสำาหรับรับน้ำาหนักมาก

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 116 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134
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ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 3,000 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 1.2 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีอาไมด์

หัวขับสายพาน เหล็กกล้า

ซีล โพลีอาไมด์

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม เหล็กกล้า 6003 2RZ

ความสามารถในการรับน้ำาหนักจะขึ้นกับความยาวของลูกกลิ้ง

 เพล� แบบ เกลียวใน

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ Ø ท่อ Ø เพล� คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

มิลลิเมตร มิลลิเมตร โดย ม ีคว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

200 900 1,000 1,100 1,300 1,500
เหล็ก, ชุบซิงค์ 60 x 3 17 3,000 3,000 2,910 2,160 1,290 830

คว�มส�ม�รถ ใน

ก�ร รับน้ำ�หนัก

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• ลูกกลิ้งแบบ Fixed Drive ที่มีเสถียรภาพ
 - เฟืองโซ่เหล็กกล้าแบบเชื่อม ท่อเหล็กกล้าขนาด 60 x 3 มิลลิเมตร

• ทางลำาเลียงเสริมความแข็งแรงด้วยเพลาแบบปิด
 - เพลาแบบเกลียวใน Ø 17 มิลลิเมตร

• สามารถใช้กับระยะ Pitch ที่มีขนาดเล็กได้
 - Ø 60 มิลลิเมตร และ ตัวขับ แบบ Tangential Drive

•  ลำาเลียง ไป ด้านข้างอย่างนุ่มนวล
 - ปลายลูกกลิ้งมีความโค้งมน

• การ ลำาเลียง แบบ ใช้ตัวขับ ที่ใช้ ใน องค์กร สำาหรับ ใช้ ลำาเลียง วัสด ุที่มี น้ำาหนัก มาก โดย ต้อง ใช้ ระยะ Pitch ลูกกลิ้ง ขนาดเล็ก

• ใช้ลำาเลียงแท่นวางสินค้า คอนเทนเนอร์เหล็กกล้าโดยไม่ต้องใช้ทางลำาเลียงแบบต่อเนื่อง

• ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing (6003 2RZ)

• ในรุ่นเฟืองเหล็กกล้าจะเชื่อมติดกับท่อเป็นชิ้นเดียวกัน

• ชุบซิงค์เป็นส่วนประกอบหลังจากผ่านขั้นตอนการเชื่อม

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1700

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที ่ 

เกี่ยวข้อง

ล ูกกลิ ้งลำ�เลียงชนิดรับน้ ำ�หนักม�ก 

ซีร ีส ์  3560
ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบ 
Fixed Drive
ซีรีส์ 3560ตัวขับ สายพาน แบบ Fixed Drive  ที่มีเสถียรภาพ สำาหรับ ระยะ  Pitch  ของ ลูกกลิ้ง ขนาด เล็ก

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 116 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134
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ขน�ดของเฟืองเหล็กคู่

 

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ ์มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

• Flange
• ปลอกท่อ

 - ปลอกท่อ PVC

 - ท่อหุ้มยาง

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ�้งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด Ø 17 มิลลิเมตร (M12 x 20)

เหล็ก, ชุบซิงค์ 60 x 3.0 เฟืองเหล็กคู่ 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.56W.JDB.RAL
เฟืองเหล็ก 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.56W.JDC.RAJ

โปรดระบุนอกเหนือจากเลขรหัสอ้างอิง ความยาวอ้างอิง RL และตัวเลือกสำาหรับขนาดของปลอกท่อ

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 3.56A.JDC.RAJ - 464

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียง ซีรีส์  3560, Ø ท่อ 60 มิลลิเมตร, เฟืองโซ่เหล็กกล้า 5/8”, Z = 13, Ø เพลา 17 มิลลิเมตร, 
เพลาแบบเกลียวใน และความยาวอ้างอิง 464 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL สามารถ ด ูได้ จาก แบบ แสดง ขนาด: RL = EL - 36 มีการ

พิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนด้านข้างที่ 1 มิลลิเมตร และ 0.5 มิลลิเมตร แล้ว ระยะห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่  500 มิลลิเมตร ซึ่งจะ

สัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 500 - 36 = 464 มิลลิเมตร.

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

*ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า RL จะไม่มีขอบอ้างอิงบนลูกกลิ้งลำาเลียง เพราะฉะนั้นจึงแสดงไม่ได้

ขน�ดของเฟืองโซ่เหล็กกล้�

ม�ตรฐ�น

ข้อมูลก�รสั่งซื้อ

ตัวอย่�งก�รสั่งซื้อ

ขน�ด

ล ูกกลิ ้งลำ�เลียงชนิดรับน้ ำ�หนักม�ก 

ซีร ีส ์  3560
ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบ 
Fixed Drive
ซีรีส์ 3560ตัวขับ สายพาน แบบ Fixed Drive  ที่มีเสถียรภาพ สำาหรับ ระยะ  Pitch  ของ ลูกกลิ้ง ขนาด เล็ก

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 116 อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134
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ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด Ø 20 มิลลิเมตร

(M12 x 20) 

ไม่รวมหน�้แปลน

Ø 20 มิลลิเมตร

(M12 x 20) 

รวมหน้�แปลน

เหล็ก, ชุบซิงค์ 80 x 3.0 เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 5/8″, Z = 18 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AK.J8E.S38 3.6AK.J8D.S38

เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 5/8″, Z = 15 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AD.J8E.S38 3.6AD.J8D.S38

เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 5/8″, Z = 18 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AJ.J8E.S42 3.6AJ.J8D.S42

เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 5/8″, Z = 15 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AC.J8E.S42 3.6AC.J8D.S42

หัวขับสายพานแบบ Tooth Belt 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AZ.J8E.S38 3.6AZ.J8D.S38

89 x 3.0 เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 5/8″, Z = 18 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AM.J90.S38 3.6AM.J8C.S38

เฟืองโซ่โพลีเมอร์คู่ 5/8″, Z = 15 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AF.J90.S38 3.6AF.J8C.S38

เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 5/8″, Z = 18 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AL.J90.S42 3.6AL.J8C.S42

เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 5/8″, Z = 15 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AE.J90.S42 3.6AE.J8C.S42

หัวขับสายพานแบบ Tooth Belt 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AX.J90.S38 3.6AX.J8C.S38

ถ้าต้องการ เราสามารถเสนอตัวเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานของเรา (เปรียบเทียบกับหน้าคู่ดังต่อไปนี้)

ตัวอย่�ง ของ เลขรหัส อ้�งอิง: 3.6AC.J8E.S42 - 464

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงซีรีส์ 3600, ชนิดเหล็กกล้า ชุบซิงค์, Ø ท่อ 80 มิลลิเมตร, เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 5/8“, 
Z= = 15, Ø เพลา 20 มิลลิเมตร, เพลาแบบเกลียวในชนิดไม่มี Flange และความยาวอ้างอิง  464 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง 

RL สามารถ ดู ได้ จาก แบบ แสดง ขนาด: RL = EL - 36 มีการพิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนที่ 0.5 มิลลิเมตร ต่อข้างแล้ว ระยะ

ห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่  500 มิลลิเมตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 

500 - 36 = 464 มิลลิเมตร.

ม�ตรฐ�น

ตัวอย�่งก�รสั่งซื้อ

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• เกิดเสียงรบกวนในการทำางานต่ำามาก
 - หัวขับสายพานทำาจากวิสโคพลาสติกโพลีอาไมด์ และเสริมด้วยไฟเบอร์กลาส

• ชิ้นส่วนตัวขับแข็งแรงต้านทานต่อแรงบิด และการเคลื่อนของแกนต้านทานต่อตัวท่อ
 - การเชื่อมแบบสวมยึดพอดีกับรอยบากที่ปลายท่อ

• รุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 - ลูกกลิ้งแบบต่อพ่วงสายพานลูกต่อลูก และลูกกลิ้งแบบขับโดยตรงจากสายพาน ตัวขับ สายพาน แบบ  Tooth Belt

•  ลำาเลียง ไป ด้านข้างอย่างนุ่มนวล
 - ปลายลูกกลิ้งมีความโค้งมน

•  ใช้ในการลำาเลียงในโรงงานสำาหรับ วัสดุ ที่มี น้ำาหนัก มาก

• แท่นวางสินค้า คอนเทนเนอร์เหล็กกล้า และอื่นๆ

• ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing ชนิดมีซีล (6204 2RZ, 6205 2RZ)

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1450

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 3,500 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 0.50 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน 0 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีอาไมด์

หัวขับสายพาน โพลีอาไมด์

ซีล โพลีอาไมด์

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม เหล็กกล้า 6204 2RZ, 6205 2RZ

การรับน้ำาหนัก แบบไดนามิก และ การรับน้ำาหนัก ที่พื้นผิว เป็นสมมติฐาน สำาหรับ ความสามารถ ในการ รับน้ำาหนัก

 เพล� แบบ เกลียวใน

Ø ท่อ

มิลลิเมตร

ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

โดย มี คว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
80 x 3 เฟืองโซ่โพลีเมอร์ 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
89 x 3
80 x 3 เฟือง โซ ่โพลีเมอร์คู่หรือ หัวขับ สายพาน  

แบบ  Tooth Belt
3,500 3,500 3,150 3,000 2,930 2,880 2,850 2,820

89 x 3

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที่  

เกี่ยวข้อง

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ล ูกกลิ ้งลำ�เลียงชนิดรับน้ ำ�หนักม�ก 

ซีร ีส ์  3600
ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบ 
Fixed Drive
ซีรีส์ 3600แนวทางมาตรฐานที่ทนทาน น่าเชื่อถือ และคุ้มค่า

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 116 ลูกกลิ้งลำาเลียงชนิดรับน้ำาหนักมากซีรีส์ 3950 หน้า 130
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ขน�ด ของ หัวขับ ส�ยพ�น แบบ Tooth Belt แบบ ไม่มี  Flange

 

ขน�ดของ Flange

ตัวขับส�ยพ�น ระยะ  Pitch A ของ  Flange
มิลลิเมตร

เฟืองโซ่ ต่ำาสุด 56
เฟืองโซ่คู่ ต่ำาสุด 82
สายพาน แบบ Tooth Belt ต่ำาสุด 82

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

• ท่อเหล็กกล้า ชุบซิงค์ Ø 80 x 2 มิลลิเมตร

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

ขน�ดของเฟืองเดี่ยวโซ่โพลีเมอร์ 5/8“ แบบไม่มี Flange

จำ�นวนของฟัน Ø Tip circle
มิลลิเมตร

Ø ระยะ Pitch
มิลลิเมตร

Ø A
มิลลิเมตร

15 83 76.36 59
18 98 91.42 66

ขน�ด ของ เฟือง โซ่ โพลีเมอร์คู่ 5/8“ แบบไม่มี Flange

จำ�นวนของฟัน Ø Tip circle
มิลลิเมตร

Ø ระยะ Pitch
มิลลิเมตร

Ø A
มิลลิเมตร

15 83 76.36 59
18 98 91.42 66

ขน�ด

ล ูกกลิ ้งลำ�เลียงชนิดรับน้ ำ�หนักม�ก 

ซีร ีส ์  3600
ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบ 
Fixed Drive
ซีรีส์ 3600แนวทางมาตรฐานที่ทนทาน น่าเชื่อถือ และคุ้มค่า

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 116 ลูกกลิ้งลำาเลียงชนิดรับน้ำาหนักมากซีรีส์ 3950 หน้า 130

Ø
 ระ

ยะ
 P

itc
h

Ø
 T

ip
 c

irc
le

8.9 0.5

5

EL = AGL = RL + 36

31 RL

1

18

Ø
 A

Ø
 ระ

ยะ
 P

itc
h

Ø
 T

ip
 c

irc
le

8.9 0.5

5

EL = AGL = RL + 62

57 RL

1

18 26

Ø
 A

Ø
 ท

ี่มีผ
ล 6

3.
66

0.5

557 RL

7 22 22

Ø
 6

7

EL = AGL = RL + 62

1

4

min. 3018

4

Ø
 1

50

A min. 



130 131คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

 เพล� แบบ เกลียวใน

ท่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

 

เพล� เพล�

เลขรหัสอ้�งอิง เลขรหัสอ�้งอิง

วัสดุ Ø มิลลิเมตร ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด Ø 20 มิลลิเมตร

(M12 x 20) 

ไม่รวมหน�้แปลน

Ø 20 มิลลิเมตร

(M12 x 20) 

รวมหน้�แปลน

เหล็ก, ชุบซิงค์ 80 x 3.0 เฟืองเหล็กคู่ 5/8″, Z = 18 6205 2RZ 3.951.JKC.S9E 3.951.JKD.S9E
เฟืองเหล็กคู่ 5/8″, Z = 15 6205 2RZ 3.951.JKW.S9E 3.951.JK1.S9E
เฟืองเหล็ก 5/8″, Z = 18 6205 2RZ 3.951.JJC.S9F 3.951.JJD.S9F
เฟืองเหล็ก 5/8″, Z = 15 6205 2RZ 3.951.JJP.S9F 3.951.JJ1.S9F

89 x 3.0 เฟืองเหล็กคู่ 5/8″, Z = 18 6205 2RZ 3.952.JKE.S9E 3.952.JKF.S9E
เฟืองเหล็กคู่ 5/8″, Z = 15 6205 2RZ 3.952.JKY.S9E 3.952.JK2.S9E
เฟืองเหล็ก 5/8″, Z = 18 6205 2RZ 3.952.JJE.S9F 3.952.JJF.S9F
เฟืองเหล็ก 5/8″, Z = 15 6205 2RZ 3.952.JJY.S9F 3.952.JJ2.S9F

ถ้าต้องการ เราสามารถเสนอตัวเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานของเรา (เปรียบเทียบกับหน้าคู่ดังต่อไปนี้)

ตัวอย่�ง ของ เลข รหัสอ้�งอิง: 3.951.JJP.S9F - 464

เลขรหัสอ้างอิงนี้ใช้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงซีรีส์ 3950, ชนิดเหล็กกล้า ชุบซิงค์, Ø ท่อ 80 มิลลิเมตร, เฟืองโซ่เหล็ก 5/8“, Z= = 15, 
Ø เพลา 20 มิลลิเมตร, เพลาแบบเกลียวในชนิดไม่มี Flange และความยาวอ้างอิง  464 มิลลิเมตร ความยาว อ้างอิง RL 

สามารถ ดู ได้ จาก แบบ แสดง ขนาด: RL = EL - 36 มีการพิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนที่  0.5 มิลลิเมตร ต่อข้างแล้ว ระยะ

ห่างปกติของทางลำาเลียงของคุณอยู่ที่  500 มิลลิเมตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้ง EL ด้วย นั่นคือ ความยาวอ้างอิงเท่ากับ 

500 - 36 = 464 มิลลิเมตร.

ม�ตรฐ�น

ตัวอย�่งก�รสั่งซื้อ

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ที่ ใช้ ตัวขับ สายพาน แบบ Fixed Drive ที่ ม ีเสถียรภาพ และ ทนทาน เป็น พิเศษ
 - เฟืองโซ่เหล็กกล้าแบบเชื่อม

• สามารถทำางานร่วมกับลูกกลิ้งลำาเลียงที่ใช้ตัวขับสายพานแบบ Fixed Drive ซีรีส์ 3600
 - ขนาดของเฟืองโซ่ที่เหมือนกัน

• รุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 - ตัวขับสายพานชนิดลูกกลิ้งถึงลูกกลิ้งและแบบ Tangential Drive

•  ลำาเลียง ไป ด้านข้างอย่างนุ่มนวล
 - ปลายลูกกลิ้งมีความโค้งมน

•  ใช้ในการลำาเลียงในโรงงานสำาหรับ วัสดุ ที่มี น้ำาหนัก มาก

• แท่นวางสินค้า คอนเทนเนอร์เหล็กกล้า และอื่นๆ

• ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing (6205 2RZ)

• ในรุ่นเฟืองเหล็กกล้าจะเชื่อมติดกับท่อเป็นชิ้นเดียวกัน

• ชุบซิงค์เป็นส่วนประกอบหลังจากผ่านขั้นตอนการเชื่อม

• ใช้ส่วนประกอบของ SERIES 1450

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 5,000 นิวตัน

ความเร็ว ในการ ลำาเลียง สูงสุด 0.5 เมตรต่อวินาที

ช่วง อุณหภูมิ ใช้งาน 0 ถึง +40 องศาเซลเซียส

วัสดุ  

ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน โพลีอาไมด์

หัวขับสายพาน เหล็กกล้า

ซีล โพลีอาไมด์

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม เหล็กกล้า 6205 2RZ

การรับน้ำาหนัก แบบไดนามิก และ การรับน้ำาหนัก ที่พื้นผิว เป็นสมมติฐาน สำาหรับ ความสามารถ ในการ รับน้ำาหนัก

 เพล� แบบ เกลียวใน

Ø ท่อ

มิลลิเมตร

ขน�ดเฟืองส่ง แรงบิด คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดหน่วยเป็น นิวตัน

โดย มี คว�มย�ว  EL  หน่วย เป็น มิลลิเมตร

200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
80 x 3 1 & เฟืองเหล็กคู่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,740 3,600
89 x 3 1 & เฟืองเหล็กคู่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบ ที่  

เกี่ยวข้อง

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ล ูกกลิ ้งลำ�เลียงชนิดรับน้ ำ�หนักม�ก 

ซีร ีส ์  3950
ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบ 
Fixed Drive
ซีรีส์ 3950ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ที่ ใช้ ตัวขับ สายพาน แบบ Fixed Drive  ที ่มี เสถียรภาพ ที่สุด สำาหรับ รับ น้ำาหนัก มาก

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 116 ลูกกลิ้งลำาเลียงชนิดรับน้ำาหนักมากซีรีส์ 3560 หน้า 122



132 133คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ขน�ดของ Flange

ตัวขับส�ยพ�น ระยะ  Pitch A ของ  Flange

มิลลิเมตร

เฟืองโซ่ ต่ำาสุด 54
เฟืองโซ่คู่ ต่ำาสุด 80

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 ตัวเลือก เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

• หัวขับ เหล็กกล้า  กับ ท่อ เหล็กชุบซิงค์

RL ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

ขน�ด ของ เฟืองโซ่ เหล็กกล�้ 5/8“ แบบไม่มี Flange

จำ�นวนของฟัน Ø Tip circle
มิลลิเมตร

Ø ระยะ Pitch
มิลลิเมตร

Ø A
มิลลิเมตร

15 83 76.36 60
18 98 91.42 70

ขน�ดของเฟืองโซ่เหล็กคู่ 5/8“ แบบไม่มี Flange

 

จำ�นวนของฟัน Ø Tip circle
มิลลิเมตร

Ø ระยะ Pitch
มิลลิเมตร

Ø A
มิลลิเมตร

15 83 76.36 60
18 98 91.42 70

ขน�ด

ล ูกกลิ ้งลำ�เลียงชนิดรับน้ ำ�หนักม�ก 

ซีร ีส ์  3950
ลูกกลิ้งลำ�เลียง
ตัวขับส�ยพ�นแบบ 
Fixed Drive
ซีรีส์ 3950ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ที่ ใช้ ตัวขับ สายพาน แบบ Fixed Drive  ที ่มี เสถียรภาพ ที่สุด สำาหรับ รับ น้ำาหนัก มาก

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 116 ลูกกลิ้งลำาเลียงชนิดรับน้ำาหนักมากซีรีส์ 3560 หน้า 122
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อุปกรณ ์เสริม และ ชิ ้น ส่วน อื ่นๆ ของ ท�ง ลำ�เลียง

ลูกกลิ้งแรงดัน ซีรีส์ 2600 สำาหรับ Flat Belt หน้า 136

Ball Transfer Unit ซีรีส์ 5500 ความสามารถในการรับน้ำาหนักได้ถึง 500 นิวตันตัวเสื้อโพลีเมอร์ หน้า 138

ซีรีส์ 5000 ความสามารถในการรับน้ำาหนักได้ถึง 20,000 นิวตันตัวเสื้อชนิดเหล็กกล้า หน้า 142

ล้อลำ�เลียง ซีรีส์ 2130 ล้อลำาเลียงชนิดโพลีเมอร์ Ø 48 มิลลิเมตร หน้า 146

ซีรีส์ 2370 ล้อลำาเลียงชนิดโพลีเมอร์ Ø 38 มิลลิเมตร หน้า 148

ซีรีส์ 2200 ล้อลำาเลียงชนิดเหล็กกล้า Ø 48 มิลลิเมตร หน้า 150

OmniWheels ซีรีส์ 2500 ล้อหมุนรอบทิศ Ø 48 มิลลิเมตร และ Ø 80 มิลลิเมตร หน้า 152

ซีรีส์ 2800 โมดูล Omnimat 48 มิลลิเมตร หน้า 154

ร�งลูกกลิ้ง ซีรีส์ BU 40 รางลำาเลียงแบบผลัก คอนเทนเนอร์ที่มีน้ำาหนักเบาและปานกลาง-มาก หน้า 156

ซีรีส์ BU 50 รางลำาเลียงแบบผลัก แท่นวางสินค้าที่มีน้ำาหนักปานกลาง-มาก หน้า 158

ซีรีส์ Floway สำาหรับชั้นวางสินค้าและลูกกลิ้ง หน้า 160

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับลูกก

ลิ้งลำ�เลียง

สายพาน PolyVee สายพานขับสำาหรับซีรีส์ 3500 และ RollerDrive หน้า 162

Flange แกนนำาสำาหรับคอนเทนเนอร์ที่มีน้ำาหนักเบาและปานกลาง-มาก หน้า 163

ระยะและแบบเพลา สามารถปรับ เปลี่ยนได้เพื่อ

ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

± ระยะและแบบเพลาของเพลามาตรฐาน หน้า 164

ตัวปรับเพลา ตัวปรับเพลาชนิดโพลีเมอร์สำาหรับการลดเสียงรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด หน้า 164

ตัว ป้องกัน ไฟฟ้าสถิต ลูกบอล ทองเหลือง สำาหรับ ควบคุม ไม่ไห้ เกิด ไฟฟ้าสถิต หน้า 165

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับ 

RollerDrive

เคเบิลสำาหรับ Z-Card หน้า 166

เคเบิลต่อขยาย หน้า 167

อุปกรณ ์เสริม แ

ละ ชิ้น ส่วน อื่นๆ 

ของ ท�ง ลำ�เลียง

ภ�พรวม

ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26 RollerDrives Overview หน้า 82 DriveControls Overview หน้า 102
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ขน�ด

รูป: ขน�ดของ 2601/2606 รูป: ขน�ดของ 2611

รูป: ขน�ดของ 2610 รูป: ขน�ดของ K 212

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่รองรับด้วยท่อระยะทาง 
 - สำาหรับสกรูแบบยึดกับที่

• มี รุ่นสแตนเลส ให้ เลือก
 - ป้องกันการกัดกร่อน

• ตลับลูกปืนแบบเรียว แนบกับตัวนำาสายพาน
 - ฟังก์ชันกำาหนดจุดศูนย์กลางด้วยตัวเอง

• ลูกกลิ้ง แรงดัน สายพาน สำาหรับ ตัวขับ  Flat Belt
• เหมาะสำาหรับ 20 - 30 มิลลิเมตร Flat Belt  แบบ กว้าง

• การยึดแบบลอยบนโปรไฟล์

• ตลับ ลูกปืนแบบ Precision Bearing 6000 2RZ มี ให้ เลือก เป็น แบบสแตนเลส และ 688 2RZ
• ตลับลูกปืนแบบเลื่อนสำาหรับล้อสายพานแบบ Round Belt K 212 ซึ่งทำาจากโพลีอาไมด์ 

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์ 
สื่อในก�รขับ

 

ก�รออกแบบตลับลูกปืน

 

Flange

 

วัสดุ

 

สี

 

คว�มส�ม�รถใ

นก�รรับน้ำ�หนั

กสูงสุด

คว�มเร็วในก�รลำ� 

เลียงสูงสุด

เลขรหัสอ้�งอิง

 

นิวตัน เมตรต่อวิน�ที

สายพานแบบ Flat 
Belt

6000 2Z ü  โพลีอาไมด์ สีดำา 2,500 2.5 2601
สแตนเลส 6000 2Z ü  โพลีอาไมด์ สีขาว 2,500 2.5 2606
6000 2Z    โพลีอาไมด์ สีดำา 2,500 2.5 2611
สแตนเลส 688 2Z ü โพลีออกซีเมทิลีน สีเทา 2,000 2.5 2610

สายพาน แบบ 

Round Belt
ตลับ ลูกปืน แบบ เลื่อน    โพลีอาไมด์ สีเทา 1,000 1.2 K 212

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ล ูกกลิ ้งแรงดัน 2600 ชิ้นส่วนลำ�เลียงอื่น

ลูกกลิ้งแรงดันสำาหรับสายพาน  แบบ  Flat Belt  และ Round Belt

อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134 Free roller  แบบใช้งานหลากหลายซีรีส์ 1700 หน้า 38
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ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์
ยึดกับที่

 

Ø บอล วัสดุ

 

คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุด น้ำ�หนัก เลขรหัสอ้�งอิง

 มิลลิเมตร นิวตัน กรัม

Flange ส่วนฐาน 25.4 เหล็ก 500 109 5500
เหล็ก, สแตนเลส 500 109 5505
โพลีเมอร์ 200 51 5520

Flange ส่วนบน 25.4 เหล็ก 500 107 5503
เหล็ก, สแตนเลส 500 107 5508
โพลีเมอร์ 200 41 5522

Flange ส่วนหัว 25.4 เหล็ก 500 109 5501
เหล็ก, สแตนเลส 500 109 5506
โพลีเมอร์ 200 51 5521

สลักเกลียว 25.4 เหล็ก 500 117 5504
เหล็ก, สแตนเลส 500 117 5509
โพลีเมอร์ 200 59 5512

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• สามารถ ลำาเลียง ได้ใน ทุก ทิศทาง

• ง่ายในการติดตั้งจุด ตัดและจุด พับ 

• บอลลำาเลียง เปลี่ยน ทิศ ได้ ง่าย

• รุ่น สแตนเลส (ตัวเลือกเสริม)

• บอลโพลีเมอร์
 - ไม่ทำาความเสียหายให้กับพื้นผิวอย่างรุนแรง

• ใช้ได้กับแผ่นเพลทที่มีน้ำาหนักปานกลาง-มาก คอนเทนเนอร์ที่พื้นผิวเรียบ

• เหมาะสำาหรับลำาเลียงแผ่นเหล็ก หรือ ไม้

• บอลที่รองรับหมุนอยู่ใต้บอลหลักในขณะทำางาน ทำาให้รองรับวัสดุลำาเลียงได้อย่างสม่ำาเสมอ

• ตัวเสื้อทำาจากโพลีอาไมด์

• ชุด ตลับ ลูกปืน สำาหรับ รองรับ บอล ทำาจาก เหล็กกล้า ชุบ แข็ง

• ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำาด้วยซีลสักหลาดสำาหรับบอลเหล็กกล้า

• ความสามารถในการรับน้ำาหนักของลูกกลิ้งทรงกลมจะใช้งานได้ดีที่สุด ถ้าบอลอยู่ในระดับเดียวกันพอดี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ข้อมูล ก�ร ออกแบบ

Ball tRansFeR unit ร ุ ่น 5500 ชิ้นส่วนลำ�เลียงอื่น

Ball Transfer Unitความสามารถในการรับน้ำาหนักได้ถึง 500 นิวตันตัวเสื้อโพลีเมอร์

อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134 Ball Transfer Unit แบบ เหล็กกล้า 5000 หน้า 142
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ขน�ด

Ø D

มิลลิเมตร

Ø E

มิลลิเมตร

C

มิลลิเมตร

F

มิลลิเมตร

G

มิลลิเมตร

H

มิลลิเมตร

T

มิลลิเมตร

44.0 - 0.2 7 60 74 / 52 35 26 3

 

Ø D

มิลลิเมตร

Ø F

มิลลิเมตร

B

มิลลิเมตร

G

มิลลิเมตร

H

มิลลิเมตร

T

มิลลิเมตร

44.0 - 0.2 52 19.5 35 26 3

ขน�ดรวม Flange 

ส่วนฐ�น

ขน�ดรวม Flange 

ส่วนบน

Ø D

มิลลิเมตร

Ø F

มิลลิเมตร

A

มิลลิเมตร

G

มิลลิเมตร

H

มิลลิเมตร

L

มิลลิเมตร

T

มิลลิเมตร

44.0 - 0.2 52 M8 35 26 22 3

Ø D

มิลลิเมตร

Ø E

มิลลิเมตร

B

มิลลิเมตร

C

มิลลิเมตร

F

มิลลิเมตร

G

มิลลิเมตร

H

มิลลิเมตร

T

มิลลิเมตร

44.0 - 0.2 7 19.5 60 74 / 52 35 26 3

ขน�ดรวมสลักเกลียว

ขน�ดรวม Flange 

ส่วนหัว

Ball tRansFeR unit ร ุ ่น 5500 ชิ้นส่วนลำ�เลียงอื่น

Ball Transfer Unitความสามารถในการรับน้ำาหนักได้ถึง 500 นิวตันตัวเสื้อโพลีเมอร์

อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134 Ball Transfer Unit แบบ เหล็กกล้า 5000 หน้า 142
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ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

ยึดกับที่

 

Ø บอล วัสดุ

 

คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุด น้ำ�หนัก เลขรหัสอ้�งอิง

 มิลลิเมตร นิวตัน กรัม

Flange ส่วนฐาน 12.7 เหล็ก 360 78 5019
25.4 1,820 480 5020
25.4 3,200 797 5021
38.1 10,000 1,284 5022
50.8 20,000 5,556 5023

Flange ส่วนหัว 12.7 เหล็ก 360 78 5024
25.4 1,820 432 5025
25.4 3,200 802 5026
38.1 10,000 1,284 5027
50.8 20,000 5,844 5028

สลักเกลียว 12.7 เหล็ก 360 43 5014
25.4 1,820 480 5015
25.4 3,200 598 5016
38.1 10,000 1,198 5017
50.8 20,000 5,500 5018

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• สามารถ ลำาเลียง ได้ใน ทุก ทิศทาง

• ง่ายในการติดตั้งจุด ตัดและจุด พับ 

• บอลลำาเลียง เปลี่ยน ทิศ ได้ ง่าย

• ใช้ได้กับแผ่นเพลทที่มีน้ำาหนักปานกลาง-มากและน้ำาหนักมาก คอนเทนเนอร์ที่พื้นผิวเรียบ

• เหมาะสำาหรับลำาเลียงแผ่นเหล็ก หรือ ไม้

• สามารถคว่ำาส่วนติดตั้งได้

• บอลที่รองรับหมุนอยู่ใต้บอลหลักในขณะทำางาน ทำาให้รองรับวัสดุลำาเลียงได้อย่างสม่ำาเสมอ

• บอล ต่างๆ จะ หมุน บน บอล หมุน ขนาด เล็กๆ จำานวน หลาย ลูก ซึ่ง หมุน อยู่ บน แท่นเหล็กกล้า รูป เห็ด ชนิดชุบ แข็ง ตาม ลำาดับ

• ความสามารถในการรับน้ำาหนักของลูกกลิ้งทรงกลมจะใช้งานได้ดีที่สุด ถ้าบอลอยู่ในระดับเดียวกันพอดี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ข้อมูล ก�ร ออกแบบ

Ball tRansFeR unit 

แบบ เหล็กกล้� 5000 ชิ้นส่วนลำ�เลียงอื่น

Ball Transfer Unitความสามารถในการรับน้ำาหนักได้ถึง 20,000 นิวตันตัวเสื้อชนิดเหล็กกล้า

อุปกรณ ์เสริม และ ช้ิน ส่วน อ่ืนๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134 Ball Transfer Unit พร้อม ตัวเส้ือ โพลีเมอร์ ซีรีส์ 5500 หน้า 138
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ขน�ด

Ø บอล

มิลลิเมตร

CxC

มิลลิเมตร

D

มิลลิเมตร

E

มิลลิเมตร

FxF

มิลลิเมตร

T

มิลลิเมตร

W

มิลลิเมตร

Y

มิลลิเมตร

12.7 34.9 pcd 23.8 2 x 3.6 44.5 sq 3.2 18.6 22.6
25.4 44.5 sq 44.5 4 x 5.6 57.2 sq 4.8 35.7 41.3
25.4 57.9 sq 50.8 4 x 7.1 76.2 sq 6.4 38.1 44.5
38.1 57.9 sq 60.3 4 x 7.1 76.2 sq 12.7 48.8 61.5
50.8 101.6 sq 111.1 / 104.8 รูปกรวย 4 x 11 127 sq 12.7 82.5 98.4

Ø บอล

มิลลิเมตร

D

มิลลิเมตร

d

มิลลิเมตร

L

มิลลิเมตร

W

มิลลิเมตร

Y

มิลลิเมตร

12.7 20.6 M8 15.9 15.1 35.0
25.4 44.5 M12 25.4 43.0 74.0
25.4 50.8 M12 25.4 45.2 77.0
38.1 60.3 M20 41.1 60.3 114.1
50.8 101.6 M24 50.8 93.3 160.0

ขน�ดรวม Flange 

ส่วนฐ�น

ขน�ดรวมสลักเกลียว

Ø บอล 

มิลลิเมตร

B

มิลลิเมตร

CxC

มิลลิเมตร

D

มิลลิเมตร

E

มิลลิเมตร

FxF

มิลลิเมตร

T

มิลลิเมตร

Y

มิลลิเมตร

12.7 11.4 34.9 pcd 23.8 2 x 3.6 44.5 dia. 3.2 11.2
25.4 31.0 44.5 sq 44.5 4 x 5.6 57.2 sq 4.8 10.3
25.4 31.8 57.9 sq 50.8 4 x 7.1 76.2 sq 6.4 12.7
38.1 34.9 57.9 sq 60.3 4 x 7.1 76.2 sq 12.7 25.4
50.8 65.1 101.6 sq 110.0 4 x 10.2 127.0 sq 19.1 33.3

ขน�ดรวม Flange 

ส่วนหัว

Ball tRansFeR unit 

แบบ เหล็กกล้� 5000 ชิ้นส่วนลำ�เลียงอื่น

Ball Transfer Unitความสามารถในการรับน้ำาหนักได้ถึง 20,000 นิวตันตัวเสื้อชนิดเหล็กกล้า

อุปกรณ ์เสริม และ ช้ิน ส่วน อ่ืนๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134 Ball Transfer Unit พร้อม ตัวเส้ือ โพลีเมอร์ ซีรีส์ 5500 หน้า 138
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ขน�ดร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• การทำางานที่มีเสียงรบกวนต่ำา

• ทำาจากโพลีเมอร์ที่กันการกระแทก

• รางบอลคู่

• ยึดตามแพลตฟอร์ม 1100

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

วัสดุ โพลีโพรพีลีน

สี สีดำา

ตลับ ลูกปืน ลูกกลิ้งเหล็กกล้า บนฮับเหล็กกล้าชุบซิงค์

ความสามารถ  ในการรับน้ำาหนัก  แบบคงที่ 100 นิวตัน

ความสามารถ  ในการรับน้ำาหนัก  ที่เปลี่ยนแปลงได้ 200 นิวตัน

น้ำาหนัก 27 กรัม

เลขรหัสอ�้งอิง

 Ø วงในล้อ 

มิลลิเมตร

ล้อย�งแบบยึดติด เลขรหัสอ�้งอิง

6.5 2130
8.2 2131
6.5 ü 2132
8.2 ü 2133

ล้อลำ�เลียงแบบโพลีเมอร์ 2130 รางบอลคู่

อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134 ล้อลำาเลียงเหล็กกล้า 2200 หน้า 150

ชิ้นส่วนลำ�เลียงอื่น

ล้อลำ�เลียงแบบโพลีเมอร์

6.
5

8.
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24

Ø
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8
Ø



148 149คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ขน�ด

รูป: ขน�ดไม่รวม Flange รูป: ขน�ดรวม Flange

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• ติดตั้งง่าย

• การทำางานที่มีเสียงรบกวนต่ำา

• ทำาจากโพลีเมอร์ที่กันการกระแทก

• รางบอลคู่

• การยึดแบบลอยบนโปรไฟล์

• สลักเพลา, ชุบซิงค์, M8 15 มิลลิเมตร

• 2 มิลลิเมตร ช่องสำาหรับไขควง

• ยึดตามแพลตฟอร์ม 1100

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

วัสดุ โพลีโพรพีลีน

ความสามารถ  ในการรับน้ำาหนัก  แบบคงที่ 50 นิวตัน

ความสามารถ  ในการรับน้ำาหนัก  ที่เปลี่ยนแปลงได้ 100 นิวตัน

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

รุ่น ตลับลูกปืน สี น้ำ�หนัก เลขรหัสอ�้งอิง

ไม่มี Flange บอล เหล็กกล้า บน สลัก เหล็กกล้า ชุบซิงค์ สีดำา 45 กรัม 2371
บอลสแตนเลส บน สลักสแตนเลส สีเทา 45 กรัม 2373

มี Flange บอล เหล็กกล้า บน สลัก เหล็กกล้า ชุบซิงค์ สีดำา 49 กรัม 2370
บอล และ สลักสแตนเลส สีเทา 49 กรัม 2372

ล้อลำ�เลียงแบบโพลีเมอร์ 2370 รางบอลคู่พร้อมเดือยหมุน

อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134

ชิ้นส่วนลำ�เลียงอื่น

ล้อลำ�เลียงแบบโพลีเมอร์

2.
5

M8

Ø 38

28
15 2.

5

M8

Ø 38

28

15

Ø 60

25



150 151คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ขน�ดร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• มีเสถียรภาพดีในขณะเคลื่อนที่

• อาย ุการใช้งาน ยาวนาน เนื่องจาก พื้นผิว ที่เคลื่อนที่ แบบชุบแข็ง

• รางบอลแถวเดี่ยว

• ยึดตามแพลตฟอร์ม 1200

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

วัสดุ เหล็กกล้า, ชุบซิงค์

ตลับ ลูกปืน ลูกกลิ้งเหล็กกล้า บนฮับเหล็กกล้าชุบซิงค์

ความสามารถ  ในการรับน้ำาหนัก  แบบคงที่ 100 นิวตัน

ความสามารถ  ในการรับน้ำาหนัก  ที่เปลี่ยนแปลงได้ 200 นิวตัน

น้ำาหนัก 60 กรัม

เลขรหัสอ�้งอิง

Ø วงในล้อ 

มิลลิเมตร

ล้อย�งแบบยึดติด เลขรหัสอ�้งอิง

6.5 2200
8.2 2201
6.5 ü 2202
8.2 ü 2203

ล้อลำ�เลียงเหล็กกล้� 2200 ชิ้นส่วนลำ�เลียงอื่น

ล้อลำ�เลียงเหล็กกล�้รางบอลแถวเดี่ยว

อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134 ล้อลำาเลียงแบบโพลีเมอร์ 2130 หน้า 146
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152 153คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ขน�ด

Ø ลูกกลิ้ง

มิลลิเมตร

X

มิลลิเมตร

Y

มิลลิเมตร

W

มิลลิเมตร

V 

มิลลิเมตร

48 3 3 21.5 40
80 4 4 34 65

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• ติดตั้งง่าย

• สามารถ ลำาเลียง ได้ใน ทุก ทิศทาง

• สามารถ ประกบ ล้อ ลำาเลียง คู่กัน ได้

• ง่ายในการติดตั้งจุด ตัดและจุด พับ 

• ทนความชื้น

• กัน ฝุ่น

• สามารถลำาเลียงในทิศทางเดียวโดยประกอบ กับ เพลา หกเหลี่ยม

• ป้องกัน การ กัดกร่อน เนื่องจาก ใช้สลักสแตนเลส

• ยึดตามแพลตฟอร์ม 1500

• เหมาะสำาหรับการ ลำาเลียง วัสดุ ที่มี ฐานเรียบ

• ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก เป็นจุด ที่เด่น ที่สุด ถ้า ล้อหมุน รอบทิศ ที ่ทำางาน ร่วมกัน นั้นได ้ระดับ เดียวกัน พอดี และวัสดุที่ลำาเลียงนั้น

จำาเป็นต้องเป็นวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบเท่านั้น

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

วัสดุที่ทำาเฟรม โพลีอาไมด์

วัสดุ ที่ ใช้ ทำา ท่อ โพลีอาไมด์

วัสดุ ที่ใช้ทำาปลั๊ก เหล็กกล้า, สแตนเลส

ตลับ ลูกปืน ตลับลูกปืน  แบบเลื่อน

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

Ø ลูกกลิ้ง

มิลลิเมตร

ช่องเปิดของดุมล้อ

มิลลิเมตร

คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุด

นิวตัน

เลขรหัสอ�้งอิง

48 8.2 50 2570
48 8.1 หกเหลี่ยม 50 2571
80 12.2 250 2580
80 11.2 หกเหลี่ยม 250 2581

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ข้อมูล ก�ร ออกแบบ

oMniWheel 2500 ชิ้นส่วนลำ�เลียงอื่น

OmniWheelsง่ายในการติดตั้งจุด ตัดและจุดพับ

อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134 Ball Transfer Unit รุ่น 5500 หน้า 138

X

W

Ø

Y

V



154 155คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• สามารถ ลำาเลียง ได้ใน ทุก ทิศทาง

• โปรไฟล์ข้อต่อแบบหางนกทางด้านข้างสำาหรับรอยต่อที่ยึดกับที่และสวมยึดพอดี

• ทนความชื้น

• ป้องกันการกัดกร่อน

• ใช้กับ OmniWheels ซีรีส์ 2500 (Ø 48 มิลลิเมตร) หนึ่งคู่ และเพลาสแตนเลส (Ø 8 มิลลิเมตร)

• เหมาะสำาหรับการ ลำาเลียง วัสดุ ที่มี ฐานเรียบ

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

ความ สามารถ ในการ รับน้ำาหนัก สูงสุด 50 นิวตัน

ตลับ ลูกปืน ตลับลูกปืน  แบบเลื่อน

วัสดุ ของตัวเสื้อ โพลีโพรพีลีน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

ข้อมูล ก�ร ออกแบบ

โมดูล oMniMat 2800 ชิ้นส่วนลำ�เลียงอื่น

OmniWheelsง่ายในการติดตั้งจุด ตัดและจุดพับ

อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134

ขน�ด

เลขรหัสอ้�งอิง: 2800

61.2

50 55



156 157คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

เลขรหัสอ�้งอิง

นอกเหนือจากเลขรหัสอ้างอิง โปรดระบุความยาวทั้งหมด L (ต้องเป็นผลคูณของ 52 มิลลิเมตร) และจำานวนของล้อลำาเลียง

รุ่น เลขรหัสอ้�งอิง

มีล้อลำาเลียงโพลีเมอร์ BU40, L = XX มม., XX หมายเลข 2139
มีล้อลำาเลียงเหล็กกล้า BU40, L = XX มม., XX หมายเลข 2208

ขน�ด

รูป: ขน�ดของโปรไฟล์เหล็กกล้� รูป: ขน�ดของร�งลูกกลิ้ง

รูป: ขน�ดรวมล้อลำ�เลียงโพลีเมอร์ รูป: ขน�ดรวมล้อลำ�เลียงเหล็กกล้�

ข้อมูลก�รสั่งซื้อ

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• สำาหรับใช้งานได้ทั่วไป

• เหมาะในการลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักเบาและปานกลาง-มาก

• สำาหรับ ทางลำาเลียง ที่ลาดชัน และลำาเลียง โดย การผลัก

• ใช้กับตัวนำาด้านข้าง

• โปรไฟล ์เหล็กกล้าชุบซิงค์

• ฟังก์ชันแบบเสียบสำาหรับล้อที่อยู่ในโปร์ไฟล์

• ระยะ Pitch มาตรฐาน 52 มิลลิเมตร

• ล้อลำาเลียงที่ใช้
 - ล้อโพลีเมอร์ซีรีส์ 2130

 - ล้อเหล็กกล้าซีรีส์ 2200

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

วัสดุ เหล็กกล้า, ชุบซิงค์

ความหนา ของท่อ 1.2 มิลลิเมตร

ระยะ Pitch มาตรฐาน 52 มิลลิเมตร

แผนภาพความสามารถในการรับน้ำาหนัก (การโก่งตัวของพื้นผิวจากการรับน้ำาหนัก 2 มิลลิเมตร)

ความสามารถในการรับน้ำหนัก (นิวตัน)  

ระยะห่าง (ม.)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ร�งลูกกลิ ้งBu40 ชิ้นส่วนลำ�เลียงอื่น

ร�งลูกกลิ้งรางลำาเลียงแบบผลักสำาหรับคอนเทนเนอร์ที่มีน้ำาหนักเบาและปานกลาง-มาก

อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134 รางลูกกลิ้งBU50 หน้า 158
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26 52
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158 159คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

รุ่น

ลูกกลิ้งลำาเลียงโพลีเมอร์แบบไม่มี Flange
ลูกกลิ้งลำาเลียงโพลีเมอร์แบบมี Flange
ลูกกลิ้งลำาเลียงเหล็กกล้า

ขน�ด

 

รูป: ขน�ดของร�งลูกกลิ้ง

รูป: ขน�ดของโปรไฟล์เหล็กกล้� รูป: ขน�ดรวม ลูกกลิ้ง ลำ�เลียง โพลีเมอร์ แบบ ไม่มี Flange

รูป: ขน�ดรวม ลูกกลิ้งลำ�เลียง โพลีเมอร์ แบบมี Flange รูป: ขน�ดรวมลูกกลิ้งลำ�เลียงชนิดเหล็กกล้�

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• สำาหรับใช้งานได้ทั่วไป

• ใช้ระยะ Pitch  ที่แตกต่าง กันได้

• เหมาะในการลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักปานกลาง-มากและวัสดุที่มีน้ำาหนักมาก

• สำาหรับ ทางลำาเลียง ที่ลาดชัน และลำาเลียง โดย การผลัก

• ใช้กับตัวนำาด้านข้าง

• โปรไฟล ์เหล็กกล้าชุบซิงค์

• ลูกกลิ้งที่ใช้หมุดย้ำาในโปรไฟล์ เพลาหมุดย้ำา 8 มิลลิเมตร

• ลูกกลิ้งลำาเลียงแพลตฟอร์ม 1700 ใช้:
 - ลูกกลิ้งลำาเลียงโพลีเมอร์ (Ø 50 มิลลิเมตร) มีหรือไม่มี Flange ความสามารถในการรับน้ำาหนักคงที่ 300 นิวตัน/ความสามารถในการรับน้ำาหนักที่เปลี่ยนแปลงได้: 400 นิวตัน

 - ลูกกลิ้งลำาเลียงมีท่อเหล็กกล้า (Ø 50 มิลลิเมตร): ความสามารถในการรับน้ำาหนักคงที่: 1,200 นิวตัน/ความสามารถในการรับน้ำาหนักที่เปลี่ยนเปลี่ยนได้: 1,600 นิวตัน

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

วัสดุ เหล็กกล้า, ชุบซิงค์

ความหนา ของท่อ 2.5 มิลลิเมตร

ระยะ Pitch มาตรฐาน 52, 78, 104, 156 มิลลิเมตร

แผนภาพความสามารถในการรับน้ำาหนัก (การโก่งตัวของพื้นผิวจากการรับน้ำาหนัก 2 มิลลิเมตร)

ความสามารถในการรับน้ำหนัก (นิวตัน)  

ระยะห่าง (ม.)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

เลขรหัสอ�้งอิง

โปรดติดต่อกับที่ปรึกษาลูกค้าของ Interroll

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ร�งลูกกลิ ้งBu50 ชิ้นส่วนลำ�เลียงอื่น

ร�งลูกกลิ้ง

รางลำาเลียงแบบผลักและอุปกรณ์เปลี่ยนทาง สำาหรับแท่นวางสินค้าที่มีน้ำาหนักปานกลาง-มากและแท่นวางสินค้าที่มี
น้ำาหนักมาก

อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134 รางลูกกลิ้งBU40 หน้า 156
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160 161คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ขน�ด

รูป: ล้อ

 

รูป: ร�งล้อ

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• รองรับ Flange โปรไฟล์ทางด้านข้างบนเพลา
 - รับประกันการหมุนฟรีของล้อแม้ในขณะรับน้ำาหนักมาก

• รางล้อ สำาหรับ ชั้นวาง สินค้า

•  ลูกกลิ้ง สำาหรับ การใช้ แบบ แรงโน้มถ่วง และ การผลัก

• สำาหรับลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักเบาและปานกลาง-มาก

• สำาหรับ ทางลำาเลียง ที่ลาดชัน และลำาเลียง โดย การผลัก

• ล้อทำามาจากโพลีเอธิลีนอัดแรงสูง

• โปรไฟล ์เหล็กกล้าชุบซิงค์

• เพลาแบบต่อเนื่อง ชุบซิงค์ ขนาด 3 มิลลิเมตร

ข้อมูล ท�ง เทคนิค

ข้อมูลทั่วไป ด้�นเทคนิค  

วัสดุ โพลีอาไมด์

ระยะ Pitch มาตรฐาน 28 มิลลิเมตร

สีของลูกกลิ้ง สีดำา

ความสามารถ  ในการรับน้ำาหนักสูงสุด  ต่อล้อ 80 
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โปรดระบุความยาวโปรไฟล์ให้ชัดเจนกับที่ปรึกษาลูกค้าของ Interroll ของคุณ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

คุณสมบัติ

คว�มส�ม�รถ ในก�ร  

รับน้ำ�หนัก

ข้อมูลก�รสั่งซื้อ

FloWay ชิ้นส่วนลำ�เลียงอื่น

ร�งลูกกลิ้งสำาหรับชั้นวางสินค้าและลูกกลิ้ง 

อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134
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162 163คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

Flange

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• Flange รางสำาเร็จแบบเสถียร สำาหรับท่อ Ø 50, 60, 80 และ 89 มิลลิเมตร

• กลมมนแบบเชื่อมติดกับท่อ

• ตัวนำาด้านข้างแบบเสถียรช่วยป้องกันวัสดุลำาเลียงไม่ให้เคลื่อนออกทางด้านข้าง

• ระยะและแบบเพลาสามารถเลือกได้ในผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้ง ลำาเลียงตาม ซีรีส์ต่างๆ ดังนี้
 - Free roller  แบบฝาเหล็ก ซีรีส์ 1200

 - Free roller  แบบใช้งานหลากหลายซีรีส์ 1700

 - ลูกกลิ้งสายพาน ที่ใช้ตัวขับสายพาน แบบ Fixed Drive ซีรีส์ 3500

 - ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบแรงโน้มถ่วงซีรีส์ 1450

เมื่อคำานึง ถึง ระยะ Pitch ต้องแน่ใจ ว่าลูกกลิ้ง ลำาเลียง แบบมี  Flange อย่างน้อย 2 ชุด แตะสัมผัส กับวัสดุ ที่ลำาเลียง

ขน�ด

โปรดระบุขนาด A + D เมื่อสั่งซื้อ

 

d

มิลลิเมตร

B

มิลลิเมตร

s

มิลลิเมตร

w

มิลลิเมตร

A
ต่ำ�สุด

มิลลิเมตร

D
ต่ำ�สุด

มิลลิเมตร

50 75 3 8.5 22 22
60 100 3 8.5 22 22
80/89 150 4 18 30 30

ข้อมูล ก�ร ออกแบบ

ข้อมูลก�รสั่งซื้อ

ส�ยพ�น PolyVee

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• สายพานมาตรฐาน: ISO 9981; DIN 7867
 - สายพานมาตรฐานแบบยืดหยุ่น

 - อายุ การใช้งาน ยาวนานกว่า สายพานแบบ Round Belt

 - การส่ง แรงบิด ได้มากกว่า ถึง 300 % เมื่อ เปรียบเทียบ กับสายพาน แบบ Round Belt

 - สายพานมาตรฐานแบบยืดหยุ่น ความตึงล่วงหน้า 1 ถึง 3%

 - ยังเหมาะกับตัวขับสายพานแบบทางโค้ง (สายพานที่เป็น 2 บั้งเท่านั้น)

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

จำ�นวนของบั้ง น้ำ�หนักสูงสุดของวัสดุที่จะลำ�เลียง

กิโลกรัม

ระยะ Pitch  ของ ลูกกลิ้ง

มิลลิเมตร

เลขรหัสอ้�งอิง

2 50 60 H68B
75 H68C
100 H68D
120-125 H68E

3 300 60 H68F
75 H68G
100 H68H
120-125 H68J

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับลูกกลิ ้งลำ�เลียง

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับ

ลูกกลิ้งลำ�เลียง

อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134 ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26
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164 165คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุต้ังแต่หน้า 222 เป็นต้นไป     ดู ท่ีแผนก การวางแผน ต้ังแต่หน้า 168 เป็นต้นไปหากต้องการความช่วยเหลือ ด้าน การวางแผน และ การออกแบบ

ระยะและแบบเพล� ส�ม�รถปรับ เปลี ่ยนได้เพื ่อให้เหม�ะสมกับก�รใช้ง�น

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• สามารถลดหรือเพิ่มระยะเพลา จากความยาว มาตรฐาน ได้

• ระยะและแบบเพลาสามารถเลือกได้ในผลิตภัณฑ ์ลูกกลิ้ง ลำาเลียงตาม ซีรีส์ต่างๆ ดังนี้
 - Free roller สำาหรับงานเบาซีรีส์ 1100

 - Free roller  แบบฝาเหล็ก ซีรีส์ 1200

 - Free roller  แบบใช้งานหลากหลายซีรีส์ 1700

• และสามารถสั่งเพลารุ่นต่างๆ ได้ดังนี้
 - เพลาแบบเกลียวใน

 - เพลาแบบเกลียวนอก

 - เพลา แบบ  สปริง

 - เพลาแบบเรียบ

ระยะเพลา ที่สามารถปรับเปลี่ยนได ้ขึ้นอยู่กับ มาตรฐานของเพลา ในลูกกลิ้งลำาเลียงแต่ละซีรีส์ โปรดติดต่อกับที่ปรึกษาลูกค้าของ Interroll  

การรองรับในแนวแกนด้วยซีลจะไม่ได้รับการรับประกันหากมีการใช้ส่วนต่อเพลาที่เปลี่ยนไป เมื่อมีแรงในแนวแกนมากขึ้น เช่น เมื่อมีการเคลื่อนที่ทาง

ด้านข้าง คุณอาจจะต้องติดตั้งโครงสร้างแทนที่ที่เหมาะสม เช่น ท่อเว้นระยะ เป็นต้น

ตัวปรับเพล�

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• โครงสร้างโปรไฟล์ที่เหมาะสมกับรูเปิดในแนวยาว

• ระดับเสียงรบกวนต่ำา

• ตัวปรับเพลา ทำาจาก โพลีออกซีเมทธีลีน ซึ่งสวม พอด ีกับเพลา

• เพิ่ม ความยาว  EL

• ตัวปรับเพลา ไม่สามารถ ใช้แทน กระสวยเพลา แบบ Tapered Roller ของซีรีส์ 1700 ได้ หน้า 38

• ติดตั้งลูกกลิ้ง ลงบน โปรไฟล์ แบบหลวม

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

Ø เพล�

มิลลิเมตร

ขน�ดภ�ยนอก

มิลลิเมตร

EL

มิลลิเมตร

เลขรหัสอ้�งอิง

8 11 แบบหกเหลี่ยมยาว 11 +5 K258
10 SW12 x 8 +4 K247

ข้อมูลก�รสั่งซื้อ

ข้อมูล ก�ร ออกแบบ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

ข้อมูล ก�ร ออกแบบ

ตัว ป้องกัน ไฟฟ้�สถิต

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• บอลทองเหลือง สำาหรับ เหนี่ยว นำา พลังงาน ไฟฟ้า ออกจาก พื้นผิว ของ ท่อ

•  เชื่อมติดแบบทนทาน ระหว่าง ท่อ กับ เพลา 

• ลูกกลิ้งลำาเลียงทั้งหมดจะมีร่องที่ท่อเป็นมาตรฐาน

• โดย สามารถ สั่งซื้อ ได้ สำาหรับ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ทุก ซีรีส์ (ยกเว้นซีรีส์ 1500) และ สามารถใช้ได้กับ  ท่อทุก ขนาด

โปรดติดต่อกับที่ปรึกษาลูกค้าของ Interroll

ต้องเหนี่ยวนำาพลังงานไฟฟ้าออกจากเพลาไปยังโปรไฟล์ ผู้ก่อสร้างโรงงานต้องมั่นใจว่ามีการนำาไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมจากเพลาของลูกกลิ้งไปยังโปรไฟล์ของ

เฟรม ด้วยการใช้มาตรการที่เหมาะสม

ข้อมูลก�รสั่งซื้อ

ข้อมูล ก�ร ออกแบบ

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับลูกกลิ ้งลำ�เลียง

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับ

ลูกกลิ้งลำ�เลียง

อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134 ภาพรวมของลูกกลิ้งลำาเลียง หน้า 26
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เคเบิลต่อขย�ยสำ�หรับ RollerDrive EC310

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• มาตรฐานการป้องกัน: IP66
• ความยาว: 2 เมตร

• การเชื่อมต่อ: ระบบปลั๊ก ที่ปลาย ทั้งสองด้าน

เลขรหัสอ�้งอิง: 89VN

เคเบิลสำ�หรับ Z-Card

ร�ย ละเอียดผลิตภัณฑ์

• เคเบิล ทุกเส้น มีหัวต่อ ที่เหมาะสม และ ปลอก ป้องกัน ทั้งสองด้าน และ พร้อม สำาหรับ ติดตั้ง

ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์

เคเบิล ร�ยละเอียด เลขรหัสอ�้งอิง

สายเคเบิล สื่อสาร จาก Z-Card ถึง Z-Card 89VC
สายเคเบิล เชื่อมต่อ สำาหรับ เซ็นเซอร์ สำาหรับเซ็นเซอร์ M8 ความยาว 1 เมตร 89VA

สำาหรับเซ็นเซอร์ M8 ความยาว 2 เมตร 89VB
สายเคเบิล เชื่อมต่อ สำาหรับ อุปกรณ์ จ่ายกำาลัง ความยาว 1 เมตร ลวด เกลียว แบบ เปิด 89VJ

RolleRDRive อ ุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

RollerDrive อุปกรณ์

เสริม

อุปกรณ ์เสริม และ ชิ้น ส่วน อื่นๆ ของ ทาง ลำาเลียง หน้า 134
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หลักพื้นฐ�นในก�รว�งแผน หลักก�รในก�รติดตั้ง

ขนาดของวัสดุที่จะลำาเลียง หน้า 170 สำาหรับส่วนทางลำาเลียงที่เป็นเส้นตรง หน้า 206
น้ำาหนักของวัสดุลำาเลียง หน้า 171 สำาหรับทางโค้ง หน้า 212
วัสดุของสินค้าที่จะลำาเลียง หน้า 172 สำาหรับ RollerDrive และการควบคุม หน้า 218
ความต้องการของคุณต่อระบบการลำาเลียง/ 

เงื่อนไขของสภาพแวดล้อม

 

หน้า 173

ข้อมูลก�รว�งแผน คุณสมบัติเฉพ�ะของวัสดุ

แพลตฟอร์ม หน้า 174 ท่อ หน้า 222
ท่อ หน้า 178 ตลับลูกปืน หน้า 223

วัสดุที่ใช้ทำาท่อ/ปลอกท่อ หน้า 179 เพลา หน้า 224
ท่อพร้อม Flange/ร่อง หน้า 183 ตัวขับสายพาน หน้า 225

ตลับลูกปืน หน้า 186 โพลีเมอร์เทคนิค หน้า 226
ตัวขับสายพาน หน้า 188
เพลา หน้า 200

แผนกก�ร ว�งแผน และ คุณสมบัติ เฉพ�ะ ของ วัสดุ

ุแผนกก�ร ว�งแผน มี วัตถุประสงค ์อย่�งไร

แผนก การ วางแผน ช่วยคุณ ใน เรื่อง การ วางแผน และ การ ออกแบบ การ ติดตั้ง ทาง ลำาเลียง และ การ เลือก ส่วนประกอบ ต่างๆ 

แผนก วางแผนสามารถ ให้ ข้อมูล ดังนี้

• ความช่วยเหลือด้านการตัดสินใจในการเลือกผลิตภัณฑ์

• อธิบายผลิตภัณฑ์ และ  ครอบคลุมไปถึงวัสดุ ที่ใช้

• ข้อมูล การ ใช้งาน เงื่อนไข และ ข้อจำากัด ใน การ ใช้งาน

• คำาแนะนำาเบื้องต้นเกี่ยวกับแคตาล็อก

คุณสมบัติเฉพ�ะของวัสดุมีวัตถุประสงค์อย่�งไร

คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุมีไว้สำาหรับเป็นเอกสารอ้างอิง โดยคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นรายละเอียดและสรุปเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของ 

Interroll ข้อมูลจะถูกแบ่งตามหัวข้อเรื่อง ท่อ ตลับลูกปืน เพลา ตัวขับสายพาน และโพลีเมอร์

แผนกก�ร ว�งแผน  

และ คุณสมบัต ิเฉพ�ะ 

 ของ วัสด 

ภ�พรวม
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น้ำ�หนักของวัสดุลำ�เลียง

น้ำ�หนักของวัสดุลำ�เลียงส่งผลโดยเฉพ�ะต่อ:

• เส้นผ่�ศูนย์กล�ง ระยะ Pitch และ น้ำ�หนัก ที่รับ: ต้องกระจายน้ำาหนักของวัสดุลำาเลียงให้ทั่วบนลูกกลิ้งลำาเลียงจำานวนมากพอที่จะรับน้ำาหนัก

ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกินความสามารถของการรับน้ำาหนักสูงสุดของลูกกลิ้งแต่ละตัว ซึ่งนั่นอาจหมายความว่าต้องรองรับวัสดุลำาเลียงด้วยลูกกลิ้ง

ลำาเลียงจำานวนมากกว่า 3 ชิ้น ยิ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อมากขึ้น ก็ยิ่งทำาให้มีความสามารถในการรับน้ำาหนักมากขึ้น และความสามารถใน

การรับน้ำาหนักยังเพิ่มมากขึ้นด้วยจากเพลาแบบเกลียว ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแรงในการลำาเลียง และเป็นเหมือนตัวยึดทางแนวขวาง

• ตัวขับส�ยพ�น:มีตัวขับสายพานหลากหลายรูปแบบที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ของ Interroll  แต่ตัวขับเหล่านี้ก็ต้องเหมาะสมกับการใช้งาน

มีก�รกระจ�ยน้ำ�หนักที่ไม่สม่ำ�เสมอของวัสดุลำ�เลียงหรือไม่

• โดยหลักการแล้ว ควรกระจายน้ำาหนักของวัสดุลำาเลียงหรือคอนเทนเนอร์ให้เท่าๆ กันเท่าที่จะทำาได้ ยิ่งมีการกระจายน้ำาหนักไม่สม่ำาเสมอมาก

เท่าใด ก็จะทำาให้การลำาเลียงยากมากขึ้นเท่านั้น สำาหรับการใช้แท่นวางสินค้า  ควรตระหนักว่าเฉพาะลูกกลิ้งข้างใต้ส่วนแกนของแท่นวางสินค้าที่

เป็นตัวรับน้ำาหนักจริง (แท่นวางสินค้ามาตรฐานของยุโรป) เพราะ ฉะนั้น โดย ทั่วไป สัดส่วน ของ ลูกกลิ้ง ที่ รับ น้ำาหนัก เมื่อ จะ ลำาเลียง แท่น

วาง สินค้า จึง จำากัด อยู่ ที่ จำานวน มาก ที่ สุด 4 ลูก

วัสดุลำ�เลียงมีน้ำ�หนักเท�่ใด

ก�รกระจ�ยน้ำ�หนัก

ของวัสดุลำ�เลียงเป็น

เท่�ใด

คุณสมบัติของวัสดุลำาเลียง ความต้องการเกี่ยวกับระบบการลำาเลียงของคุณ และสภาพโดยรอบเป็นพื้นฐานในการวางแผนระบบของคุณ ขอให้คำานึง

ถึงปัญหาต่อไปนี้ และสภาพที่เป็นผลจากการเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อที่จะหาแนวทางที่ดีที่สุดสำาหรับติดตั้งเครื่องลำาเลียงของคุณ

ขน�ดของวัสดุที่จะลำ�เลียง

คว�มกว้�งและคว�มย�วของวัสดุลำ�เลียงมีผลต่อปัจจัย 3 ประก�รดังนี้

• ก�รวิ่งในแนวตรง: อัตราส่วนความยาวต่อความกว้างยิ่งมาก ความมั่นคงต่อการเคลื่อนที่ของวัสดุในแนวตรงยิ่งมากขึ้น สำาหรับอัตราส่วนความ

ยาวต่อความกว้างที่น้อย คุณอาจต้องคำานึงถึงการใช้มาตรการเพิ่มเติม เพื่อทำาให้การเคลื่อนที่ของวัสดุมั่นคง

• คว�มย�วของลูกกลิ้ง: ความยาวลูกกลิ้งโดยปกติจะสอดคล้องกับความกว้างของผลิตภัณฑ์ที่จะลำาเลียง + หรือ เมื่อมีวัสดุขนาด

ใหญ่มาก เช่น แท่นวางสินค้า   50 มิลลิเมตร  + 100 มิลลิเมตร และต้องใช ้ลูกกลิ้ง ลำาเลียง แบบ Tapered Roller โดย

ต้อง คำานวณ ความยาว แต่ละชิ้น แยกต่างหาก (เปรียบเทียบ กับ เนื้อหาในแผนก การวางแผนหน้า 218)

• ระยะ Pitch ของ ลูกกลิ้ง: เพื่อให้ แน่ใจว่า วัสด ุลำาเลียงนั้น เคลื่อนที ่อย่างราบรื่น ต้องออกแบบ ระยะ Pitch ของลูกกลิ้ง เพื่อให้ ลูก

กลิ้ง ลำาเลียงอย่างน้อย 3 ลูกอยู่ใต ้สินค้า ตลอดเวลา

คว�มสูงของวัสดุลำ�เลียงสัมพันธ์กับพื้นที่ฐ�น ยิ่งสูงม�ก ยิ่งเกิดคว�มเสี่ยงม�กขึ้นที่วัสดุจะล้มคว่ำ�ในขณะกำ�ลังลำ�เลียง ต้องพิจ�รณ�

ประเด็นดังต่อไปนี้

• ลดระยะ Pitch  ของลูกกลิ้ง ให้น้อย ที่สุด เท่าที่ จะเป็น ไปได้ เพื่อให ้แน่ใจว่า สินค้า ถูกลำาเลียง อย่างราบรื่น ด้วยพื้นผิวฐาน ซึ่งกว้างเพียง

พอ บน สายพานลำาเลียง

• หลีกเลี่ยงการเร่งความเร็วและการเบรกอย่างแรง

• สำาหรับรางลำาเลียงแบบเอียง ให้ตรวจวัดจุดศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงของวัสดุลำาเลียง และตรวจสอบว่ามีความเสี่ยงที่วัสดุจะคว่ำาหรือไม่

วัสดุลำ�เลียงของคุณมี

คว�มกว้�งและคว�ม

ย�วเท่�ใด

วัสดุลำ�เลียงมีคว�มสู 

งเท่�ใด

หลักพื ้นฐ�นในก�รว�งแผน
แผนกก�ร ว�งแผน

หลักพื้นฐ�นในก�รว�งแผน
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คว�มต้องก�รของคุณต่อระบบก�รลำ�เลียง

พ�ร�มิเตอร์ต่อไปนี้ใช้กำ�หนดคุณสมบัติเฉพ�ะของระบบก�รลำ�เลียงของคุณ

• ปริมาณงานมากที่สุดต่อหน่วยเวลา

• รูปทรงเรขาคณิตของวัสดุลำาเลียง

• น้ำาหนักและวัสดุของผลิตภัณฑ์ที่จะลำาเลียง

• ข้อกำาหนดการควบคุม

• เงื่อนไขของสภาพแวดล้อม

โดยพื้นฐ�นแล้ว จะมีประจุไฟฟ้�สถิตขึ้นเมื่อลำ�เลียงวัตถุบนลูกกลิ้ง

• รุ่นป้องกันไฟฟ้�สถิต:Interroll ขอเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่เกิด

ประกายไฟ โดยพื้นฐานแล้ว ลูกกลิ้งลำาเลียงที่ถูกขับด้วยร่องออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ ประจุจะถูกควบคุมด้วยความต้านทานโอห์ม

ค่าต่ำาจากท่อถึงเพลา ด้วยชิ้นส่วนที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต ช่องเปิดโปรไฟล์ซึ่งวางลูกกลิ้งหรือยึดสกรูอยู่ ต้องมีพื้นที่ที่ไม่ได้เคลือบเพื่อควบคุมประจุ

ไม่ให้เกิดประกายไฟไปยังโปรไฟล์ทางด้านที่ต่อลงดิน สิ่งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตจากโรงงาน

ก�รเกิดเสียงรบกวนเป็นผลม�จ�ก:

• ตัวขับส�ยพ�น: ตัวขับทุกตัวก่อให้เกิดเสียงรบกวนได้ ถึงแม้ว่าตัวขับของ Interroll จะได้รับการออกแบบให้เกิดเสียงรบกวนต่ำาแล้ว ตาม

หลักการ ตัวขับลูกโซ่จะก่อให้เกิดเสียงรบกวนมากกว่าตัวขับสายพาน เช่น แบบ PolyVee หรือสายพานแบบ Round Belt
• วัสดุและก�รรับน้ำ�หนัก:โดยส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์ของ Interroll ทุกตัวใช้เทคโนโพลีเมอร์ระหว่างส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อให้เกิดเสียงรบกวน

ระดับต่ำาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

วัสดุลำ�เลียงที่เปียกชื้นหรือสภ�พแวดล้อมที่ชื้นส่งผลต่อ:

• วัสดุและก�รรับน้ำ�หนัก:ใน ทาง อุดมคต ิแล้ว ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ที ่ใช้ ตลับลูกปืน แบบ Precision Bearing 

 จะ ได้ รับ การ ป้องกัน การ เปียกชื้น และ สิ่ง สกปรก ได้ ภาย ใต้ สภาพ โดยรอบ ที่ เป็น ปกติ ถ้า ชิ้นส่วน ของ ระบบ ต้อง สัมผัส ความชื้น แ

ละ สภาพ เปียก อยู่ เสมอ Interroll ขอ เสนอ ตลับลูกปืน เม็ดกลม ท่อ และ เพลา แบบ สแตนเลส ซึ่ง ทำา จาก วัสดุ กัน การ กัดกร่อน

ตามหลักการ สามารถใช้ลูกกลิ้งลำาเลียงได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -28 ถึง +40 องศาเซลเซียส ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้จะถูกกำาหนดไว้บนหน้า

ผลิตภัณฑ์ สำาหรับชุดลูกกลิ้งลำาเลียงต่างๆ กัน โปรดติดต่อที่ปรึกษาลูกค้าของ Interroll ของคุณสำาหรับสภาพอุณหภูมิที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

ก�รติดตั้งควรมีคว�

มย�วหรือปริม�ณง�

นเท่�ใด

มีประจุไฟฟ้�สถิตหรือไม่

ระบบต้องมีเสียงรบก

วนต่ำ�ใช่หรือไม่

ระบบต้องเป็นแบบต้

�นท�นก�รกัดกร่อน

หรือไม่

ระบบจะทำ�ง�นในอณ 

หภูมิร้อน/เย็นจัดได้หรือไม่

วัสดุของสินค�้ที่จะลำ�เลียง

วัสดุ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสภ�พของฐ�น มีผลต่อคว�มต้�นท�นก�รกลิ้งและขณะเริ่มเคลื่อน:

• ตัวขับ เส้น ผ่�ศูนย์กล�ง และ ระยะ Pitch: วัสดุแข็ง เช่น ภาชนะโพลีเมอร์ มีความต้านทานการกลิ้งและขณะเริ่มเคลื่อนต่ำากว่าวัสดุอ่อน เช่น 

กล่อง ซึ่ง สิ่ง นี้ มี ผล โดยตรง กับ  Output  ของ ตัวขับ ที่ ต้องการ และ ต้อง รวม เข้าไป ใน การ คำานวณ ของ คุณ ด้วย ยิ่ง พื้น ที่ ด้านใต้

วัสดุ ลำาเลียง อ่อนนุ่ม เท่าใด ยิ่ง ต้อง มี  Output ของ ตัวขับ มากขึ้น เท่านั้น สำาหรับ สินค้า ที่ ม ีน้ำาหนัก เท่ากัน แต่ พื้นด้านล่าง แข็งกว่า 

นอก จาก นี้ โดย หลักการ แล้ว ยิ่ง วัสดุ ลำาเลียง อ่อนนุ่ม เท่าใด ยิ่ง จำาเป็น ต้อง เลือก ใช้ ระยะ  Pitch  ลูกกลิ้ง น้อยลง เท่านั้น

• คว�ม ส�ม�รถ ใน ก�ร รับ น้ำ�หนัก และ ระยะ  Pitch:บั้ง ร่อง สัน หรือร่องบนฐานของวัสดุลำาเลียงไม่ใช่ปัญหา เมื่อเคลื่อนที่ขนาน

ไปกับทิศทางการลำาเลียง อาจ ต้อง เพิ่ม Output ของ ตัวขับ ที่ ต้อง ใช ้ตาม รูปร่าง ของ วัสดุ โดย เฉพาะ กับ บั้ง ตัดขวาง บั้ง ตัด

ขวาง อาจ ส่ง ผลเสีย ต่อ การ ลำาเลียง และ อาจ ต้อง อาศัย ประสบการณ์ ใน การ คำานวณ หา ระยะ  Pitch  ลูกกลิ้ง

วัสดุของสินค�้ใดที่จะลำ�เลียง

หลักพื ้นฐ�นในก�รว�งแผน
แผนกก�ร ว�งแผน

หลักพื้นฐ�นในก�รว�งแผน
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ก�รประยุกต์ใช้ง�น

• สำาหรับช่วงอุณภูมิที่อยู่นอกขีดจำากัดของโพลีเมอร์

• สำาหรับทางลำาเลียงที่ไม่มีตัวขับและแบบใช้ตัวขับ

• สำาหรับการลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักเบาและน้ำาหนักปานกลาง-มาก

ตลับลูกปืนเม็ดกลมและวัสดุ

บ่า ตลับลูกปืน และ แหวนวงใน ของตลับ ลูกปืน เม็ดกลม ชนิดโลหะ จะถูก ชุบแข็ง และชุบซิงค์กัลวาไนซ์ รูปร่าง ของตลับ ลูกปืน เม็ดกลม จะได้ รับ

การ ออกแบบ เฉพาะ สำาหรับ ลูกกล้ิง ลำาเลียง และจะ ทนต่อ การเบ่ียงเบนข องตลับ ลูกปืน ท่ีมากกว่า เม่ือเทียบกับ ตลับลูกปืนแบบ Precision 

Bearing แต่ความเร็วในการลำาเลียงจะถูกจำากัด ระดับเสียงรบกวนจะสูงกว่าลูกกล้ิงลำาเลียงท่ีใช้ตัวเส้ือโพลีเมอร์เพราะมีโครงสร้างทำาจากเหล็กกล้าท้ังหมด

คุณสมบัติ

แพลตฟอร์ม 1200 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำาหรับการใช้งานในช่วงอุณหภูมิพิเศษ

ความเร็วในการลำาเลียงสูงสุดที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร 0.3 เมตรต่อวินาที

ความเร็วในการลำาเลียงสูงสุดที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร 0.8 เมตรต่อวินาที

ความสามารถในการรับน้ำาหนักสูงสุด 1,200 นิวตัน

ช่วงอุณหภูมิ -28 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ซีรีส์ของลูกกลิ้งลำ�เลียงที่เกี่ยวข้อง

• ลูกกลิ้งลำาเลียงเหล็กกล้าซีรีส์ 1200 หน้า 32

• ล้อลำาเลียงเหล็กกล้าซีรีส์ 2200 หน้า 150

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

• สำาหรับพื้นที่เปียกแฉะและต้องคำานึงถึงสุขอนามัย

• สำาหรับทางลำาเลียงที่ไม่มีตัวขับและแบบใช้ตัวขับ

• สำาหรับการลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักเบาและน้ำาหนักปานกลาง-มาก

ตลับลูกปืนเม็ดกลมและวัสดุ

ตลับลูกปืน เม็ดกลม ถูกออกแบบ เป็นตลับ ลูกปืน แบบเลื่อน และทำาจาก โพลีเมอร์ (โพลีอาไมด์หรือ POM + PTFE) พร้อมสลักเพลา สแตน

เลส วัสดุและพื้นผิวของตลับลูกปืนจะต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ตลับลูกปืนสามารถวิ่งได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น วัสดุทั้งหมดผลิตจากวัสดุป้องกันการ

กัดกร่อน ลูกกลิ้ง ลำาเลียง จะป้องกัน การกัดกร่อน โดยสมบูรณ์ หากมีการ ใช้ท่อ โพลีเมอร์ หรือ ท่อสแตนเลส 

คุณสมบัติ

แพลตฟอร์ม 1500 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำาหรับการใช้งานในพื้นที่ที่คำานึงถึงสุขอนามัยและพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการกัดกร่อน ตัวเสื้อตลับลูกปืน

ทั้งหมดจะถูกซีลภายในไม่ให้ของเหลวหรือสารอื่นใดเข้าไปในลูกกลิ้งได้ สามารถทำาความสะอาดลูกกลิ้งลำาเลียงด้วยสารทำาความสะอาดแบบดั้งเดิมได้ 

โปรดดูที่ หน้า 226 สำาหรับคุณสมบัติและการใช้งานโพลีเมอร์

ความเร็วในการลำาเลียงสูงสุดที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร 0.3 เมตรต่อวินาที

ความเร็วในการลำาเลียงสูงสุดที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร 0.8 เมตรต่อวินาที

ความสามารถในการรับน้ำาหนักสูงสุด 120 นิวตัน

ช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง +40 องศาเซลเซียส

ซีรีส์ของลูกกลิ้งลำ�เลียงที่เกี่ยวข้อง

• ลูกกลิ้งลำาเลียงที่ใช้ตลับลูกปืนแบบเลื่อนซีรีส์ 1500 หน้า 36

• OmniWheel ซีรีส์ 2500 หน้า 152

แพลตฟอร์ม 1200 

สำ�หรับก�รใช้ง�นใน

ช่วงอุณหภูมิพิเศษ

แพลตฟอร์ม 1500 

สำ�หรับลูกกลิ้ง

ลำ�เลียงที่ใช้ตลับ

ลูกปืนแบบเลื่อน

ซีรีส์ของลูกกลิ้งลำาเลียง Interroll จะถูกแบ่งเป็นห้า“แพลตฟอร์ม“ แพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะแตกต่างกันที่ชนิดของตลับลูกปืนและวัสดุ ซึ่งถือ

เป็นสองปัจจัยสำาคัญสำาหรับการทำางานและการประยุกต์ใช้งานผลิตภัณฑ์

ในแพลตฟอร์มจะมีคุณสมบัติดังนี้

• ตลับลูกปืนและวัสดุที่ทำาตัวเสื้อตลับลูกปืนและซีลต้องเหมือนกัน

• รูปร่างของตลับลูกปืนอาจแตกต่างกันได้

• มีการผลิตรุ่นต่างๆ โดยมีขนาดของเพลาและท่อรวมทั้งวัสดุที่แตกต่างกัน

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

• สำาหรับการใช้งานแบบแรงโน้มถ่วง

• สำาหรับการใช้งานลูกกลิ้งลำาเลียงน้ำาหนักเบาและเงียบเป็นพิเศษ

• รุ่น ที่ เป็นสแตนเลส เหมาะ สำาหรับ การ ใช้งาน ใน พื้นที่ เปียกชื้น

• สำาหรับการลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักเบาและน้ำาหนักปานกลาง-มาก

• ไม่เหมาะสำาหรับทางลำาเลียงที่ใช้ตัวขับ

ตลับลูกปืนเม็ดกลมและวัสดุ

ตลับ ลูกปืน เม็ดกลม ทำาจาก โพลีเมอร์ และ ใช ้ลูกปืน ทำาจาก เหล็กกล้า หรือ สแตนเลส แหวนวงนอกและกรวยของตลับลูกปืนทำาจากโพลีโพรพีลีน

หรือ POM ตลับลูกปืนจะหล่อลื่นด้วยจาระบีแบบปลอดภัยต่ออาหาร (food-safe)

คุณสมบัติ

แพลตฟอร์ม 1100 จะให้การขับเคลื่อนน้ำาหนักเบาและเงียบเป็นพิเศษสำาหรับระบบแรงโน้มถ่วงที่ทำางานในอุณหภูมิปกติ 

โปรดดูที่ หน้า 226 สำาหรับคุณสมบัติและการใช้งานโพลีเมอร์

ความเร็วในการลำาเลียงสูงสุดที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร 0.1 เมตรต่อวินาที

ความเร็วในการลำาเลียงสูงสุดที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร 0.3 เมตรต่อวินาที

ความสามารถในการรับน้ำาหนักสูงสุด 350 นิวตัน

ช่วงอุณหภูมิ -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

ซีรีส์ของลูกกลิ้งลำ�เลียงที่เกี่ยวข้อง

• Free roller สำาหรับงานเบาซีรีส์ 1100 หน้า 28

• ล้อลำาเลียงซีรีส์ 2130 หน้า 146

• ล้อลำาเลียงซีรีส์ 2370 หน้า 148

แพลตฟอร์ม 1100 

สำ�หรับท�งลำ�เลียงที่

ไม่มีตัวขับ

แพลตฟอร์ม
ข้อมูลก�รว�งแผน

แพลตฟอร์ม
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ก�รประยุกต์ใช้ง�น

• สำาหรับทางลำาเลียงที่ไม่มีตัวขับและแบบใช้ตัวขับ

• สำาหรับการลำาเลียงเบาเป็นพิเศษที่ความเร็วในการลำาเลียงสูง

• สำาหรับการลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักเบาและน้ำาหนักปานกลาง-มาก

• สามารถประยุกต์ใช้งานได้มากมาย

ตลับลูกปืนเม็ดกลมและวัสดุ

ตลับลูกปืนเม็ดกลมเป็นตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing ชนิดมีซีลตามมาตรฐาน DIN 6002 2RZ, 689 2Z และ 

6003 2RZ ตลับลูกปืนเม็ดกลมทั้งหมดถูกหล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่นที่ไม่มีส่วนผสมของซิลิคอน และมีตัวเสื้อตลับลูกปืนที่ปิดสนิทในฐานของลูก

กลิ้งด้วยขอบแบบ snap-on ตลับลูกปืนเม็ดกลม 6002 2RZ ยังมีรุ่นที่ใช้น้ำามันและแบบสแตนเลสด้วย 

ซีลโพลีโพรพีลีนจะถูกยึดอยู่ในแหวนรอบในของตลับลูกปืนเม็ดกลมและทำ�หน้�ที่ส�มอย่�งดังนี้

• ป้องกันตลับลูกปืนเม็ดกลมจากสิ่งสกปรกขนาดใหญ่และน้ำาที่พ่นกระจาย

• ชดเชยเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างเพลากับแหวนรอบในของตลับลูกปืนเม็ดกลม

• กระจายแรงในแนวแกนไปยังตลับลูกปืนเม็ดกลม

คุณสมบัติ

แพลตฟอร์ม 1700 ได้รับการออกแบบสำาหรับการใช้งานที่มีน้ำาหนักมากโดยมีระดับเสียงรบกวนต่ำามากและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่ดีเยี่ยม 

การ ออกแบบ ตลับลูกปืน ที่ใช้ ตัวเสื้อ ตลับลูกปืน และตลับ ลูกปืนแบบ Precision Bearing  ที่ทำาจาก โพลีอาไมด์ และซีล ที่ทำาจาก โพลีโพ

รพีลีน หรือ POM ทำาให้ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ทำางาน ได้เงียบมาก โดยยัง สามารถ ลำาเลียง น้ำาหนัก ได้มาก ด้วยเช่นกัน

ในรุ่นมาตรฐาน ตัวเสื้อตลับลูกปืนและหัวขับสายพานจะรวมอยู่กับท่อโดยยึดกับรูปแบบ คุณลักษณะเฉพาะของแพลตฟอร์ม 1700 นี้ก็คือกระสวย

เพลาแบบเรียว ซึ่งจะรวมข้อดีของเพลาแบบสปริงและเพลาแบบเกลียวในไว้ด้วยกัน (เปรียบเทียบกับการออกแบบเพลาแบบมีกระสวยเพลาที่ )

โปรดดูที่ หน้า 226 สำาหรับคุณสมบัติและการใช้งานโพลีเมอร์

ความเร็วในการลำาเลียงสูงสุด 2.0 เมตรต่อวินาที

ความสามารถในการรับน้ำาหนักสูงสุด 3,000 นิวตัน

ช่วงอุณหภูมิ -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

ซีรีส์ของลูกกลิ้งลำ�เลียงที่เกี่ยวข้อง

• Free roller  แบบใช้งานหลากหลายซีรีส์ 1700 หน้า 38

• Free roller  แบบใช้งานหลากหลายซีรีส์ 1700 light หน้า 18

• ลูกกลิ้ง ลำาเลียงทางโค้งขับด้วยหัวเฟือง ซีรีส์ 1700KXO หน้า 46

• ลูกกลิ้งสายพาน ที่ใช้ตัวขับสายพาน แบบ Fixed Drive ซีรีส์ 3500 หน้า 50

• ลูกกลิ้ง ลำาเลียงทางโค้งขับด้วยหัวเฟือง ซีรีส์ 3500KXO หน้า 58

• ลูกกลิ้ง ลำาเลียงทางโค้งขับด้วยหัวเฟือง ซีรีส์ 3500 KXO light หน้า 22

• ลูกกลิ้งสายพาน ที่ใช้ตัวขับสายพาน แบบ Fixed Drive ซีรีส์ 3560 หน้า 62

• ลูกกลิ้งแบบแรงเสียดทาน Series 3800 หน้า 66

• ลูกกลิ้งสายพานแบบแรงเสียดทานสองเท่าซีรีส์ 3860 หน้า 74

• ลูกกลิ้งสายพานแบบแรงเสียดทานสองเท่าซีรีส์ 3870 หน้า 78

• RollerDrive กระแสตรง 24 VDC หน้า 82

แพลตฟอร์ม 1700 

สำ�หรับก�รใช้ง�น

อเนกประสงค์

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

• สำาหรับทางลำาเลียงที่ไม่มีตัวขับและแบบใช้ตัวขับ

• สำาหรับภาระการรับน้ำาหนักมากเป็นพิเศษและภาระการรับน้ำาหนักมาก

• เหมาะสำาหรับการใช้กับตัวเสื้อตลับลูกปืนเหล็กกล้าในช่วงอุณหภูมิพิเศษ

ตลับลูกปืนเม็ดกลมและวัสดุ

ตลับลูกปืนรุ่นมาตรฐานเป็นตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing 6205 2RZ หรือ 6204 2RZ ส่วนประกอบของตัวขับ เช่น เฟืองโซ่

หรือหัวขับสายพานแบบ Tooth Belt ทำาจากโพลีอาไมด์หรือ POM ที่เสริมฉนวนใยแก้วในซีรีส์ 3600 และทำาจากเหล็กกล้าในซีรีส์ 3950 

บ่าตลับลูกปืนทางด้านที่ไม่มีตัวขับและซีลทำาจากโพลีอาไมด์

คุณสมบัติ

แพลตฟอร์ม 1450 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำาหรับภาระการรับน้ำาหนักสูงมากที่เกิดจากน้ำาหนักมาก มีอยู่รุ่นหนึ่งที่ออกแบบสำาหรับการใช้งาน

ในระบบทำาความเย็น

ส่วนประกอบของตัวขับที่ใช้เทคโนโพลีเมอร์ถูกออกแบบให้สามารถป้องกันการบิดงอด้วยการเชื่อมต่อกับท่อแบบยึดกับรูปแบบ หัวขับและ Flange 

ที่ทำาจากเหล็กกล้าจะถูกชุบซิงค์กัลวาไนซ์ทั้งหมดหลังจากที่เชื่อมต่อกับท่อแล้วเพื่อเป็นการป้องกันการกัดกร่อนโดยสมบูรณ์ รอยเชื่อมจะอยู่โดยรอบ

ท่อทั้งหมด ไม่ใช่เป็นการเชื่อมเฉพาะบางพื้นที่

โปรดดูที่  หน้า 226 สำาหรับคุณสมบัติและการใช้งานโพลีเมอร์

ความเร็วในการลำาเลียงสูงสุด 0.5 เมตรต่อวินาที

ความสามารถในการรับน้ำาหนักสูงสุด 5,000 นิวตัน

ช่วงอุณหภูมิใช้งานของรุ่นมาตรฐาน -5 ถึง +40 องศาเซลเซียส

ช่วงอุณหภูมิใช้งานของตัวเสื้อตลับลูกปืนเหล็กกล้า -28 ถึง +40 องศาเซลเซียส

ซีรีส์ของลูกกลิ้งลำ�เลียงที่เกี่ยวข้อง

• ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบรับน้ำาหนักมากซีรีส์ 1450 หน้า 118

• ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบรับน้ำาหนักมากซีรีส์ 3600 หน้า 126

• ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบรับน้ำาหนักมากซีรีส์ 3950 หน้า 130

แพลตฟอร์ม 1450 

สำ�หรับภ�ระก�รรับ

น้ำ�หนักที่หนักที่สุด

แพลตฟอร์ม
ข้อมูลก�รว�งแผน

แพลตฟอร์ม
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ปลอกท่อ

แนะนำ�ให้ใช้ปลอกท่อเพื่อปรับพื้นผิวของท่อสำ�หรับก�รใช้ง�นเฉพ�ะอย่�ง

• ปลอกท่อ แบบสวม (PVC และ PU)

• ท่อหุ้มยาง

• พื้นผิว ท่อชุบแข็ง

• ท่อสแตนเลส แบบขัดเงา

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

• ระดับเสียงรบกวนน้อยเป็นพิเศษ

• การป้องกัน วัสดุ ลำาเลียง ที่ ต้องการความ ระมัดระวัง เป็น พิเศษ

• เพื่อ การลำาเลียง และ การจัดเรียง วัสดุ ลำาเลียง ที่ ดี ขึ้น 

• สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 30 มิลลิเมตร ถึงความยาวมากที่สุด 1,700 มิลลิเมตร

• เหมาะ สำาหรับ ท่อเหล็กชุบซิงค์และท่อสแตนเลสเท่านั้น

กระบวนก�ร

ปลอกท่อ ถูก สวม บน ลูกกลิ้ง ลำาเลียง จึง ไม่ ได้ ติด กาว ใน กระบวนการ นี้ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ชิ้น สำาเร็จ ถูก อัด โดย เครื่องอัดอากาศ 

เข้า ไป ใน ปลอกท่อ ที่ ถูกขยาย ด้วย อากาศอัด จากนั้น ตัดปลอกให้เท่ากับความยาวของท่อ หรือขนาดตามที่กำาหนด (A - D)

แม้แต่ลูกกลิ้งลำาเลียงที่มีชิ้นส่วนตัวขับที่เชื่อมอยู่ก็สามารถสวมอยู่ในปลอก PVC ได้ ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นส่วนตัวขับน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 

ซึ่งใหญ่กว่าท่อรับน้ำาหนัก

คุณสมบัติ

• การลำาเลียงวัสดุบนเคร่ืองลำาเลียงท่ีดีข้ึน เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานของพ้ืนผิว PVC ท่ีดีข้ึนอย่างมาก เม่ือเทียบกับพ้ืนผิวเหล็กกล้า

• ความเร็วรอบนอกที่สูงกว่า เนื่องจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกที่ใหญ่กว่า และการจัดเรียงวัสดุลำาเลียงที่ดีขึ้นที่ความเร็วเดียวกัน

วัสดุ PVC แบบอ่อน / สารในกระบวนการ

ไม่มีซิลิคอนและฮาโลเจน / ปลอดภัยต่อสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร และไม่เหนี่ยวนำา

ความต้านทาน ไม่กันน้ำามันและน้ำามันปิโตรเลียม

ความแข็ง 63 ± 5 Shore A 

สี สีเทาฝุ่น, RAL 7037, ด้าน

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 30, 40, 50, 60, 80 มิลลิเมตร

ความหนา ของท่อ 2 มิลลิเมตร, 5 มิลลิเมตร

ช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +50 องศาเซลเซียส / เสี่ยงต่อการแตกร้าวเมื่ออุณหภูมิเย็นถึง -30 องศาเซลเซียส

ข้อมูลก�รสั่งซื้อ

ถ้าไม่ต้องการให้ปลอกคลุมความยาวท่อทั้งหมด ควรกำาหนดขนาดของปลอกที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องการจะสั่งของ ระยะห่างเป็นสิ่งจำาเป็นเสมอสำาหรับร่อง 

สายพานขับ และอื่นๆ  ถ้าไม่ได้กำาหนดขนาด ต้องตัดปลอกเพื่อให้คลุมความยาวท่อทั้งหมดได้

ความกว้างต่ำาสุดของปลอกท่อคือ 50 มิลลิเมตร เพื่อให้แน่ใจว่าปลอกสวมแน่นพอดี ในกรณีเฉพาะ อาจต้องเลือกความกว้างเพิ่มขึ้น ถ้าแรงตามแนว

แกนมีผลต่อปลอกท่อ เช่น ในกรณีที่มีการเคลื่อนออกทางด้านข้าง หรือการป้อนเข้าทางด้านข้าง

ปลอก PVC 

แบบ สวม

วัสดุที่ใช้ทำ�ท่อ

วัสดุที่ใช้ทำาท่อและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ เป็นตัวกำาหนดความสามารถในการรับน้ำาหนักและการทำางานของลูกกลิ้งลำาเลียง เนื้อหาในส่วนต่อ

ไปนี้จะสรุปข้อมูลวัสดุต่างๆ ที่ใช้ทำาท่อ อันได้แก่ เหล็กกล้า อลูมิเนียม และโพลีเมอร์ พร้อมทั้งข้อดีและข้อเสีย 

• แข็งแกร่งและงอโค้งยากที่สุดในบรรดาวัสดุที่ใช้ทำาท่อทั้งหมด

• การ ป้องกัน การ กัดกร่อน ทำา ได้ โดย การชุบซิงค์ หรือ การ ใช้ สแตนเลส

• สามารถเชื่อมเฟืองโซ่และ Flange บนท่อได้

ท่อ เหล็กกล้า ที่ ใช้ กับ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ของ Interroll ได้ รับ การผลิต ตาม มาตรฐาน DIN EN 10305+1 และ DIN EN 10305-3 

ซึ่งอาจ มี ความ คลาดเคลื่อน (กำาหนด โดย Interroll)

รุ่นอื่น: ท่อ แบบ มีร่อง ท่อ พร้อม ปลอกอ่อน ท่อยาง ท่อชุบแข็ง ที่ พื้นผิว ท่อสแตนเลส แบบขัดเงา

เมื่อใช้การลำาเลียงด้วยสายพาน จะมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นที่รอยเชื่อมท่อ ซึ่งเกิดจากหน้าสัมผัสกับสายพาน ดังนั้น Interroll จึงแนะนำาให้ผู้ก่อสร้าง

โรงงานควรทดสอบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง 

• เบากว่าท่อเหล็กกล้าอย่างมาก

• ต้านทานการกัดกร่อน

ท่ออลูมิเนียมมีความแข็งแกร่งต่ำากว่าและงอโค้งได้ง่ายกว่าประมาณหนึ่งในสามของท่อเหล็กกล้า แต่ก็มีน้ำาหนักเพียงแค่ 36 % ของน้ำาหนักท่อ

เหล็กกล้าที่สามารถเปรียบเทียบได้

ท่ออลูมิเนียมที่มีขนาดถึงและรวมเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร มีพื้นผิวเป็นขั้วบวก ท่ออลูมิเนียมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ไม่ได้เป็น

ขั้วบวก และเพราะฉะนั้นสามารถคายประจุไฟฟ้าสถิตผ่านการเชื่อมต่อกับเพลาลูกกลิ้ง

• การลดเสียง

• กันการกระแทกสูง

• มีน้ำาหนักเบากว่า

• ต้านทานการกัดกร่อน

• ทำาความสะอาดง่าย

ท่อโพลีเมอร์มีความสามารถในการรับน้ำาหนักต่ำากว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับท่อเหล็กกล้าที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน

บนท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 30 มิลลิเมตร จะมีการเชื่อมประกอบตลับลูกปืนกับท่อในลักษณะสวมยึดพอดี จึงทำาให้มั่นใจว่าฐานรองรับมั่นคง

แน่นหนา

เหล็กกล้�

อลูมิเนียม

PVC

ท่อ
ข้อมูลก�รว�งแผน

ท่อ
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คุณสมบัติ

• ความสามารถ ใน การรับน้ำาหนัก สูงกว่า ปลอก แบบสวม มาก

• ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยมากเป็นพิเศษ

• ความต้านทานทางเคมีตามลักษณะการใช้งาน

ความแข็ง 65 ± 5 Shore A
ความต้านทาน

น้ำามัน/จาระบี ปิโตรเลียม -

ด่าง +

อโรมาติก -

คีโทน +

กรด +

สี สีดำา

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 30, 40, 50, 60, 80, 89 มิลลิเมตร

ความหนา ของท่อ 2, 3, 4, 5 มิลลิเมตร

ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่าศูนย์กลาง (พื้นดิน) +0.50 มิลลิเมตร / -0 มิลลิเมตร

ช่วงอุณหภูมิ สูงถึง +100 องศาเซลเซียส

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

• เพื่อความสามารถในการรับน้ำาหนักที่มากกว่าบนลูกกลิ้งที่เป็นท่อเหล็กกล้า  เช่น วัสดุลำาเลียงที่ทำาจากเหล็ก

• สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียง ความยาวสูงสุดถึง 2,600 มิลลิเมตร

กระบวนก�ร

พื้นผิว ท่อ ชุบแข็ง ด้วย ไนโตรคาร์บอเนชัน ความหนาของชั้นประมาณ 10 ถึง 20 ไมโครเมตร พื้นผิวชุบแข็ง ม ีลักษณะ ด้าน สีเทาอ่อน 

และ ไม ่มี สะเก็ด และ Interroll ขอแนะนำาว่า ไม่จำาเป็นต้องขัดหลังการชุบแข็ง

ตัวเสื้อตลับลูกปืนเป็นแบบเผื่อหน้าแปลนไว้ โดยมีความหนาของผนังท่อถึง 1.5 มิลลิเมตรและด้วยความหนาของผนังท่อที่มากกว่า จะใช้ฐานลูกกลิ้ง

ที่มีส่วนฐานวางแนวตรงในท่อ

คุณสมบัติ

• พื้นผิวต้านทานการเสียดสี

• ต้านทานการสั่นอย่างต่อเนื่องได้ดีเยี่ยม

• คุณสมบัติการเลื่อนดี

• ต้านทานอุณหภูมิได้ดีเยี่ยม

• เกิดการบิดหมุนให้เปลี่ยนสภาพจากเดิมน้อย

• ต้านทานการกัดกร่อนได้ดี

• ไม่ เหมาะสำาหรับ การชุบซิงค์

ก�รทดสอบคว�มแข็ง

การทดสอบความแข็งบนชั้นไนโตรคาร์บอเนชันจะควบคุมตามกระบวนการ Vickers (HV) น้ำาหนัก 50 นิวตัน ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นน้ำาหนัก

ทดสอบที่เหมาะสม (HV5) การทดสอบน้ำาหนักที่มากกว่า อาจให้ผลการอ่านผิดพลาด เพราะความแข็งของแกนส่งผลต่อผลการทดสอบอย่างมีนัย

สำาคัญ ความแข็งในโซนรอบนอกของ  10 - 20 ไมโครเมตร ประมาณ 650 - 700  HV1 (57 - 60 HRC)

พื้นผิว ท่อชุบ แข็ง

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

• สำาหรับ การ ลดเสียง โดย เฉพาะ กับ วัสดุลำาเลียงที่ทำาจากเหล็ก

• การป้องกัน วัสดุ ลำาเลียง ที่ ต้องการความ ระมัดระวัง เป็น พิเศษ

• เพื่อการลำาเลียงและการจัดเรียงวัสดุลำาเลียงที่ดีขึ้นเล็กน้อย

• สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ความยาวถึง 1,700 มิลลิเมตร

• เหมาะ สำาหรับ ท่อเหล็กชุบซิงค์และท่อสแตนเลสเท่านั้น

กระบวนก�ร

ปลอกท่อ ถูก สวม บน ลูกกลิ้ง ลำาเลียง จึง ไม ่ได้ ติด กาว ใน กระบวนการ นี้ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ชิ้น สำาเร็จ ถูก อัด โดย เครื่องอัดอากาศ 

เข้า ไป ใน ปลอกท่อ ที่ ถูกขยาย ด้วย อากาศอัด จากนั้น ตัดปลอกให้เท่ากับความยาวของท่อ หรือขนาดตามที่กำาหนด (A - D)

คุณสมบัติ

• แข็งแกร่งมากกว่าปลอก PVC เป็นอย่างมาก

• สามารถลำาเลียงวัสดุได้ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับท่อเหล็กเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผิว PU ได้มีการปรับเปลี่ยน

• ความเร็วรอบนอกที่สูงกว่า เนื่องจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกที่ใหญ่กว่า และการจัดเรียงวัสดุลำาเลียงที่ดีขึ้นที่ความเร็วเดียวกัน

วัสดุ โพลียูริเทน ไม่มีสารทำาให้อ่อนตัว ไม่มีวัสดุทำาให้แข็งแรง

ไม่มีซิลิคอนและฮาโลเจน

ปลอดภัยต่ออาหาร (ตาม FDA)

ความต้านทาน ต้านทานน้ำามันและจาระบี

ความแข็ง 75 ± 5 Shore A
สี สีดำา, RAL 9005, มันวาว

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 50 มิลลิเมตร

ค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ของ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 47 ±1.00 มิลลิเมตร

ความหนา ของ ท่อของ ปลอก PU 2 มิลลิเมตร

ค่าเบี่ยงเบน ที่ ยอม รับ ได ้ของ ความหนา ของ ท่อ 2 +0.30 มิลลิเมตร / -0 มิลลิเมตร

ช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

• เพื่อการลดเสียงรบกวน

• เป็นการป้องกันวัสดุลำาเลียงที่มีน้ำาหนักปานกลาง-มากและวัสดุที่มีน้ำาหนักมาก

• เพื่อ การลำาเลียง และ การจัดเรียง ที่ ดี ขึ้น

• สำาหรับรับน้ำาหนักมาก

• สำาหรับการใช้งานที่ต้องการพื้นผิวที่กันการเสียดสีสูง

• สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงที่มีพื้นผิวระดับพื้นดินแบบเหล็กกล้าไม่ได้เคลือบ ที่ความยาวสูงสุดถึง 1,250 มิลลิเมตร

กระบวนก�ร

การหุ้มยาง ใช ้ใน กระบวนการ ฟื้นฟู ซึ่ง ทำาให้ รอยเชื่อม ระหว่าง การหุ้มยาง กับ ท่อ มี ความ แข็งแรง สูง กระบวนการนี้ทำาให้พื้นผิวมีการ

ต้านทานการเสียดสีสูง ส่วนการวางแนวของท่อและหัวขับได้รับการป้องกันการกัดกร่อนจากการทาสีดำา

ปลอก PU 

แบบ สวม

ท่อหุ้มย�ง

ท ่อ
ข้อมูลก�รว�งแผน

ท่อ
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คุณสมบัติ

กระบวนการชุบซิงค์ โดย กระบวนการ แยก สลาย ด้วย ไฟฟ้า ช่วย ป้องกัน การกัดกร่อน ของ ทั้ง ซิงค์ และ เหล็ก ได้ ชั่วคราว ความทนทานของ

การป้องกันการกัดกร่อนเป็นผลจากภาระทางกลและความร้อนซึ่งทำาให้เกิดลักษณะดังกล่าว พื้นผิว ที่ ชุบซิงค์จะ ไว ต่อ การขีดข่วน และ การเสียดสี 

ความเสียหายอาจทำาให้เกิดการกัดกร่อนเฉพาะจุด

ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ร้อน/เย็นจัด เพราะจะก่อให้เกิดแรงตึงภายใน นอกจากนี้ การต้านทานการกัดกร่อนจะลดลงเมื่ออุณหภูมิ

สูงขึ้น 

เพื่อคงผลเชิงป้องกันที่จำากัดจากการชุบซิงค์นี้ จึงต้องมีการห่อบรรจุเป็นพิเศษ เช่น สำาหรับการขนส่งทางทะเล  ต้องใช้มาตรการพิเศษ ถ้าต้องเก็บ

วัสดุเป็นเวลานานยิ่งขึ้น การชุบซิงค์ ใช้ งาน ร่วมกับ อาหาร ไม่ ได้

พื้นผิว ที่ ชุบซิงค ์และ สร้�ง ฟิล์มป้องกัน (passivate) จะ ทำ� ปฏิกิริย� กับ: 

• ความชื้นในอากาศ

• สภาพแวดล้อมที่เป็นกรด (ควันที่ระบายออก เกลือ กรดไม้ และอื่นๆ)

• สารอัลคาไลน์ (ปูนขาว ชอล์ก น้ำายาทำาความสะอาด COs)

• เหงื่อ

• สารละลายของวัสดุอื่น (ทองแดง เหล็ก และอื่นๆ)

ความหนาของชั้น 6 ถึง 15 ไมโครเมตร

การเตรียมผิวเหล็กกล้าให้พร้อม การเตรียมผิวเหล็กกล้าให้พร้อมแบบเติมสีฟ้า (ไม่มีโครเมียม(IV))

มาตรฐานที่ปฏิบัติตาม DIN EN 12329
DIN 50961
ปลอกตรงตามข้อกำาหนดของ RoHS

ช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +200 องศาเซลเซียส

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

• ป้องกัน การกัดกร่อน ได้ อย่าง ยาวนาน

• สภาพแวดล้อมที่รุนแรง 

• พื้นที่เปียกชื้น

คุณสมบัติ

ท่อสแตนเลส จะ ช่วย ให้ เกิด การป้องกัน การกัดกร่อน และ ความต้านทาน ทาง เคมี แบบ ถาวร 

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ  30, 40, 50, 60, 80, 89 มิลลิเมตร

วัสดุ 1.4301 (X5CrNi18-10)

ท่อสแตนเลส

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

• สำาหรับพื้นผิวสม่ำาเสมอที่มองเห็น

• เพื่อการลำาเลียงวัสดุที่ดีขึ้น

• สำาหรับการต้านทานการกัดกร่อนได้อย่างยาวนาน

กระบวนก�ร

ท่อ ที่ ตัดสำาเร็จ ถูก ลำาเลียง ทาง ด้านข้าง ผ่าน เครื่องขัด สายพาน เป็นผล ให้ พื้นผิว ถูกสัมผัส โดย สม่ำาเสมอ ความหยาบของพื้นผิวจะเพิ่มขึ้นจาก

การขัด ดังนั้นจึงทำาให้การลำาเลียงวัสดุดีขึ้น ความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับความกลมมนหรือความเที่ยงตรงศูนย์กลางจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้

คุณสมบัติ

การขัด ช่วย ขจัด ความเพี้ยน ของ ส ีและ ความแตกต่าง จาก ความสว่าง ของ พื้นผิว ออกไป รวมถึง การพิมพ์ จำาแนก วัสดุ

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ  30, 40, 50, 60, 80, 89 มิลลิเมตร

ความยาวของลูกกลิ้งสูงสุดไม่เกินเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 50 มิลลิเมตร 1,500 มิลลิเมตร

ความยาวของลูกกลิ้งสูงสุดมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 50 มิลลิเมตร 1,000 มิลลิเมตร

ก�รป้องกันก�รกัดกร่อน

วิธีก�รต่อไปนี้ใช้เพื่อป้องกันก�รกัดกร่อน

• การชุบซิงค์ ของ ท่อเหล็ก

• ท่อสแตนเลส เป็น การป้องกัน ที่ทนทาน เป็น พิเศษ

ก�รประยุกต์ใช้ง�น

• การป้องกัน การกัดกร่อน 

• สำาหรับพื้นที่แห้งซึ่งมีอุณหภูมิปกติ

• ความเหมาะสมที่จำากัดของสภาพแวดล้อมที่มีเกลือและความชื้น เช่น การติดตั้งในบริเวณท่าเรือหรือในประเทศที่อยู่ใต้เขตร้อน

• เหมาะใน การลำาเลียง วัสดุ ที่ เปียกชื้น

กระบวนก�ร

พื้นผิว ของ วัสดุ ถูก ชุบซิงค์ โดยกระบวนการ ไฟฟ้า อิเล็กโทรลิซิส กระบวนการดังกล่าวจะทำาให้ปลอกบาง มีความสม่ำาเสมอสูงมาก 

กระบวนการ ทั้งหมด รวมถึง การเตรียม กระบวนการ ทาง เคมี การชุบซิงค์ การสร้างฟิล์ม ป้องกัน (passivation) และ การทำา ให ้แห้ง

ท่อสแตนเลส แบบ

ขัดเง�

ก�รชุบซิงค์

ท ่อ
ข้อมูลก�รว�งแผน

ท่อ
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ท่อแบบมีร่อง

• สำาหรับ ทาง ลำาเลียง ที่ ใช้ ตัวขับ สายพาน แบบ Round Belt

การรีดร่อง หมายถึง ร่องที่วิ่งเพื่อนำาสายพานแบบ Round Belt ที่อยู่ข้างใต้พื้นผิวของท่อ มี การแยก ความแตก

ต่าง ที่ บน ทาง ลำาเลียง ที่ ใช้ สายพาน แบบ Round Belt ระหว่าง สายพาน ชนิด ลูกกลิ้ง ถึง ลูกกลิ้ง กับ สายพาน ชนิด ลูกกลิ้ง ถึง ลูก

กลิ้ง ที่ ใช้ เพลาขับ ซึ่ง วิ่ง อย่าง ต่อเนื่อง ข้างใต้ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง (เพลา แนวนอน เพลา แนวตั้ง)

Interroll ขอแนะนำ�  Free roller  แบบใช้ง�นหล�กหล�ยซีรีส์ 1700 สำ�หรับ ตัวขับส�ยพ�น แบบ Round Belt  ดังนี้

• ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบป้องกันไฟฟ้าสถิต

• แรงการลำาเลียงสูงสุดของสายพานแบบ Round Belt 300 นิวตัน

• ความสามารถในการรับน้ำาหนักสูงสุดต่อลูกกล้ิงลำาเลียงแบบมีร่องคือ 300 นิวตันเน่ืองจากแรงการลำาเลียงของสายพานแบบ Round Belt ไม่ดี

• ความสามารถในการรับน้ำาหนักที่มากที่สุดของลูกกลิ้งลำาเลียงต่ำาลงเมื่อความยาวของท่อมากกว่า 1,400 มิลลิเมตร

• Interroll ขอ แนะนำา รุ่น ของ เพลา ท ่ีต้านทาน การบิด สำาหรับ ตัวขับ สายพาน แบบ Round Belt เช่น เพลา แบบ เกลียวใน

ร่องสามารถทำาให้เสียความเที่ยงตรงแนวศูนย์กลางของเครื่องลำาเลียงได้ Interroll ขอแนะนำาลูกกลิ้งลำาเลียงที่ใช้หัวขับสายพานแบบ 

Round Belt หรือหัวขับสายพานแบบ PolyVee ของ ลูกกลิ้งสายพาน ที่ใช้ตัวขับสายพาน แบบ Fixed Drive ซีรีส์  3500 

เพื่อ ให ้แน่ใจ ว่า ความ เที่ยงตรง ใน แนว ศูนย์กลาง อยู่ ที่ () 

 โปรดดูที่ หน้า 43 สำาหรับตำาแหน่งมาตรฐานของร่องที่ท่อลูกกลิ้ง

ท่อ พร้อม หน้�แปลน (Flange)

• เพื่อป้องกันการเคลื่อนออกทางด้านข้างของวัสดุลำาเลียง

เพื่อให้การนำาทางด้านข้างมั่นคง หน้าแปลนทั้งหมดจะเชื่อมอยู่รอบๆ ท่อ

ต้อง เลือก จำานวน ของ หน้าแปลน และ ระยะ  Pitch  ลูกกลิ้ง ให้ มีหน้าแปลน อย่างน้อย 2 หน้าแปลน เสมอ 

เพื่อ ที่ จะ นำา ทาง วัสดุ ลำาเลียง ได้ ตลอดเวลา

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ  50, 60, 80, 89 มิลลิเมตร

ท่อ
ข้อมูลก�รว�งแผน

ท่อ
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ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing  ชนิดสแตน เลส ต�ม ม�ตรฐ�น DIN 625

• การ ออกแบบ และ ความ สามารถ ใน การ รับ น้ำาหนัก เหมือน กับ ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing ตาม มาตรฐาน DIN 625
• ผลิตจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อนทั้งหมด

• มีชนิด 6002 2RZ พร้อมให้บริการ

ตลับลูกปืน แบบ Precision Bearing  ผลิต จ�ก สแตนเลส (6002 2RZ)

วัสดุ แหวนและตลับลูกปืนทำาจากวัสดุสแตนเลส 1.4125 (X105CrMo17) ที่มีเกรดของวัสดุตามมาตรฐาน 

AISI 440C
ความแข็ง: 56 ± 2 HRC รวมกรอบโพลีอาไมด์

การทำางานของตลับลูกปืน C3
ซีล 2RZ ซีล 2 ฝาแบบไม่บดอัดที่มีคุณสมบัติแบบทางซับซ้อน (labyrinth effect) ผลิตจากยางแอคริโลไนทริล-บิว

ทาดิอีนเสริมเหล็กกล้า (NBR)

การหล่อลื่น จาระบีแบบมัลติเกรด ไม่มีส่วนผสมของซิลิคอน

ช่วงอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ถึง +177 องศาเซลเซียส

มีการใช้ตลับลูกปืนหลากหลายชนิดสำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงของ Interroll ใน เนื้อหา ต่อไปนี้ จะ อธิบาย เฉพาะ ตลับลูกปืนแบบ  Precision 

Bearing  ที่ ใช้ ใน ผลิตภัณฑ์ ของ Interroll เท่านั้น

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของตลับลูกปืน (ตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมตัวเสื้อตลับลูกปืนและซีลตลับลูกปืน) สามารถดูได้จากหัวข้อ

เรื่องแพลตฟอร์ม (หน้า 174) และในคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุในหัวข้อเรื่องตลับลูกปืน (หน้า 223)

ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing  ทั้งหมด ยกเว้น ชนิด 689 จะ ผลิต ใน แบบ 2RZ

แผ่นซีลเหล็กกล้าจะทำาให้เกิดช่องว่างการซีลที่แคบและไม่เกิดการสัมผัสกัน ซึ่งจะทำาให้ลูกกลิ้งทำางานได้อย่างสมบูรณ์ ฝาซีลยางแบบเสริมเหล็กกล้า 

(NBR) จะอยู่ขวางแหวนรอบในภายใต้แรงดันจากภายนอกซึ่งจะทำาให้ได้คุณภาพการซีลที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับรุ่น 2RS 

รุ่นที่ใช้น้ำามันหล่อลื่นจะมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถเริ่มต้นการทำางานได้ง่ายและสามารถหมุนเคลื่อนที่ได้ง่ายมาก

ตลับลูกปืน แบบ Precision Bearing  ต�ม ม�ตรฐ�น DIN 625

• ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบร่องมาตรฐาน DIN ซีรีส์ 60 และ 62
• ความสามารถในการรับน้ำาหนักและอายุการใช้งานดีเยี่ยม

• รางลูกปืนมีความแม่นยำา

• สามารถทนอุณหภูมิได้สูง

• การทำางานที่มีเสียงรบกวนต่ำา

ตลับลูกปืน แบบ Precision Bearing  ทั้งหมด จะ ถูก กำาหนด คุณสมบัต ิโดย Interroll เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ข้อ กำาหนด ของ DIN 

625 เพื่อ ให้ เกิด การทำางาน ที่ เหมาะสม ที่ สุด คงทน และ มี เสถียรภาพ Interroll จะกำาหนดคุณสมบัติเรื่องการทำางานของตลับลูกปืน การ

หล่อลื่น และการซีล ฯลฯ

ตลับลูกปืน แบบ Precision Bearing ชนิด มี ก�รหล่อลื่น (6002 2RZ, 6003 2RZ, 6204 2RZ, 6205 2RZ, 689 2Z)

วัสดุ แหวน และ ลูกปืน ทำา จากสแตนเลส เกรด 100Cr6
ความแข็ง: 61 ± 2 HRC รวมกรอบโลหะ

การทำางานของตลับลูกปืน C3
ซีล 2RZ ซีล 2 ฝาแบบไม่บดอัดที่มีคุณสมบัติแบบทางซับซ้อน (labyrinth effect) ผลิตจากยางแอคริโลไนทริล-บิว

ทาดิอีนเสริมเหล็กกล้า (NBR) 

ซีล 2Z แผ่นครอบแบบไม่บดอัดทำาจากเหล็กกล้าแบบแผ่น 

การหล่อลื่น จาระบีแบบมัลติเกรด ไม่มีส่วนผสมของซิลิคอน

ช่วงอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ถึง +177 องศาเซลเซียส

ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing  ชนิดมีก�รหล่อลื่น (6002 2RZ)

วัสดุ แหวน และ ลูกปืน ทำา จากสแตนเลส เกรด 100Cr6
ความแข็ง: 61 ± 2 HRC รวมกรอบโลหะ

การทำางานของตลับลูกปืน C3
ซีล 2RZ ซีล 2 ฝาแบบไม่บดอัดที่มีคุณสมบัติแบบทางซับซ้อน (labyrinth effect) ผลิตจากยางแอคริโลไนทริล-บิว

ทาดิอีนเสริมเหล็กกล้า (NBR) 

การหล่อลื่น น้ำามันแบบมัลติเกรด ไม่มีส่วนผสมของซิลิคอน

ช่วงอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ถึง +80 องศาเซลเซียส

ตลับลูกปืน
ข้อมูลก�รว�งแผน

ตลับลูกปืน
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ระยะ ห่าง ของ ลูกกลิ้ง (ระยะ  Pitch ลูกกลิ้ง) สามารถ เลือก ได้ ตาม ตัวขับ สายพาน แบบ tangential drive ที ่ต้องการ เมื่อ เทียบกับ ตัวขับ ชนิด ลูก

กลิ้ง ถึง ลูกกลิ้ง แล้ว ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ที ่ใช้ ตัวขับ สายพานแบบ tangential drive จะ สามารถ ติดตั้ง และ รื้อถอน ได้ ง่ายกว่า

ตัวขับ ส�ยพ�น ชนิด ลูกกลิ้ง ถึง ลูกกลิ้ง

สำาหรับ ตัวขับ สายพาน ชนิดนี้ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ทุกตัว จะ เชื่อมต่อ กับ ลูกกลิ้ง ตัวถัดไป ด้วย โซ่ ดังนั้น ลูกกลิ้ง ลำาเลียง จึง ต้อง ใช้ หัวขับ สายพาน ที่ มี เฟืองโซ่ สอง

ล้อ ซึ่ง ต้อง มี การ ป้องกัน การ พันกัน มากกว่า ตัวขับ สายพานแบบ tangential drive

ตัวขับ สายพาน ชนิดนี ้ไม ่จำาเป็น ต้อง ใช้ ตัวนำา โซ่ ระยะ ห่าง ของ ลูกกลิ้ง (ระยะ  Pitch) จะ ขึ้น กับ พิกัด ความ คลาดเคลื่อน ด้าน แรงตึง โดย ระยะ ห่าง จะ 

ขึ้น กับ ระยะ ของ โซ่ ความยาว สูงสุด ของ สายพาน ที่ ตัวมอเตอร์ หนึ่งตัว สามารถ ขับ ได้ จะ ถูก จำากัด โดย น้ำาหนัก ที่ รองรับ ได้ ของ โซ่ สายโซ่ จะ ขึ้น กับ น้ำาหนัก 

สูงสุด ที่ ตัว มอเตอร์ พิกัด ความ คลาดเคลื่อน สำาหรับ ระยะ  Pitch ของ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง t และ น้ำาหนัก ที่ รองรับ ได้ ถูก แสดงดัง ตาราง ต่อไปนี้ 

ระยะ  Pitch ของ โซ่

"

P

มิลลิเมตร

พิกัด คว�ม คล�ดเคลื่อน สำ�หรับ ค่� t

มิลลิเมตร

น้ำ�หนัก ที่ รองรับ ได้

นิวตัน

3/8 9.52 0 ถึง -0.4 9,100
1/2 12.70 0 ถึง -0.5 18,200
5/8 15.88 0 ถึง -0.7 22,700
3/4 19.05 0 ถึง -0.8 29,500
1 25.40 0 ถึง -1.0 58,000

เพื่อ ให้ แรงดึง ของ โซ่ มี ค่า ต่ำา เท่าที่ จะ เป็นไปได้ ตัวขับ สายพาน จะ ต้อง อยู่ ใน ตำาแหน่ง ตรงกลาง ของ ความยาว สายพาน เมื่อ ทำา การ ออกแบบ ตัวขับ 

สายพาน ต้อง แน่ใจ ว่า เฟืองโซ่ สามารถ เบี่ยงเบน ได้ อย่างน้อย 180° และ โซ่ สามารถ ปรับ ความตึง ใหม่ ได้

ประเภท ของ ตัวขับ สายพาน จะ แตกต่าง กัน ไป ตาม วัสดุ และ ชนิด ของ ระบบ ส่ง กำาลัง

Interroll ใช้ วัสดุ สำ�หรับ ระบบ ส่ง กำ�ลัง ดังต่อไปนี้

• โซ่

• สายพาน แบบ Tooth Belt
• สายพานแบบ PolyVee
• สายพาน แบบ Round Belt
• Flat Belt

Interroll ใช้ RollerDrive ขนาด 24 VDC เป็นมอเตอร์ขับที่รวมอยู่ในชุดลูกกลิ้งลำาเลียง

ต�ม หลักก�ร แล้ว ชนิด ของ ระบบ ส่ง กำ�ลัง มี อยู่ สองชนิด ดังนี้

• ชนิด เส้น สัมผัส วง: ผ่าน ทาง โซ่ ที่ วิ่ง ทาง ด้านข้าง ของ สายพาน

• ชนิด ลูกกลิ้ง ถึง ลูกกลิ้ง: แบบ ลูกกลิ้ง ถึง ลูกกลิ้ง

ทั้ง สอง ชนิด นี้ สามารถ ออกแบบ เป็น ตัวขับ สายพาน แบบ แรง เสียดทาน และ แบบ ยึด กับ ที่ ได้

เนื้อหา ใน ส่วน ถัดไป นี้ จะ อธิบาย ถึง ตัวขับ สายพาน และ คุณสมบัติ ต่างๆ

ก�ร เลือก ตัวขับ ส�ยพ�น สำ�หรับ ลูกกลิ้ง ลำ�เลียง

โซ่ เป็น วิธี ที่ ได้ ลองใช้ และ เชื่อถือ ได้ ใน การ ใช้ ขับ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง และ ระบบ สายพาน ใน เทคโนโลย ีด้าน สายพาน โซ ่ม ีคุณสมบัต ิเฉพาะด้าน ความ แข็งแรง 

และ ความ คงทน รวมทั้ง ทนทาน ต่อ สิ่ง สกปรก และ สภาพ แวดล้อม โดย รอบ และ โซ่ ยัง สามารถ ส่ง กำาลัง ได ้ใน ระดับ ที่ สูงมาก ด้วย

โซ ่ต้องการ การ บำารุง รักษา และ มี เสียง ค่อนข้าง ดัง ใน การ ทำางาน ต้องทำา การ หล่อลื่น เป็น ประจำา เพื่อ ให้ ม ีอาย ุการ ใช้งาน ที ่ยาวนาน เรา ไม ่แนะนำา ให้ ใช้ 

ความเร็ว เกินกว่า  0.5 เมตรต่อวินาที เพราะ จะ ก่อ ให้ เกิด ระดับ เสียง รบกวน ที่ เพิ่มขึ้น อย่างมาก 

ตัวขับ ส�ยพ�นแบบ tangential drive

ตัวขับ สายพาน แบบ โซ ่ชนิด เส้น สัมผัสวง มี คุณสมบัติ เฉพาะด้าน ประสิทธิภาพ การ ทำางาน ที ่ด ีและ การ ออกแบบ ที่ ง่าย 

ความยาว ส่วน ติดตั้ง ของ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง แบบนี ้จะ มี ขนาด สั้นกว่า ตัวขับ ชนิด ลูกกลิ้ง ถึง ลูกกลิ้ง เนื่องจาก หัวขับ สายพาน จะ ประกอบ ด้วย เฟืองโซ่ เท่านั้น 

โซ่ แบบเดี่ยว จะ ขับ ลูกกลิ้ง ทั้งหมด ใน สายพาน โซ ่จะ ถูกหมุน ด้วย ความ แม่นยำา สูง ไป ตาม เฟืองโซ ่ด้วย ตัวนำา โซ ่ที่ ทำา จาก พลาสติก ชนิด พิเศษ

เฟืองโซ ่จะ ยึด อยู ่กับ ที่ ที่ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ฟัน ของ เฟืองโซ ่จะ เกี่ยวเข้า กับ สายโซ ่และ จะ ให้ กำาลังขับ ที่ จำาเป็น สำาหรับ ลูกกลิ้ง แต่ละ ตัว เท่านั้น โซ่ จะ ถูก นำาทาง 

ไป ตาม ด้านบน หรือ ด้านล่าง ของ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ก็ได้ ตำาแหน่ง ที่ แม่นยำา ของ ตัวนำา โซ ่ที่ สัมพันธ ์กับ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง มี ความ สำาคัญ เป็น อย่างมาก ระยะ รุ่น 

สูงสุด ใน ด้าน สูง มีค่า ที่ 0.5 มิลลิเมตร

ตัว มอเตอร์ขับ สายพาน จะ ถูก ติดตั้ง โดย ให้ ด้าน ขับ กำาลัง ของ โซ ่สั้น ที่สุด เท่าที่ จะ เป็นไปได้ ขอ แนะนำา ให้ ติดตั้ง ตัว มอเตอร์ขับ สายพาน โดย ใช้ อุปกรณ์ เสริม 

ใน การ ปรับ ความ ตึง ของ โซ่ คุณ จะ ต้อง ตรวจสอบ ลูกกลิ้ง เปลี่ยน ทิศทาง เป็น พิเศษ ตาม ค่า น้ำาหนัก ที่ สามารถ รองรับ ได้ เพราะ ลูกกลิ้ง เหล่านี้ นอกจาก จะ 

ต้อง รับ ทั้ง น้ำาหนัก ของ วัสดุ ที่ จะ ลำาเลียง แล้ว ยัง ต้อง รับ แรงดึง จาก โซ ่อีกด้วย ความยาว ของ สายพาน ขับ จะ ถูก จำากัด ด้วย น้ำาหนัก ที่ รองรับ ได ้ของ โซ่ หรือ 

จำากัด ด้วย น้ำาหนัก ของ วัสดุ ที่ จะ ลำาเลียง 

โซ่

ต ัวขับส�ยพ�น
ข้อมูลก�รว�งแผน

ตัวขับส�ยพ�น
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สายพาน PolyVee ที่มีตัวนำาแรงดึงแบบยืดหยุ่นเท่านั้นที่อาจนำามาใช้กับสายพานได้ สายพาน เหล่านี้ มี ความ ยืดหยุ่น เพียงพอ และ ทำาให้ สามารถ 

ติดตั้ง ได้ ง่าย ความยืดหยุ่นของตัวนำาแรงดึงทำาให้ช่วยลดปัญหาเรื่องพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูในโปรไฟล์ด้านข้างได้ และสามารถนำาสายพาน 

PolyVee  ไปใช้ในทางลำาเลียงแบบทางโค้งได้ 

สายพาน PolyVee มีข้อดีเหนือกว่าสายพานแบบ Round Belt มาก ด้วย กำาลัง ส่ง แรงบิด ที ่สูงกว่า ถึง 300 % กำาลังขับ จะ ถูกส่ง ไป ยัง ลูกกลิ้ง 

ลำาเลียง ทั้งหมด อย่าง ทั่วถึง ซึ่ง จะ ทำาให้ ได ้ระยะ ใน การ เร่ง ความเร็ว และ เบรก ที่ สั้นกว่า

สายพาน PolyVee ยังให้การสะสมที่เชื่อถือได้ในทางลำาเลียงแบบทางโค้งอีกด้วย เนื่องด้วย กำาลังส่ง แรงบิด ที่ โดดเด่น ของ สายพาน วัสดุ ที่ จะ 

ลำาเลียง จะ เริ่มต้น การ ทำางาน อีกครั้ง ไม ่ว่า วัสดุ นั้น จ ะมา ถึง จุด หยุดนิ่ง ของ ตัวขับ หรือ ไม ่ก็ ตาม 

สายพาน PolyVee ทำางานเหมือนกันทั้งในสายพานแบบยกขึ้นและแบบเลื่อนลง ดังนั้น กำาลัง ส่ง แรงบิด ที่ ทั่วถึง ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ทั้งหมด จึง เป็น สิ่ง

สำาคัญ อย่างมาก โดย วัสดุ ที่ จะ ลำาเลียง ควร ม ีพื้นที่ สัมผัส กับ ตัวขับ มาก ที่สุด เท่าที่ เป็นไปได้ คุณ สามารถ สร้าง สายพาน ที่ เชื่อถือ ได ้ร่วม กับ ท่อ ที ่มี ปลอก 

PVC ครอบ ได้

ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ หัวขับ PolyVee ที่ให้กำาลังส่งแรงบิดจะอยู่ในตำาแหน่งใกล้กับโปรไฟล์มาก ซึ่ง จะ ทำาให้ มี พื้นที่ เพิ่มมากขึ้น 

สำาหรับ วัสดุ ที่ จะ ลำาเลียง สำาหรับ ความกว้าง ทั้งหมด ของ สายพาน ขนาด เท่ากัน เนื่องจาก สายพาน จะ ไม ่สัมผัส กับ วัสดุ ที่ จะ ลำาเลียง ดังนั้น ถึงแม้ จะ เป็น 

วัสดุ ที่ ม ีน้ำาหนัก เบา มาก ที่ ถูก ลำาเลียง ก็ จะ ไม ่ขยับ เคลื่อนออก แต่ จะ วิ่ง ตั้งฉาก กับ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ตลอดเวลา 

• สายพานมาตรฐานแบบยืดหยุ่น ความตึงล่วงหน้า 1 ถึง 3 %

• รูปแบบ PJ ; ISO 9982; DIN 7867; ระยะ Pitch 2.34 มิลลิเมตร

• สามารถ ใช้ สายพาน ที่ มี 4 บั้ง ได้ (2 x 4 บั้ง + 1 ร่อง ระยะ ห่าง)

โดยทั่วไปสายพาน PolyVee จะใช้กับทางลำาเลียงที่ใช้ตัวขับชนิดลูกกลิ้งถึงลูกกลิ้งเท่านั้น เนื่องจากไม่สามารถให้กำาลังส่งแรงบิดที่เกิดประโยชน์ใน

แนวเส้นสัมผัสวงได้ 

ตัวขับ ส�ยพ�น ชนิด ลูกกลิ้ง ถึง ลูกกลิ้ง

เนื่องจากค่าความตึงล่วงหน้าของสายพาน PolyVee มีค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับสายพานแบบ Round Belt ดังนั้น Interroll ขอแนะนำาให้ใช้

เครื่องมือประกอบชิ้นส่วนในการติดตั้งลูกกลิ้งลำาเลียง

PolyVee สายพาน 

(สายพานหลายบั้ง)

สายพาน แบบ  Tooth Belt  ไม่ ต้องการ การ บำารุง รักษา และ สามารถ ทำางาน ได ้เงียบ มาก และ ไม่ จำาเป็น ต้องมี การ หล่อลื่น หรือ ปรับ ความตึง ใหม่

แต ่ระยะ  Pitch  ของ โปรไฟล์ จะ ต้องมี ความ แม่นยำา มาก เพราะ การเกี่ยว จะ ต้องยึด กับ รูปแบบ ของ โปรไฟล์ ของ หัวขับ สายพาน มิเช่นนั้น อายุ การ ใช้

งาน ของ สายพาน แบบ  Tooth Belt จะ ลดลง อย่าง รวดเร็ว พิกัด ความ คลาดเคลื่อน ของ รู จะ แตกต่างกัน อย่าง มี นัยสำาคัญ ระหว่าง ผู้ผลิต สายพาน แบบ  

Tooth Belt แต่ละ ราย ดังนั้น ทาง Interroll ขอ แนะนำา ให้ ขอ ข้อมูล ค่าพิกัด ความ คลาดเคลื่อน ที่ แม่นยำา จาก ผู้ผลิต 

สายพาน แบบ Tooth Belt  ถูกใช้งาน ไม่ บ่อยนัก เฉพาะ ใน เทคโนโลย ีสายพาน ลำาเลียง คอนเทนเนอร์ เพราะ ประสิทธิภาพ การ ทำางาน ค่อนข้าง ต่ำา 

เนื่องจาก โครงสร้าง ของ สายพาน และ กำาลังขับ จำานวน มาก จะ ถูกดึง ไป ใช้ โดย สายพาน ตัวขับ สายพาน แบบ  Tooth Belt ถูกใช้งาน ส่วนใหญ่ ใน การ 

ลำาเลียง แท่นวาง สินค้า หรือ ใน อุตสาหกรรม ยานยนต์ สำาหรับ การ ขนย้าย โครง รับ น้ำาหนัก ชนิด พิเศษ ประสิทธิภาพ การ ทำางาน ที่ ต่ำา ของ สายพาน เมื่อเทียบ 

กับ กำาลังขับ โดยรวม ไม่ถือ ว่า มี ความ สำาคัญนัก สำาหรับ การ ใช้งาน ดังกล่าวนี้ 

โดยทั่วไป แล้ว สายพาน แบบ Tooth Belt  ไม่ สามารถ ใช้ งาน ใน ทาง ลำาเลียง แบบ ทางโค้ง ได้ 

ตัวขับ ส�ยพ�นแบบ tangential drive

ควรนำา สายพาน แบบ  Tooth Belt ชนิด เส้น สัมผัสวง ไป ใช้ สำาหรับ งาน ที่ ใช้ กำาลังขับ ใน ระดับ ต่ำา เท่านั้น เป็น สิ่งสำาคัญ ที่ จะ ต้อง ตรวจสอบ ให้ แน่ใจ ว่า 

ตัวนำา พิเศษ กด สายพาน แนบกับ หัวขับ อย่าง มั่นคง เมื่อ ใช้งาน ใน แบบ เส้น สัมผัสวง ระดับ ประสิทธิภาพ ของ สายพาน แบบ  Tooth Belt  จะ ม ีค่า สูง

กว่า เมื่อ ใช้ งาน ใน แบบ ลูกกลิ้ง ถึงลูกกลิ้ง อย่าง มี นัยสำาคัญ

ตัวขับ ส�ยพ�น ชนิด ลูกกลิ้ง ถึง ลูกกลิ้ง

สายพาน แบบ  Tooth Belt  จะ ใช้ งาน หลักๆ ใน ตัวขับ สายพาน ชนิด ลูกกลิ้ง ถึง ลูกกลิ้ง ตัวขับ เหล่านี้ จะ ให้ แรงบิด สูง ที่ รอบ ความเร็ว ค่า สูง ข้อเสีย ของ 

ตัวขับ แบบนี้ คือ จะ ไม่ทน ต่อ สิ่ง สกปรก และ มี ข้อจำากัด สำาคัญ ใน เรื่อง ความ แม่นยำา ของ รู ใน หน้าแปลน ด้านข้าง

ส�ยพ�น แบบ Tooth 

Belt

ต ัวขับส�ยพ�น
ข้อมูลก�รว�งแผน

ตัวขับส�ยพ�น



192 193www.interroll.com

ตัวขับ ส�ยพ�น ชนิดลูกกลิ้ง ถึง ลูกกลิ้ง แบบ มี เพล�ขับ

เป็น การใช้งาน ที่ นิยม ใช้มาก สำาหรับ สายพาน แบบ Round Belt อีก แบบหนึ่ง ใน กรณีนี้ ทาง ลำาเลียง ทั้งหมด จะ เคลื่อนที่ โดย เพลาขับ ที่วิ่ง เป็น 

มุมฉาก ข้างใต้ ทางลำาเลียง ต้อง ม ีการ ติดตั้ง ล้อ ชนิด พิเศษ ที่ เพลาขับ ล้อ จะขับ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ทั้งหมด ด้วย สายพาน แบบ Round Belt ซึ่ง จะ หมุน 

90° โดย ทั่วไป ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ทุกตัว จะ มี ร่องกลม เพียง ร่อง เดียว เท่านั้น ล้อ สามารถ ติดตั้ง อยู่ กับ ที่ หรือ วาง ไว้ หลวมๆ ที ่เพลาขับ ก็ ได้ 

การ วาง แบบ หลวมๆ จะ ทำา ให้ เกิด ทาง ลำาเลียง แบบ สะสม แรง ดันต่ำา ต้อง มั่นใจ ว่า สายพาน แบบ Round Belt  ไม่ หลุดออก เพราะ จะ ทำาให้ อายุ การใช้

งาน สั้นลง อย่าง มาก ด้วย เหตุนี้ ล้อ จึง ไม่ควร ยึด  อยู่ กับ เพลาขับ สำาหรับ ทาง ลำาเลียง แบบ สะสม

Flat Belt  ใช้งาน ทั่วไป ใน ตัวขับ สำาหรับ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง เนื่องจาก มีการ ออกแบบ ที่ ง่าย และ ต้องการ การ บำารุง รักษา เพียง เล็กน้อย

ไม่สามารถ ใช้  Flat Belt กับ ตัวขับ สายพาน ชนิด ลูกกลิ้ง ถึง ลูกกลิ้ง ได้

ตัวขับ ส�ยพ�นแบบ tangential drive

Flat Belt  จะวิ่ง อยู่ ใต้ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง และ ถูกกด แนบ กับ ลูกกลิ้ง โดย ลูกกลิ้ง แรงดัน ลูกกลิ้ง แรงดัน จะ อยู่ ที่ ตำาแหน่ง ของ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ที ่ระยะ ห่าง 

สูงสุด ได้ ถึง สี่ ลูกกลิ้ง ลูกกลิ้ง แรงดัน ทำาหน้าที ่ดึงกลับ  Flat Belt 

บน ทาง ลำาเลียง แบบ สะสม ความสูง ของ ลูกกลิ้ง แรงดัน จะ ต้อง ปรับ ให้มี ความ แม่นยำา สูงมาก เพื่อ ให้  Flat Belt  สามารถ เลื่อน ผ่าน ลูกกลิ้ง แรงดัน ได้ โดย 

ไม่ทำา ให้ เกิด การ สึกกร่อน ที่ มากกว่า ค่า เฉลี่ย ทั่วไป

สายพาน แบบ แบน จะ ต้อง ถูกปรับ ความตึง ล่วงหน้า ด้วย เครื่องปรับ ความตึง ที่ ค่า ประมาณ 1 % สายพาน จะ ถูกขับ โดย เกียร์ มอเตอร์ AC ที ่อยู่ ใต้ ลูก

กลิ้ง ลำาเลียง 

ใน หลาย กรณี กำาลังขับ จะ ถูกส่ง ได้ คงที่ กว่า หาก มุมโค้ง ของ  Flat Belt  บน ดรัม ของ ตัวขับ ของ เกียร์ มอเตอร์ AC สามารถ เพิ่มขึ้น ได้ ด้วยล้อ แบบ แคบ

ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ไม่ จำาเป็น ต้อง ใช้ หัวขับ แบบพิเศษ และ สามารถ ใช้ ท่อ แบบเรียบ ได้

Flat Belt

เครื่องมือ ประกอบ ชิ้นส่วน จะ ทำา ให้ การ ติดตั้ง สายพาน สะดวก ขึ้น อย่าง มาก เพราะ คุณ สามารถ ปรับ ระยะ ที่ ถูกต้อง ของ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ด้วย มือ ได้

สายพาน PolyVee จะมีแรงที่ทางลำาเลียงในปริมาณมาก ดังนั้นจะต้องป้องกันสิ่งรบกวนจากภายนอก เช่น  ปิดหรือซีลช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งลำาเลียง 

ส�ยพ�น PolyVee ที่นิยมใช้โดยทั่วไปมีอยู่สองรุ่นดังนี้

• สายพาน PolyVee แบบสอง   Ribs ใช้สำาหรับลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม และที่ความเร็วตั้งแต่ 0.6 ถึง 

2 เมตรต่อวินาที จำานวน ล้อ กด สายพาน (idler) สูงสุด เท่ากับ 20 วัสด ุที่ จะ ลำาเลียง สามารถ หยุด บน ล้อ กด สายพาน ได้

• สายพาน PolyVee แบบสาม   Ribs ใช้สำาหรับลำาเลียงวัสดุที่มีน้ำาหนักมาก สายพาน แบบ สาม   Ribs จะ ใช้ กำาลัง ขับ เต็มที่ และ ยัง เหมาะ 

สำาหรับ ทาง ลำาเลียง ที่ ยาว และ ใน ส่วน ที่ มี การ ลาดชัน ด้วย

ในทางลำาเลียงแบบ PolyVee ที่มีลูกกลิ้งลำาเลียงมากกว่า 15 ตัว ความเร็วจะลดลงหนึ่งรอบต่อนาทีสำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงแต่ละตัว ซึ่งมี เหตุผล 

ที่ อธิบาย ได้ ดังนี้ เนื่องจากการเคลื่อนที่ของเส้นใยกลางในสายพาน PolyVee จะทำาให้เกิดการเลื่อนไถลจากลูกกลิ้งหนึ่งไปสู่อีกลูกกลิ้งหนึ่งภายใต้

แรงกดดัน ความเร็ว ที่ ลดลง เกิด จาก ระบบ และ ไม่ เกี่ยวข้อง กับ การ สึกกร่อน ที่ เพิ่ม มาก ขึ้น 

สายพาน แบบ Round Belt เป็นวิธีการส่งแรงบิดของทางลำาเลียงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีคุณสมบัติเฉพาะเรื่องการติดตั้งที่ง่ายและ

ประหยัดค่าใช้จ่าย ข้อเสีย ของ สายพาน แบบนี ้ก็คือ ให้ ระบบ ส่งกำาลัง ที่ ต่ำา และ ม ีอายุ การใช้งาน ค่อน ข้างสั้น

ส�ยพ�น แบบ  Round Belt ชนิด ลูกกลิ้ง ถึง ลูกกลิ้ง ม ีอยู่ สองรุ่น ให้ เลือกใช้ ดังนี้

• แบบ ลูกกลิ้ง ถึง ลูกกลิ้ง

• แบบ มี เพลาขับ

ตัวขับ ส�ยพ�นแบบ tangential drive

ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ไม่จำาเป็น ต้อง ใช ้ส่วนประกอบ ใน การ ขับ เมื่อ ใช้งาน บน ทาง ลำาเลียง แบบตรง สายพาน แบบ  Round Belt  จะ เคลื่อนที ่บน ท่อ แบบ

เรียบ แรงโน้มถ่วง จะ ทำาให้ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง อยู ่บน สายพาน ซึ่ง ทำาหน้าที ่ขับเคลื่อน ลูกกลิ้ง ไป ใน ทิศทาง แบบหมุน ระบบ ส่งกำาลัง ค่อนข้างต่ำา ต้องมี ส่วน

ประกอบ สำาหรับ การ ตึง ที่ ตัว มอเตอร์ 

ด้วย หน้าตัดขวาง ที่มี ความ สมมาตร สายพาน แบบ   Round Belt  จึง เหมาะ อย่างยิ่ง ใน การใช้ กับ ตัวขับ สำาหรับ ทางโค้ง ด้วยเช่นกัน และ จะต้อง ติด

ตั้ง ลูกกลิ้ง เปลี่ยน ทิศทาง ซึ่ง จะ ทำาหน้าที ่เชื่อมต่อ และ ดึงกลับ สายพาน แบบ Round Belt  ไป ยัง ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ทั้งหมด

ตัวขับ ส�ยพ�น ชนิด ลูกกลิ้ง ถึง ลูกกลิ้ง

เป็น การใช้งาน ที่ นิยม ใช ้มาก ที่สุด สำาหรับ สายพาน แบบ Round Belt สายพาน แบบ Round Belt  หนึ่ง สายพาน จะ เชื่อมต่อ กับ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง 

สอง ตัว เสมอ โดย มัก จะวิ่ง ใน ร่องกลม ของ ลูกกลิ้ง การ ติดตั้ง ทำาได้ง่าย และ ไม่จำาเป็น ต้อง ใช้ อุปกรณ ์ใดๆ เพิ่มเติม เมื่อทำาการติดตั้งทางลำาเลียง คุณ

จำาเป็นต้องตรวจให้แน่ใจว่าวัสดุที่จะลำาเลียงมีการสัมผัสโดยตรงกับลูกกลิ้งขับตลอดเวลา เช่น  RollerDrive

ส�ยพ�น แบบ Round 

Belt

ต ัวขับส�ยพ�น
ข้อมูลก�รว�งแผน
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แผนผัง ต่อไปนี้ แสดง ตัวอย่าง การ ควบคุม พื้นที ่ไว้ สอง ตัวอย่าง ดังนี้

ใน โหมด การ ดึง ออก ที ละ ชิ้น PCB จะ สื่อสาร กับ พื้นที ่ก่อน หน้า และ พื้นที ่ถัดไป

B C D

พื้นท 1 พื้นท 2  พื้นท 3 พื้นท 4

A
D.O.T.

B C D

A B C D

B C D

B C D

1 พื้นที่ 1 รับ สัญญาณ เริ่มต้น

2 คอนเทนเนอร์ A เคลื่อน ออก จาก ส่วน ของ ทาง ลำาเลียง

3 พื้นที่ 2 รับ สัญญาณ เริ่มต้น จาก พื้นที่ 1 คอนเทนเนอร์ B จะ เคลื่อนที่ ไป ยัง พื้นที่ 1
4 พื้นที่ 3 รับ สัญญาณ เริ่มต้น จาก พื้นที่ 2 คอนเทนเนอร์ C จะ เคลื่อนที่ ไป ยัง พื้นที่ 2
5 พื้นที่ 4 รับ สัญญาณ เริ่มต้น จาก พื้นที่ 3 คอนเทนเนอร์ D จะ เคลื่อนที่ ไป ยัง พื้นที่ 3

ตัวเลือกตัวขับส�ยพ�น RollerDrive

RollerDrive มักจะถูกใช้บนทางลำาเลียงสะสมแบบไม่มีแรงดัน 

หลักการ ของ ทาง ลำาเลียง ZPA (ทาง ลำาเลียง สะสม แบบ ไม่ม ีแรงดัน) จะอิง ตาม การ แบ่งส่วน ของ ทางลำาเลียง ออก เป็น พื้นที ่ต่างๆ ความยาว ของ พื้นที่ จะ 

ถูกกำาหนด โดย ความยาว ของ พัสด ุที ่จะ ลำาเลียง บวก กับ ค่า เผื่อเหลือ พื้นที่หนึ่งๆ จะประกอบด้วย RollerDrive เซ็นเซอร์ ล้อกดสายพาน (ลูกกลิ้งที่

ไม่มีตัวขับของตัวเอง) สายพานการส่งแรงบิด และตัวควบคุม 

ทางลำาเลียง ZPA โดยทั่วไปจะประกอบด้วยพื้นที่จำานวนหนึ่งซึ่งทำาหน้าที่สื่อสารระหว่างกันโดยใช้ ZoneControls และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี

การใช้งาน RollerDrives เพียงจำานวนเล็กน้อยเท่านั้น หรือใช้มากเท่าที่เพียงพอต่อการลำาเลียงวัสดุ 

หลักการ แบ่ง พื้นที ่นี้ จึง แตกต่าง ไป จาก ทาง ลำาเลียง แบบ ขับ รุ่นเก่า ที่ ตัวขับ กลาง จะ ทำาหน้าที ่อย่าง ต่อเนื่อง และ ทำาให้ เกิด การ ใช้พลังงาน ใน ปริมาณ 

มาก หลักการ ZPA ช่วย รับประกัน เรื่อง ความพร้อม ของ วัสด ุที่ จะ ลำาเลียง ที่ จุด ปล่อยของ ได ้เป็น อย่างดี โดย จะ ถูก ใช้งาน เมื่อ ความถี ่ใน การ ป้อน ไม่ 

สอดคล้อง กับ ความถี่ ใน การ รับ ของ วัสดุ ที่ จะ ลำาเลียง บน สายพาน หลักการ ZPA จึง ทำาหน้าที่ เหมือน เป็น บัฟเฟอร์ 

Intelliveyor 

D.O.T.

Z-Card

1 2 2 23 3 34 45

1 Start photoeyes (อุปกรณ์เสริม)

 2 การเชื่อมต่อ RollerDrive
 3  การเชื่อมต่อโฟโต้ เซลล์

 4  สายเคเบิล สื่อสาร (แบบ Easy-Bus)

 5  ระบบบัส 24 V

ตัวขับส�ยพ�น
ข้อมูลก�รว�งแผน

ตัวขับส�ยพ�น
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RollerDrive EC310 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำาหรับการใช้งานในรูปแบบหลากหลาย กลุ่มของผลิตภัณฑ์ใช้ส่วนการชดเชยทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นหลักการที่สำาคัญซึ่งทำาให้สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และควบคุมการทำางานได้หลายหลายรูปแบบ และเอาต์พุตทางกลค่า 32 วัตต์และขั้น ของเกียร์

แบบใหม่และแตกต่าง ทำาให้ปัจจุบันสามารถทำางานเข้าได้กับตัวขับอย่างสมบูรณ์

การนำาพลังงานกลับมาใช้ใหม่เป็นหัวใจหลักที่สำาคัญในการทำาให้มอเตอร์ใช้งานได้ดีที่สุด เมื่อ EC310 สลับสวิตซ์ไปที่โหมดการเบรก จะทำาให้ไม่มี

สัญญาณขับที่ตัวขับอีกต่อไป เพื่อให้พลังงานการขับเคลื่อนของวัสดุที่จะลำาเลียงนั้นเปลี่ยนไปสู่กระแสไฟฟ้าได้ จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นไฟหลัก DC 

และยังสามารถใช้ได้อีกกับ RollerDrives และอุปกรณ์ไฟฟ้า สำาหรับ RollerDrive รุ่นปัจจุบันทั้งหมด จะใช้  ขดลวดมอเตอร์เป็นตัวต้าน

ทางการเบรก ดังนั้นพลังงานการขับเคลื่อนของวัสดุที่จะลำาเลียงจึงเปลี่ยนเป็นความร้อนในมอเตอร์ทั้งหมด ทำาให้เกิดสมดุลทางความร้อนของตัวขับ 

เช่นที่ถูกผลกระทบเพิ่มขึ้นจากการเบรก และยังเกิดขึ้นได้กลับ EC310 ในการนำาพลังงานนี้ออกจากตัวขับและนำากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งภายใต้เงื่อนไข

ที่ดีที่สุดในการทำางานเป็นวงรอบนี้ ช่วยประหยัดพลังงานได้ประมาณ 30%

ในขณะเดียวกันความร้อนที่เพิ่มขึ้นที่ตัวขับก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด กำาลังการเบรกและการเร่งของ RollerDrive EC310 ทำาให้แรงดันที่ตัวขับ

อื่นสูงขึ้นเหนือ 24 V  เพื่อป้องกันการสร้างแรงดันสูงอันเป็นอันตรายในไฟหลัก DC และอาจทำาทำาลายส่วนประกอบที่เชื่อมต่ออื่นๆ ตัวควบคุม 

Interroll ทั้งหมด (DriveControl 20, DriveControl 54 และ ZoneControl) รวมถึงชอปเปอร์เบรก ชอปเปอร์เบรกเป็นตัว

ต้านทานโหลดที่สวิตซ์ด้วยแรงดันโดยจะทำางานเมื่อแรงดันบัส DC  27 โวลต์ สูงเกินและป้องกันไม่ให้แรงดันเพิ่มขึ้นมากกว่า  30 โวลต์. ในการ

ใช้งานหลักส่วนใหญ่ ชอปเปอร์จะไม่ทำางาน เนื่องจากมีอุปกรณ์หลายตัวในอุปกรณ์จ่ายกำาลังแล้ว และพลังงานที่ป้อนกลับนั้นก็ถูกดึงออกไป และไม่ได้

นำาไปสู่การเพิ่มแรงดันในไฟหลัก DC

RollerDrive 

EC310

ใน โหมด การ ดึง ออก เป็นกลุ่ม PCB สามารถ รับ สัญญาณ เริ่มต้น / สะสม จาก พื้นที่ ถัดไป ที ่อยู่ ไกล ที่สุด ได้ และ ส่ง สัญญาณ เริ่มต้น/ สะสม ไป ยัง พื้นที ่ก่อน 

หน้าที ่อยู ่ไกลสุด ตัวอย่าง ต่อไปนี ้แสดง ให ้เห็น พื้นที่  1 ใน โหมด การ ดึง ออก ที ละ ชิ้น 

A
D.O.T.

B C D

A B C D

B C D

B C D

C D

พื้นท 1 พื้นท 2  พื้นท 3 พื้นท 4

1 พื้นที่ 1 รับ สัญญาณ เริ่มต้น

2 คอนเทนเนอร์ A เคลื่อน ออก จาก ส่วน ของ ทาง ลำาเลียง

3 พื้นที่ 1 ส่ง สัญญาณ เริ่มต้น ไป ยัง พื้นที ่ก่อนหน้า 2, 3 และ 4 คอนเทนเนอร์ B, C และ D จะ เคลื่อนที ่ถัดมา

4 พื้นที่ 1 รับ สัญญาณ เริ่มต้น และ คอนเทนเนอร์ B เคลื่อน ออก จาก ส่วน ของ ทาง ลำาเลียง

5 พื้นที่ 1 ส่ง สัญญาณ เริ่มต้น ไป ยัง พื้นที ่ก่อนหน้า 2, 3 และ 4 คอนเทนเนอร์ C และ D จะ เคลื่อนที ่ถัดมา

ด้วยกำาลังขาออกต่อเนื่องที่ 11 วัตต์, จัด BT100 เป็นรุ่นแรกของชุดใน RollerDrive รุ่น โดย เป็น ตัวเลือก ที่ด ีที่สุด สำาหรับ การ ใช้งาน ที่มี 

ปริมาณ งาน น้อยกว่า เนื่องจาก การ ควบคุม ที่ง่าย BT100 จึง สามารถ ประกอบ รวม ได้ง่าย และ ใช้ได ้ในรูป แบบ ที่ หลาก หลาย 

คุณ ไม่จำาเป็น ต้องใช ้ตัว ควบคุม พิเศษ สำาหรับ ข้อ จำากัด ใน ปัจจุบัน BT100 มีอายุการใช้งานที่ 6,000 ชั่วโมง จึงสามารถลำาเลียงสิ่งของได้ถึง 

14 ล้านชิ้นสำาหรับความยาวเฉลี่ยของพื้นที่ BT100 ทำางานที่ระดับเสียงเท่ากับ 47 เดซิเบล (A) จึงจัดเป็น BT100 ที่ทำางานเงียบที่สุด 

RollerDrive ซึ่งเกิดจากวิธีการการของ Helical Polymer Planetary Gear Box แบบหนึ่งขั้นและแบบสองขั้นและการแยกส่วน 

มีการใช้ RollerDrive BT100 อย่างแพร่หลายในการดึงกลับตู้คอนเทนเนอร์ที่ว่าง ส่วนสะสม ส่วนบัฟเฟอร์ และใช้สำาหรับการจัดเก็บสำาหรับ

การเลือกสินค้า และ ยัง สามารถ ใช้ งาน กับ แอพพลิเคชั่น ตาม แบบ IP66 ได้ อีก มากมาย ด้วย คุณสมบัต ิการ ทำางาน ที่ ระดับ เสียง รบกวน ต่ำา  BT100 

จึง เหมาะ อย่างยิ่ง สำาหรับ การ ใช้ งาน ใน โรงงาน ประกอบ ชิ้น ส่วน ซึ่ง มัก จะ ม ีทาง ลำาเลียง อัตโนมัติ เป็น กลไก ที ่เคลื่อนที ่เพียง อย่าง เดียว 

BT100 สามารถใช้งานได้ดีและประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อใช้งานร่วมกับตัวควบคุมการสะสม 4 พื้นที่แบบ BT Z-Card หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Z-Card BT โปรดดู หน้า 112

RollerDrive 

BT100

ตัวขับส�ยพ�น
ข้อมูลก�รว�งแผน

ตัวขับส�ยพ�น
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แรง ที่ ทาง ลำาเลียง ที ่เกิดจาก แรง เสียดทาน ของ ลูกกลิ้ง แรง เสียดทาน จะ มี ค่าสัมพันธ ์กับ น้ำาหนัก ของ วัสดุ ที่ ถูก ลำาเลียง แรง ที่ ทาง ลำาเลียง จะ ได้ รับ ผลกระ

ทบ อย่างมาก จาก ปัจจัย ดัง ต่อไปนี้

• น้ำาหนัก ของ วัสด ุที่ ถูก ลำาเลียง

• สภาพ ของ ฐาน วัสด ุที่ ถูก ลำาเลียง

• ความชื้น

• อุณหภูมิ 

• เปอร์เซ็นต์ ของ โหมด การ สะสม ตลอด ช่วง เวลา ที ่ใช้งาน

ปัจจัย เหล่านี ้จะ มี ผล กระทบ อย่างมาก ต่อ การ ทำางาน และ อายุ การใช้งาน ของ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง โหมด การ สะสม ควร นำามา ใช้ ตาม ความจำาเป็น เท่านั้น เมื่อ 

พบว่า ไม่ม ีการลำาเลียง เกิดขึ้น ควร ทำาการ ปิด ตัวขับ กลาง พลังงาน จะ ไม่ถูกใช้ และ อายุ การใช้งาน ของ ระบบ ทางลำาเลียง จะ ยาวนาน ขึ้น เรา ขอ แนะนำา ให้ 

คุณ ปรึกษา เรื่อง การใช้งาน แต่ละ ประเภท กับ ผู้เชี่ยวชาญ ของ Interroll รวมทั้ง ทำา การ ทดสอบ การ ทำางาน ด้วย วัสดุ ที่ จะ ทำา การ ลำาเลียง จริง 

ค่า สำาหรับ ทาง ลำาเลียง ดังต่อไปนี้ เป็น ค่าแบบ ไม่ ผูกมัด และ ใช้ กับ สภาพ แวดล้อม ใน ภาวะ ปกติ (ความชื้น สัมพัทธ์ที่ 65 % และ อุณหภูมิ 

+20 องศาเซลเซียส) และ สำาหรับ กรณี ที่ วัสดุ ที่ ถูก ลำาเลียง ถูกวาง ไว้ ตรงกลาง ของ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ตัวเลข เหล่านี้ จะ แตกต่าง ไป อย่าง ชัดเจน หาก ศูนย์กลาง 

ของ ภาระ การ รับน้ำาหนัก ไม่ได้ อยู่ ตรง จุด กึ่งกลาง ตัวเลข จะมี ค่า ลดลง เรื่อยๆ หาก ศูนย์กลาง ของ ภาระ การ รับน้ำาหนัก ยิ่งห่าง ออกจาก ส่วนประกอบ ของ ตัว

ขับ ฐาน ของ วัสดุ ที่ ถูก ลำาเลียง ถือ ว่า มี ความ ราบเรียบ และ มั่นคง โดย สมบูรณ์ ซึ่ง ทำาให้ ลูกกลิ้ง แต่ละตัว สามารถ ลำาเลียง วัสดุ ได้ อย่างราบเรียบ 

กำ�ลังขับ ของ ท�ง ลำ�เลียง ที่เกิดขึ้น จะขึ้นกับ ภ�ระ ก�ร รับน้ำ�หนัก ของ ลูกกลิ้ง ดังนี้

• 4 ถึง 6 % สำาหรับ คับปลิง แรงเสียดทาน แบบ ด้านเดียว และ Ø  ของ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง อยู่ที่ 50 มิลลิเมตร

• 2 ถึง 5 % สำาหรับ คับปลิง แรงเสียดทาน แบบ ด้านเดียว และ Ø  ของ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง อยู่ที่ 60 มิลลิเมตร

• 8 ถึง 13 % สำาหรับ คับปลิง แรงเสียดทาน แบบ สองด้าน และ Ø  ของ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง อยู่ ที่ 50 หรือ 60 มิลลิเมตร

• 4 ถึง 6 % สำาหรับ การ ลำาเลียง แบบ ขึ้น กับ น้ำาหนัก โดย สามารถ ปรับ ได้ ถึง ประมาณ 12 % ของ ภาระ การ รับน้ำาหนัก ของ ลูกกลิ้ง โดย ใช้ คับปลิง 

แรง เสียดทาน แบบ ปรับ ตาม แนวแกน ได ้เพิ่มเติม

ความเร็ว ใน การ ลำาเลียง ที่ รองรับ ได้ อยู่ที่ 0.5 เมตรต่อวินาที เรา ไม่แนะนำา ให้ ใช้ หน้าแปลน และ ตัวนำา ด้านข้าง อื่นๆ สำาหรับ ลูกกลิ้ง แรง เสียดทาน 

เนื่องจาก แรง เสียดทาน สถิต ที่เกิดขึ้น อาจ มีผล เหนือกว่า แรงที่ ทาง ลำาเลียง ของ คับปลิง แรง เสียดทาน ควร หลีกเลี่ยง การ สะสม ใน ทาง โค้ง ที่มี ลูกกลิ้ง แรง 

เสียดทาน เสมอ หากคาดว่าจะมีการสะสมในทางโค้งเกิดขึ้น คุณสามารถใช้ระบบทางลำาเลียงสะสมแบบไม่มีแรงดันเท่านั้น เช่น  RollerDrives

แรงที่ ท�ง ลำ�เลียง ของ 

ตัวขับ ส�ยพ�น แบบ 

แรง เสียด ท�น

ตัวขับส�ยพ�นแบบ Fixed Drive

ตัว ขับ สายพาน แบบ ยึดกับ ที่ มี คุณสมบัติ เฉพาะ ด้านการ เชื่อมต่อ ที่ยึด กับ รูปแบบ และ ยึดกับ แรง ระหว่าง หัวขับ กับ ท่อ รับ น้ำาหนัก แรงบิด ใน การ ขับ จะ ถูก

ส่ง ได้ เต็มที่ เพราะ ไม่มี แรง เสียดทาน การ สูญเสีย ภายใน ระบบ ส่ง กำาลัง จะ ไม่ม ีการ กำาหนด ไว้

ตัวขับส�ยพ�นแบบแรงเสียดท�น (Friction Drive)

ตัวขับ สายพาน แบบ แรง เสียดทาน จะ อ้างอิง ตาม หลักการ ของ slip coupling โดย เป็น ตัวเลือก ใน การ ติดตั้ง ทาง ลำาเลียง แบบ สะสม ที ่ประหยัด ค่าใช้

จ่าย ได้มาก โดย มี แรงดันในการ สะสม น้อย 

การ ก่อสร้าง จึง ใช ้ตัวขับ เพียง ไม่ กี่ตัว และ ทำาการ แบ่ง ส่วน โดย ใช ้ตัวหยุด ทางกล ตัวเสื้อ ตลับ ลูกปืน ของ ซีรีส์ 3800 ถูก ออกแบบ เป็น แบบ slip 

coupling ที ่หล่อลื่น ตลอด อายุ การ ใช้งาน จึง สามารถ รับประกัน ความ เสถียร ของ แรง ที่ ทาง ลำาเลียง ของ ลูกกลิ้ง ได้ ตัวขับ สายพาน แบบ โซ่ ชนิด เส้น 

สัมผัสวง ได้ รับ การ พิสูจน์ แล้ว ว่า มี การ ใช้งาน ที่ ประหยัด เป็น พิเศษ เมื่อ นำามา ใช้กับ ทาง ลำาเลียง แบบ แรง เสียด ทาน ตัวขับ กลาง จะ ขับโซ ่ขนาด ยาว ข้างใต้ 

ทาง ลำาเลียง เพื่อ ทำาให้ ลูกกลิ้ง ทั้งหมด ทำางาน

หาก เกิด การ สะสม ขึ้น ลูกกลิ้ง ที่อยู่ ใต้วัสด ุที่ ถูกลำาเลียง จะหยุดนิ่ง และ หัวขับ เท่านั้น ที่ จะ ยัง หมุน ทำางาน ต่อไป โปรด จำาไว้ว่า แรงดัน ใน การ สะสม จะ 

เพิ่ม มากขึ้น ตาม ความยาว ของ วัสด ุที่ สะสม อยู ่บน ทาง ลำาเลียง ใน กรณี นี้ คอนเทนเนอร์ จะ สามารถ รับ แรงดัน ใน การ สะสม ได้โดย ไม่มีการ เสีย รูป การ 

ออกแบบ ควร มี การ ป้องกัน ไม่ให้ คอนเทนเนอร ์ถูก เปิดออก เนื่องจาก แรงดัน ใน การ สะสม ที่เพิ่มขึ้น ด้วย ตัวขับสายพาน แบบ แรงเสียดทาน ใช้งาน ได้ ทั้ง 

ส่วน ทาง ลำาเลียง ที ่เป็น เส้นตรง และ สำาหรับ ทาง โค้งด้วย

ตัวขับส�ยพ�น
ข้อมูลก�รว�งแผน

ตัวขับส�ยพ�น
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รุ่นของเพล�ม�ตรฐ�น

ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ที่ ใช้ เพลา แบบ สปริง จัด เป็น เพลา แบบ ที่ ง่าย ที่สุด และ สามารถ ติดตั้ง และ รื้อถอน ได้ อย่าง รวดเร็ว ต้องมีแกนขวางที่

เหมาะสมอยู่ระหว่างโปรไฟล์ของเฟรมเพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของสายพาน 

เมื่อ เทียบ กับ เพลา แบบ สปริง แล้ว เพลา แบบ เกลียวใน ถือ ว่า มี โครงสร้าง ของ เฟรม ที่ เสถียร มาก และ ทำางาน ได้ เงียบ กว่า ลูก

กลิ้ง ลำาเลียง ที่ ประกอบ แบบ หลวมๆ เป็น อย่าง มาก เพลาและโปรไฟล์ของลูกกลิ้งที่สมดุลกันจะช่วยให้ลูกกลิ้งลำาเลียงสามารถรับน้ำาหนักได้

มากกว่าลูกกลิ้งที่ยึดแบบหลวมๆ แต่ เพลา ชนิดนี้ จะ ใช้ เวลา ใน การ ติดตั้ง และ รื้อถอน นานกว่า เพลา แบบ สปริง

เพล� แบบ  สปริง

เพล�แบบเกลียวใน

เพลา เหล็กกล้า แบบ ไม ่เคลือบ สาร และ เพลา แบบ ชุบซิงค์ ของ Interroll ทั้งหมด จะ ผลิต จาก เหล็กกล้า แบบ รีด เย็น

เพลา แบบ ชุบซิงค ์จะ ถูก ตัด มา จาก วัสดุ แท่ง ชุบซิงค ์กัลวาไนซ์ ดังนั้น ผิวหน้า ของ เพลา แบบ เกลียว ใน หรือ เพลา แบบ สปริง จะ ไม ่ชุบ

ซิงค ์อยู่ เพลาแบบเกลียวนอกหรือเพลาแบบเรียบชุบซิงค์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 17 มิลลิเมตร ขึ้นไปจะมีการชุบซิงค์อยู่เป็นส่วนประกอบ

หลังจากผ่านขั้นตอนการขึ้นรูปเท่านั้น เพลา แบบ เกลียว นอก หรือ เพลา แบบ เรียบ ที่ ม ีหน้าตัดขวาง ของ เพลา เล็ก กว่า จะ ไม ่ชุบซิงค์ 

แต ่มัก จะ ผลิต จาก สแตนเลส

เพลาทั้งหมดจะถูกตัดและขึ้นรูปเพื่อให้แน่ใจว่าปลายของเพลามีความสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาขณะทำาการวางเพลา หรือปัญหากรณี

ปลายเพลาไม่ได้รูปเนื่องจากการตัดเพลาด้วยคัตเตอร์

สำาหรับรูแบบเกลียว รูกำาหนดศูนย์กลางจะถูกเจาะก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ารูแบบเกลียวจะอยู่ในตำาแหน่งศูนย์กลางของเพลาอย่างแม่นยำา

ก�รเลือกโปรไฟล์ของเฟรม ขน�ดของรู และชนิดของเพล�

คุณควรพิจ�รณ�สิ่งต่อไปนี้ควบคู่ไปกับก�รเลือกชนิดของเพล�และโครงสร้�งของโปรไฟล์ของเฟรม

• สำาหรับลูกกลิ้งที่ใช้เพลาแบบเกลียวใน ขนาดรูในโปรไฟล์ของเฟรมควรมีขนาดเล็กเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยลดความสูงที่แตกต่างกันบนลูก

กลิ้งลำาเลียง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของลูกกลิ้งลำาเลียง

• สำาหรับพื้นผิวแบบอลูมิเนียม ควรเลือกเพลาแบบเกลียวใน ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่และมีเกลียวขนาดเล็กเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยลด

ความเสี่ยงในกรณีที่เพลาเจาะกระทบพื้นผิวอลูมิเนียม

• สำาหรับ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ที่ ใช้ เพลา แบบ  สปริง เมื่อ ทำา การ เจาะร ูที่ โปรไฟล์ จะ ต้อง แน่ใจ ว่า สามารถ ใส่ ลูก

กลิ้ง ลำาเลียง ลง ไป ตาม แนวขวาง ได้ รูที่มีขนาดเล็กเกินไปจะทำาให้การติดตั้งยากลำาบากยิ่งขึ้น

เพล�
ข้อมูลก�รว�งแผน

เพล�
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เพล�รุ่นอื่นๆ

ที่ปลายของเพลาแบบเรียบจะมีส่วนที่ขึ้นรูปด้านข้างที่ขนานกันซึ่งจะเข้าได้พอดีกับโปรไฟล์ เช่น โปรไฟล์ที่มีรูเปิดในแนวยาว ดังนั้นเพลาแบบนี้จึง

สามารถติดตั้งและรื้อถอนได้เร็วกว่า แต่การยึดแน่นจะไม่ดีเท่ากับเพลาแบบเกลียว

หากต้องการป้องกันการกัดกร่อน เราสามารถผลิตเพลาแบบเกลียวนอกและเพลาแบบเรียบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง 14 มิลลิเมตร จากวัสดุที่

เป็นสแตนเลส หรือ อีก วิธ ีหนึ่ง คือ การชุบซิงค์ หลัง จาก การ ขึ้นรูป ทางกล เพื่อ เป็น การ ป้องกัน การ กัดกร่อน ของ เพลา ได ้อย่าง สมบูรณ์ 

Interroll จะใช้ทางเลือกนี้สำาหรับเพลาที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 17 มิลลิเมตร

เพล�สำ�หรับแพลตฟอร์ม 1100, 1200 และ 1700 ดังต่อไปนี้ส�ม�รถใช้กับส่วนต่อขย�ยของเพล�ได้

• เพลา แบบ  สปริง

• เพลาแบบเกลียวใน

• เพลาแบบเกลียวนอก

• เพลาแบบเรียบ

การรองรับในแนวแกนด้วยซีลจะไม่ได้รับการรับประกันหากมีการใช้ส่วนต่อเพลาที่เปลี่ยนไป เมื่อมีแรงในแนวแกนมากขึ้น เช่น เมื่อมีการ

เคลื่อนที่ทางด้านข้าง คุณอาจจะต้องติดตั้งโครงสร้างแทนที่ที่เหมาะสม เช่น ท่อเว้นระยะ เป็นต้น

เพล�แบบเกลียวนอก

และเพล�แบบเรียบ

ส่วนต่อเพล�

กระสวย เพลา แบบ เรียว และ แบบ สปริง จะ รวม ข้อดี ของ เพลา แบบ สปริง และ เพลา แบบ เกลียวใน ไว ้ด้วย กัน นั่นคือ สามารถติดตั้งได้

รวดเร็วและมีระดับเสียงรบกวนต่ำามาก

กระสวยเพลาจะทำาให้ลูกกลิ้งที่ติดตั้งไม่เลื่อนไถลไปโดนโปรไฟล์ของสายพานที่มีรูแบบหกเหลี่ยมขนาด 11 มิลลิเมตร (+0.3 / 0.8 มิลลิเมตร) 

ความยาวสูงสุดของลูกกลิ้งอยู่ที่ 1,000 มิลลิเมตร และมีความสามารถในการรับน้ำาหนักได้สูงสุดที่ 350 นิวตัน

• ติดตั้งโดยไม่เลื่อนไถลและไม่มีการสึกกร่อนของโปรไฟล์ (เช่นเดียวกับเพลาแบบเกลียวใน)

• ติดตั้ง ได้ ง่าย (เช่นเดียวกับ เพลา แบบ สปริง)

• เกิดเสียงรบกวนในการทำางานต่ำามาก

• วัสดุแบบตัวนำาช่วยคายประจุไฟฟ้าสถิต

• กระสวยช่วยให้การวางตำาแหน่งตรงกัน

• ปลายทั้งสองด้านของเพลาจะถูกกดเข้า

เพล�แบบมีกระสวยเพล�

เพล�
ข้อมูลก�รว�งแผน

เพล�
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ระยะรุนต�มแกนหมุน

คุณต้องพิจารณาระยะรุนตามแกนหมุนประกอบด้วยเมื่อติดตั้งลูกกลิ้งลำาเลียงเพื่อให้ลูกกลิ้งลำาเลียงสามารถเคลื่อนที่ได้เล็กน้อยเท่านั้นในทิศทางตาม

แกนหมุนภายใต้แรงตึง

0.5 0.5

EL 

Interroll แนะนำาให้ใช้ระยะรุนตามแกนหมุนโดยรวมที่ 0.5 มิลลิเมตร ต่อแต่ละด้านของลูกกลิ้ง ขนาดดังกล่าวนี้ได้ถูกนำาไปพิจารณาในการ

คำานวณความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้าแล้ว

สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงที่ใช้เพลาแบบเกลียวใน ระยะรุนตามแกนหมุนจะเกิดจากการต่อเพลาเข้าไปยังส่วนโครงของลูกกลิ้ง

ระยะรุนตามแกนหมุนที่ Interroll กำาหนดนี้เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่แนะนำาเท่านั้น อาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากตัวเลขที่กำาหนดนี้ใน

กรณีที่มีการรวมพิกัดความคลาดเคลื่อนในการผลิตเข้ามาด้วย Interroll ขอรับประกันระยะรุนตามแกนหมุนและรับประกันว่าการทำางานของ

ลูกกลิ้งลำาเลียงที่ติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องจะไม่เสื่อมประสิทธิภาพลง
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ตัวปรับเพลาจะช่วยลดระดับเสียงรบกวน โดยเฉพาะสำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงของแพลตฟอร์ม 1100 และ 1700 ตัวปรับเพลาจะมีส่วนเชื่อมต่อซึ่ง

จะทำาให้ความยาวในการติดตั้งเพิ่มมากขึ้น ตัวปรับเพลาเหมาะสำาหรับเพลาแบบแข็งที่ใช้งานร่วมกับโปรไฟล์ที่มีรูเปิดในแนวยาว โปรไฟล์ดังกล่าวนี้

จะทำาให้ลูกกลิ้งลำาเลียงถูกวางหลวมๆ จากข้างบน Interroll จะใช้ตัวปรับเพลาโพลีเมอร์ทำาจาก POM ที่ถูกออกแบบมาให้นำาไฟฟ้าและจะทำาให้

สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้

รุ่นของตัวปรับเพล�สำ�หรับ เพล�ที่มีเส้นผ่�ศูนย์กล�งขน�ด สำ�หรับรูของโปรไฟล์

8 มิลลิเมตร 11 มิลลิเมตร หกเหลี่ยม

10 มิลลิเมตร SW12

ขนาดที่แตกต่างกันของความยาวส่วนติดตั้ง (ความยาวส่วนติดตั้ง (EL) กับความยาวอ้างอิง (RL)) เพิ่มขึ้นเป็น 5 มิลลิเมตร สำาหรับเพลา 

8 มิลลิเมตร และเป็น 4 มิลลิเมตรสำาหรับเพลา 10 มิลลิเมตร

ตัวปรับเพลาไม่สามารถใช้งานแทนกระสวยเพลาได้

ตัวปรับเพล� 

เพล�
ข้อมูลก�รว�งแผน

เพล�
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ก�รกำ�หนดภ�ระก�รรับน้ำ�หนักของลูกกลิ้งลำ�เลียง

ความสามารถในการรับน้ำาหนักของลูกกลิ้งลำาเลียงจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับน้ำาหนักของชิ้นส่วนของลูกกลิ้งอันได้แก่ ท่อ เพลา และตลับ

ลูกปืน 

ความสามารถในการรับน้ำาหนักของชิ้นส่วนที่น้อยที่สุดในแต่ละกรณีจะเป็นตัวกำาหนดความสามารถในการรับน้ำาหนักของลูกกลิ้งลำาเลียงโดยรวม ชิ้น

ส่วนแต่ละชิ้นจะถูกเปรียบเทียบในเรื่องความสามารถในการรับน้ำาหนักและนำามาคำานวณรวมกันเพื่อกำาหนดความสามารถในการรับน้ำาหนักของลูก

กลิ้งลำาเลียง

ความสามารถในการรับน้ำาหนักของลูกกลิ้งจะขึ้นอยู่กับความยาว การกระจายน้ำาหนัก และการยึดเพลา

คุณสามารถดูค่าน้ำาหนักที่รองรับได้ของลูกกลิ้งลำาเลียงจากตารางในหน้าผลิตภัณฑ์หรือคำานวณโดยใช้โปรแกรมการคำานวณลูกกลิ้งของ 

Interroll ดังนี้ www.interroll.com/roller_calculation/

ความสามารถในการรับน้ำาหนักของลูกกลิ้งลำาเลียงมักจะถูกจำากัดโดยการจำากัดน้ำาหนักอื่นๆ เช่น จากน้ำาหนักที่รองรับได้ของโซ่สายพานและ

ส่วนประกอบของตัวขับอื่นๆ หรือจากค่าแรงบิดของมอเตอร์ขับ

คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดของท่อจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองประก�รดังนี้

• แรงเครียดจากการโค้งงอของท่อจะต้องต่ำากว่าค่าขีดจำากัดของวัสดุที่ยอมรับได้

• การเบี่ยงเบนสูงสุดของท่อไม่ควรเกิน 0.1 % ของความยาวอุปกรณ์ที่ติดตั้ง

แรงเครียดจากการโค้งงอและการเบี่ยงเบนสามารถคำานวณได้โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

แรงเครียดจากการโค้งงอ σ = Mb/W = F·EL/(8·W) 

การเบี่ยงเบน ft = 5·F·EL3/(384·E·I)

Mb แรงบิดโค้งงอ

W ค่าโมดูลัสของส่วน

F น้ำาหนัก

EL ความยาวส่วนติดตั้ง

E ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น

I ค่าโมเมนต์ของความเฉื่อย

สูตรและข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ำาหนักจะสัมพันธ์กับการกระจายตัวสม่ำาเสมอของน้ำาหนักบนพื้นผิวของท่อ น้ำาหนักแบบกระจุก

ตัวหรือแบบจุดเจาะจงจะต้องนำามาพิจารณาเป็นพิเศษเมื่อทำาการเลือกท่อ 

คว�มส�ม�รถในก�

รรับน้ำ�หนักสูงสุดข

องท่อ

ก�รกำ�หนดจำ�นวนของลูกกลิ้งลำ�เลียง

จำานวน ของ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ที่ จำาเป็น จะ คำานวณ จาก ความยาว โดยรวม ของ ส่วนทาง ลำาเลียง หารด้วย ระยะ Pitch + 1 โดย ระยะ 

Pitch  คือ ระยะ ระหว่าง ลูกกลิ้ง ลำาเลียง สองตัว

ระยะ Pitch  จะ ถูกกำาหนด โดย ความยาว และ ชนิด ของ วัสด ุที่ จะ ลำาเลียง และ ความ สามารถ ใน การ รับน้ำาหนัก ของ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง

ตามหลักการแล้ว จะต้องมีลูกกลิ้งอย่างน้อยสามตัวอยู่ใต้วัสดุที่จะลำาเลียงเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุนั้นจะถูกลำาเลียงได้อย่างลื่นไหล ดังนั้น ระยะ 

Pitch  ควร มีขนาด ไม่เกิน หนึ่งในสาม ของ ความยาว ของ วัสด ุลำาเลียง ที่ สั้น ที่สุด

L/3 L/3 L/3

L

หลักการทั่วไปนี้ใช้ได้กับการลำาเลียงวัสดุที่มีฐานแบนและลูกกลิ้งที่มีความสามารถในการรับน้ำาหนักที่เพียงพอเท่านั้น ยกตัวอย่างการลำาเลียงแท่นวาง

สินค้า น้ำาหนักจะถูกลำาเลียงเพียงประมาณ 1/3 ถึง 2/3 ของลูกกลิ้งลำาเลียงข้างใต้แท่นวางสินค้าเท่านั้นเนื่องจากคุณสมบัติของแท่นวางสินค้า

ดังนั้น จึง จำาเป็น ต้อง ตรวจสอบ ว่า ความ สามารถ ใน การ รับน้ำาหนัก ของ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง เหมาะสม หรือ ไม่ และ พิจารณา ถึง ระยะ  

Pitch และ คุณสมบัติ ของ วัสดุ ที่ จะ ลำาเลียง (เปรียบเทียบ หลักพื้นฐานในการวางแผน หน้า 170) ทั้งนี ้อาจ ต้อง มี การเลือก ใช ้ระยะ 

Pitch  ที่ แคบกว่า หรือ ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ที่ม ีความ สามารถ ใน การ รับน้ำาหนัก สูงกว่า

การ ตัดสินใจ อื่นๆ ทั้งหมด ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ เลือก ระยะ 

Pitch  ที่ เหมาะสม ที่สุด ถือเป็น ความ รับผิดชอบ ของ ผู้ก่อสร้าง โรงงาน และ อาจ จะ ได ้รับ คำาตอบ จากการ ทดสอบ จริง เท่านั้น

ส่วนท�งลำ�เลียงที ่เป ็นเส้นตรง

หลักก�ร ใน ก�ร ติดตั้ง

ส่วนท�งลำ�เลียงที่เป็น

เส้นตรง
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คว�มแม่นยำ�ในแนวศูนย์กล�งของลูกกลิ้งลำ�เลียง

Interroll ผลิตลูกกลิ้งลำาเลียงจากท่อซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานของ DIN มาตรฐานนี้อนุญาตให้มีการเบี่ยงเบนของความแม่นยำาในแนวศูนย์กลางได้

ความแม่นยำาในแนวศูนย์กลางคือ การเบี่ยงเบนสูงสุดในแนวรัศมีของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเทียบกับวงกลมที่สมบูรณ์ ดังนั้นจากตัวอย่าง การเบี่ยง

เบนในแนวศูนย์กลาง  t = 0.3 มิลลิเมตร จะหมายความว่าการเบี่ยงเบนสูงสุดในแนวรัศมีเท่ากับ 0.3 มิลลิเมตร ตลอดช่วงความยาวของท่อ

รูป: ก�รเบี่ยงเบนในแนวศูนย์กล�ง (t)

การเบี่ยงเบนในแนวศูนย์กลางจะขึ้นกับความยาวและวัสดุที่ใช้ทำาท่อเป็นปัจจัยแรกและปัจจัยที่สำาคัญที่สุด ยิ่งท่อยาวเท่าใด การเบี่ยงเบนก็จะมีค่ามาก

ขึ้น โดยเฉพาะท่อที่ทำาจากโพลีเมอร์

เนื้อหาในส่วนถัดไปจะอธิบายภาพรวมของการเบี่ยงเบนในแนวศูนย์กลางสำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงที่ใช้วัสดุในการทำาท่อที่แตกต่างกัน กราฟจะแสดงค่า

เฉลี่ยของการเบี่ยงเบนในแนวศูนย์กลางตามความยาวของท่อสำาหรับเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อขนาดต่างๆ

โปรดจำาไว้ว่าท่อที่ได้มาตรฐาน DIN จะยอมให้มีพิกัดความเผื่อในแนวศูนย์กลางสูงกว่าค่าที่แสดงในกราฟต่อไปนี้อย่างมีนัยสำาคัญ ด้วยเหตุนี้ 

ในบางกรณีค่าการเบี่ยงเบนอาจเกินกว่าค่าที่แนะนำานี้ได้

คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักสูงสุดของเพล�จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองประก�รดังนี้

• แรงเครียดจากการโค้งงอของเพลาจะต้องต่ำากว่าค่าขีดจำากัดของวัสดุที่ยอมรับได้

• การเบี่ยงเบนของเพลาจะต้องต่ำากว่าค่าขีดจำากัดของวัสดุที่ยอมรับได้

ค่าของความสามารถในการรับน้ำาหนักจะแตกต่างกันระหว่างรุ่นของเพลาสองชนิดอันได้แก่ เพลาที่วางหลวมๆ ในโปรไฟล์ของเฟรม (เช่น  เพลาแบบ

ติดสปริง) และเพลาที่ขันเกลียวเข้าในโปรไฟล์ของเฟรม (เช่น  เพลาแบบเกลียวใน)

ค่าความสามารถในการรับน้ำาหนักของเพลาแบบเกลียวจะไม่คำานึงถึงการเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นได้ของโปรไฟล์ของเฟรมหรือ Flange ด้าน

ข้าง หากมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น สิ่งนี้จะทำาให้ความสามารถในการรับน้ำาหนักของเพลาด้อยลง

ความสามารถในการรับน้ำาหนักของส่วนประกอบของตลับลูกปืนจะคำานึงถึงตลับลูกปืนเม็ดกลม ตัวเสื้อตลับลูกปืน และซีลลูกปืน/ฝาปิดปลาย ค่าขีด

จำากัดจะถูกกำาหนดโดยการทดลองและจะใช้ได้สำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงที่ขนาดสั้นมากเท่านั้น

คว�มส�ม�รถในก�

รรับน้ำ�หนักสูงสุดขอ

งเพล�

คว�มส�ม�รถในก�ร

รับน้ำ�หนักสูงสุดของ

ส่วนประกอบของตลั

บลูกปืน

ส ่วนท�งลำ�เลียงที ่เป ็นเส้นตรง

หลักก�ร ใน ก�ร ติดตั้ง

ส่วนท�งลำ�เลียงที่เป็น

เส้นตรง
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ขน�ดคว�มย�วของลูกกลิ้งลำ�เลียง

F F

EL

AGL

0.5 0.5

EL ความยาวส่วนติดตั้ง: ระยะห่างระหว่างโปรไฟล์ด้านข้าง

AGL ความยาวทั้งหมดของเพลา

F ความยาวของส่วนประกอบของตลับลูกปืน รวมทั้งระยะรุนตามแกนหมุน

ความยาวทั้งหมดของเพลาจะสัมพันธ์กับความยาวส่วนติดตั้งของลูกกลิ้งลำาเลียงที่ใช้เพลาแบบเกลียวใน

สามารถวัดความยาวส่วนติดตั้งบนลูกกลิ้งลำาเลียงที่ใช้เพลาแบบเกลียวในเท่านั้น ดังนั้น EL จึงมีค่าเท่ากับความยาวของเพลา สำาหรับเพลาชนิดอื่นๆ 

ทั้งหมด จะไม่สามารถวัดค่า EL บนลูกกลิ้งลำาเลียงได้เพราะจะต้องคำานึงถึงระยะรุนตามแกนหมุนที่ 0.5 มิลลิเมตร ที่แต่ละด้านของลูกกลิ้ง

ความยาวอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า RL จะไม่มีจุดอ้างอิงบนลูกกลิ้งลำาเลียงสำาหรับซีรีส์ต่อไปนี้ 1100, 1700, 1700 light, 
1700KXO, 3500, 3500 light, 3500KXO, 3560, 3800, 3860 และ 3870 ไม่สามารถแสดงค่า RL ในแบบแสดง

ขนาดได้ แต่สามารถหาได้จากตารางแสดงขนาดของหน้าผลิตภัณฑ์

ก�รเบี่ยงเบนในแนวศูนย์กล�ง หน่วยเป็น

มิลลิเมตร
2.0

1.0

1.5

0.5

0

คว�มย�วของลูกกลิ้งลำ�เลียง หน่วยเป็นมิลลิเมตร

หากเป็นท่อโพลีเมอร์ การเบี่ยงเบนในแนวศูนย์กลางจะเพิ่มขึ้นโดยไม่เป็นสัดส่วนตามความยาวของท่อ 

ความยาวไม่ควรมีค่าเกินกว่าค่าต่อไปนี้

เส้นผ่�ศูนย์กล�ง ของท่อมิลลิเมตร คว�มย�วสูงสุดของท่อ มิลลิเมตร

20 400
30 500
40/50 600
63 800
90 1,000

 

ก�รเบี่ยงเบนในแนวศูนย์กล�ง หน่วยเป็น

มิลลิเมตร 
1.5

0

0.5

1.0

คว�มย�วของลูกกลิ้งลำ�เลียง หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ท่อเหล็กกล้�

ท่อโพลีเมอร์

ส ่วนท�งลำ�เลียงที ่เป ็นเส้นตรง

หลักก�ร ใน ก�ร ติดตั้ง

ส่วนท�งลำ�เลียงที่เป็น

เส้นตรง
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รุ่นของลูกกลิ้งลำ�เลียงแบบ Tapered Roller

ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบ Tapered Roller ที่มีรัศมีภายในของทางโค้งที่ 800/850 มิลลิเมตร จะมีรุ่นและวัสดุที่ใช้ดังต่อไปนี้

รุ่น

ความยาวลูกกลิ้ง ตั้งแต่ 250 ถึง 900 มิลลิเมตร โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มิลลิเมตร

เพลา เพลาแบบเกลียวใน (M8 x 15)

เส้นผ่าศูนย์กลางของเพลา 12 หรือ 14 มิลลิเมตร

ตลับลูกปืน ตลับ ลูกปืน แบบ Precision Bearing 6002 2RZ 

ตลับ ลูกปืน แบบ Precision Bearing 6002 2RZ แบบสแตนเลส

วัสดุ 

ท่อด้านใน เหล็กชุบซิงค ์หรือสแตนเลส

ชิ้นส่วนที่เรียว โพลีโพรพีลีน (สีเทา) บนท่อด้านในทรงกระบอกที่ทำาจากเหล็กชุบซิงค์ / สแตน

เลสที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกที ่50 มิลลิเมตร

เพลา เหล็กกล้า แบบ ไม่ เคลือบ สาร หรือ สแตนเลส

ตลับลูกปืน ตัวเสื้อตลับลูกปืนทำาจากโพลีอาไมด์ (สีดำา)

ซีลตลับลูกปืนทำาจากโพลีโพรพีลีน (สีเหลือง)

ฝาปิดปลายทางด้านที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดทำาจากโพลีโพรพีลีน (สีเหลือง)

ตัวขับส�ยพ�นที่ส�ม�รถใช้ง�นร่วมกับลูกกลิ้งลำ�เลียงแบบ Tapered Roller

ตัวขับสายพานสามารถใช้งานร่วมกับทางโค้งที่มีรัศมีด้านในเท่ากับ 800 และ 850 มิลลิเมตร ได้ (หรือ 770/820 มิลลิเมตร เมื่อหัวขับอยู่ใน

รัศมีด้านใน) หากไม่มีการระบุสิ่งใดเพิ่มเติม รัศมีด้านในของทางโค้งจะวัดถึงขอบด้านในของโปรไฟล์ตลับลูกปืนด้านใน หรือวัดถึงจุดเริ่มต้นของความ

ยาวส่วนติดตั้ง EL นั่นเอง

ส่วนประกอบของตัวขับที่ส�ม�รถใช้ได้มีดังนี้

• หัวขับสายพาน PolyVee ทำาจากโพลีอาไมด์คุณภาพสูงเกรด  6.6 รูปแบบ  PJ, ISO 9981 สำาหรับสายพาน PolyVee แบบ

ยืดหยุ่น

• หัวขับสายพานแบบ Round Belt ทำาจากโพลีอาไมด์คุณภาพสูงเกรด  6.6 สำาหรับสายพานแบบ Round Belt ชนิดมาตรฐานที่มีเส้น

ผ่าศูนย์กลาง 4, 5 และ 6 มิลลิเมตร, โดยอาจมีร่องทางท่อด้านในที่ต่อขยายทางรัศมีด้านในของทางโค้ง

ส่วนประกอบของตัวขับ

ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบ Tapered Roller จะลำาเลียงวัสดุบนทางโค้งได้อย่างปลอดภัย เมื่อใช้ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบ Tapered Roller ความเร็ว

ของทางลำาเลียงจะเพิ่มขึ้นตามรัศมีของทางโค้งเพื่อว่าวัสดุที่จะลำาเลียงจะยังคงอยู่ในบริเวณระหว่างโปรไฟล์ด้านข้าง เราแนะนำาให้ใช้ตัวนำาด้านข้าง 

แต่ไม่เป็นการบังคับ

พื้นผิวท่อในแนวนอน

1.
8˚

เมื่อทำาการออกแบบทางโค้ง สิ่งสำาคัญคือจะต้องแน่ใจว่าพื้นผิวท่อของส่วนที่เรียวนั้นอยู่ในแนวนอน เพลาของลูกกลิ้งลำาเลียงจะเอียงทำามุม 1.8°

ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบ Tapered Roller ของ Interroll‘ เหมาะสำาหรับใช้กับทางโค้งที่มีรัศมีด้านในที่ 

800/850 มิลลิเมตร770/820 มิลลิเมตร โดยหัวขับอยู่ในรัศมีด้านใน

และสามารถใช้ลูกกลิ้งลำาเลียงแบบ Tapered Roller แพลตฟอร์ม 1700 กับทางโค้งที่มีรัศมีภายในเท่ากับ 650 มิลลิเมตร ได้ด้วย

หากค่ารัศมีภายในของทางโค้งไม่เป็นตามที่กำาหนด ผู้ใช้ต้องคำานึงถึงวัสดุซึ่งอาจทำาให้การลำาเลียงไม่ราบรื่นได้

ระยะห่างจริงของทางลำาเลียงควรมีค่ามากกว่าความกว้างที่คำานวณได้ประมาณ  50 มิลลิเมตร เพื่อให้แน่ใจว่าการลำาเลียงวัสดุบริเวณทางโค้ง

จะเป็นไปโดยราบรื่น โปรดเลือกความยาวส่วนติดตั้งที่มากกว่าค่ามาตรฐานหนึ่งขั้น 

Interroll มีลูกกลิ้งลำาเลียงแบบ Tapered Roller ให้เลือกใช้สองชนิด ซึ่งใช้ชื่อ KXO ทั้งสองชนิด ลูกกลิ้งชนิดแรกจะอิงตามซี

รีส์ 1700 Free roller  แบบใช้งานหลากหลาย และชนิดที่สองจะอิงตามซีรีส์ 3500 ลูกกลิ้งสายพาน ที่ใช้ตัวขับสายพานแบบ Fixed Drive

• ปลอกท่อโพลีเมอร์แบบเรียว:
 - ป้องกันการเสียดสี

 - การลดเสียง

 - กันการกระแทก

 - ทนทุกสภาพอากาศและอุณหภูมิ

• น้ำาหนักเบาทำาให้มีคุณสมบัติการเคลื่อนที่และการเริ่มต้นที่ดี

• ฝาปิดปลายสำาหรับชิ้นส่วนที่เรียวทางด้านที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด

• ความสามารถในการรับน้ำาหนัก 500 นิวตัน

ซีรีส์ 1700KXO 

/3500KXO ที่

มีรัศมีด�้นในที่ 

650 มิลลิเมตร

ลูกกลิ้ง ลำ�เลียง ยูนิเว

อร์ซัล แบบ  

Tapered 

Roller  ซีรีส์ 

1700KXO / 

3500KXO

ท�งโค้ง
หลักก�รในก�รติดตั้ง

ท�งโค้ง
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• หัวขับสายพานแบบเฟืองโซ่คู่ทำาจากโพลีอาไมด์คุณภาพสูงเกรด  6.6 ที่มีฟันเฟือง 14 ซี่ ขนาด 1/2‘‘ ทางรัศมีด้านนอกของทางโค้ง

คว�มย�ว 

L  ของ ส่วน ท�งโค้ง จะ ต้อง ย�วกว่� ใน ส่วน ท�งตรง เพื่อ ให้ แน่ใจว่� วัสดุ ที่ จะ ลำ�เลียง ไม่ไป สัมผัส กับ โปรไฟล์ ด้�น ข�้ง ใน ท�งโค้ง 

ขั้นตอนที่จำ�เป็นในก�รคำ�นวณคว�มย�วส่วนติดตั้งค่�ต่ำ�สุดมีดังนี้

1. คำานวณรัศมีด้านนอกค่าต่ำาสุด 

Ra = 50 mm + (Ri + W)2 + (L/2)2

2. คำานวณ ความยาว  EL  ค่าต่ำาสุด ELmin = Ra – Ri

3. ปรับค่า ELmin ให้เป็นความยาวมาตรฐาน (ค่าที่มากกว่าหนึ่งขั้นโดยเพิ่มขั้นละ 50 มิลลิเมตร):
 - ตั้งแต่ 286 ถึง 936 มิลลิเมตร สำาหรับทางโค้งที่ใช้หัวขับสายพาน PolyVee หรือ Round Belt

 - ตั้งแต่ 312 ถึง 962 มิลลิเมตร สำาหรับ ทางโค้ง ที่มี เฟืองโซ่คู่

 - ตั้งแต่ 250 ถึง 900 มิลลิเมตร สำาหรับทางโค้งที่ไม่มีตัวขับ

4.  คำานวณค่าจริงของ Ra = EL + Ri โดยใช้ค่ามาตรฐาน EL ที่เลือกไว้

ระยะ Pitch  ลูกกลิ้ง Ta จะวัด ทางขอบ ด้านใน ของ โปรไฟล ์ด้านนอก โดยคำานวณ ดังนี้

Ta = Ti · Ra/Ri

EL Ri

90
°

Ra

L

W

Ta

T i

ก�รคำ�นวณคว�มย�ว 

ส่วนติดตั้ง (หัวขับส�ยพ�น  

PolyVee/Round Belt)

คำ�นวณ ระยะ  

Pitch  ลูกกลิ้ง ที่เ

ส้นผ�่ศูนย์กล�ง ด้�

นนอก

EL ความยาวส่วนติดตั้งของลูกกลิ้งลำาเลียง

L ความยาวสูงสุดของวัสดุที่จะลำาเลียง

W ความกว้างสูงสุดของวัสดุที่จะลำาเลียง

Ra รัศมีด้านนอกของทางโค้ง

Ri รัศมีด้านในของทางโค้ง

Ta ระยะ Pitch  ลูกกลิ้ง ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง ด้านนอก

Ti ระยะ Pitch  ลูกกลิ้ง ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง ด้านใน

รัศมีด้�นในของท�งโค้งสำ�หรับท�งโค้งที่ไม่มีตัวขับลูกกลิ้ง

รัศมีด้�นในของท�งโค้งจะขึ้นอยู่กับคว�มย�วของลูกกลิ้งและมีขน�ดเท�่กับ

• 800 มิลลิเมตร สำาหรับความยาวลูกกลิ้งขนาด 300, 400, 500 มิลลิเมตร เป็นต้น

• 850 มิลลิเมตร สำาหรับความยาวลูกกลิ้งขนาด 250, 350, 450 มิลลิเมตร เป็นต้น

ก�รคำ�นวณรัศมีด้�นในของท�งโค้งสำ�หรับท�งโค้งที่มีตัวขับลูกกลิ้ง (หัวขับส�ยพ�นPolyVee/Round Belt)

รัศมีด้�นในของท�งโค้งจะขึ้นอยู่กับคว�มย�วของลูกกลิ้งและมีขน�ดเท�่กับ

• 770 มิลลิเมตร สำาหรับความยาวลูกกลิ้งขนาด 300, 400, 500 มิลลิเมตร เป็นต้น

• 820 มิลลิเมตร สำาหรับความยาวลูกกลิ้งขนาด 250, 350, 450 มิลลิเมตร เป็นต้น

การใช้ RollerDrive เป็นตัวขับสำาหรับทางโค้งที่มีตัวขับลูกกลิ้งถือเป็นทางเลือกสำาหรับตัวขับที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและน่าใช้มากที่สุด ทางโค้งที่ใช้ 

RollerDrive ร่วมกับลูกกลิ้งลำาเลียงแบบ Tapered Roller ดังที่กล่าวข้างต้นจะทำางานเงียบ มีขนาดกะทัดรัด และมีการออกแบบที่ง่าย

เมื่อมีการนำา RollerDrive มาใช้เป็นตัวขับ จะต้องนำาเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของชิ้นส่วนที่เรียวมาใช้ในการคำานวณแรงบิดและความเร็วใน

การลำาเลียงด้วย

รัศมีด้�นในของท�งโค้ง 

RollerDrive

ท�งโค้ง
หลักก�รในก�รติดตั้ง

ท�งโค้ง
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สามารถใช้สายพาน PolyVee แบบยืดหยุ่นที่มีสามบั้งร่วมกับลูกกลิ้งสายพาน ที่ใช้ตัวขับสายพาน แบบ Fixed Drive ซีรีส์  3500 และหัวขับ

สายพาน PolyVee เป็นเฟืองส่งแรงบิดเท่านั้น

EL Ri = 770/820

90

°

Ra

T a

T i =
 73,7

หัวขับที่ยื่นออกมา (RL = EL - 36 มิลลิเมตร) จะทำาให้ได้รัศมีภายในของทางโค้งที่ 770 และ 820 มิลลิเมตร

เมื่อใช้สายพาน PolyVee (2 บั้ง) ระยะ Pitch ที่รัศมีด้านใน จะถูกกำาหนดโดย Ti = 73.7 มิลลิเมตร หากไม ่สามารถ ใช้ระยะ 

Pitch  ลูกกลิ้ง ค่านี้ได้ ให้พิจารณา เลือกใช ้ตัวขับ สำาหรับ สายพาน แบบ Round Belt  หรือ สายพานโซ่

ส�ม�รถ เลือกใช้ระยะ Pitch  สำ�หรับ ตัวขับ ส�ยพ�น แบบ Round Belt  และสำ�หรับ ท�งโค้ง ที่ไม่มี ตัวขับ ได้ ต�มต้องก�ร โดย

ต้อง คำ�นึงถึงเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

• การลำาเลียงวัสดุต้องมีความปลอดภัย

• ชิ้นส่วนที่เรียวต้องไม่มีการสัมผัสกัน

• ลูกกลิ้ง ลำาเลียง ตัวแรก และตัวสุดท้าย ต้องมี ระยะ Pitch ลูกกลิ้ง ประมาณ ครึ่งหนึ่ง (รัศมีด้านใน) ที่ปลายของ ทางโค้ง

• ต้องพิจารณาถึงความยาวสายพานมาตรฐานที่เป็นไปได้

การใช้โซ่เป็นตัวขับจะทำาให้สามารถเลือกใช้ระยะ Pitch ลูกกลิ้งได้จำากัด ซึ่งจะต้องเป็นจำานวนเท่าของระยะ Pitch ของโซ่ที่  ½“ เสมอ ตัวขับ

สายพานแบบโซ่สามารถใช้กับทางโค้งที่ใช้ตัวขับสายพานชนิดลูกกลิ้งถึงลูกกลิ้งเท่านั้น ระยะ Pitch จากลูกกลิ้ง ลำาเลียง ถึงลูกกลิ้ง ลำาเลียง ที่

รัศมี ด้านใน และ รัศมีด้านนอก จะต้อง คำานวณแยกกัน โดยอิงตาม ความยาว และระยะ Pitch  ของ ลูกกลิ้ง

การคำานวณ ระยะ Pitch  จะต้องเริ่มต้น ที่รัศมี ด้านนอก ก่อนเสมอ เพื่อให้ได ้ความตึง ของโซ่ ที่ถูกต้อง โปรดจำาไว้ว่า ในการดำาเนินการ เช่นนั้น 

เฟืองโซ ่ที่สัมผัส จะเปลี่ยนไป ในลูกกลิ้ง แต่ละตัว (เฟืองโซ่ตัวใน/ตัวนอก) และ ระยะ Pitch จะซ้ำากัน สำาหรับ ทุกๆ ลูกกลิ้ง ตัวที่สอง เท่านั้น ระยะ 

Pitch  ที่รัศมี ด้านใน จะกำาหนด จากความยาว ลูกกลิ้ง ที่เกี่ยวข้อง

ขน�ดเฟืองส่งแรงบิดของ 

PolyVee

ก�รส่ง แรงบิด ส�ย  

พ�นแบบ  

Round Belt

ก�รส่งแรงบิดด้วยโซ่

T = 88.9 (7 x ½ ")

7 x ½ " (12.7m
m

)7 
x 

½

 " 
(12.7mm)

EL Ri

90
°

Ra

ระยะห่าง

ระ
ยะ

ห่า
ง

T โซ่

ระยะ Pitch ท�งทฤษฎ ีดังต่อไปนี้ (วัดจ�ก เฟืองโซ่ ชนิด Z14) ได้รับ ก�รพิสูจน์ แล้วว่� ส�ม�รถ นำ�ไป ใช้ง�น ได้จริง

จำ�นวนข้อต่อโซ่ ระยะ Pitch ที่วัด ที่ เฟืองโซ่ มิลลิเมตร

28 88.9
30 101.6
32 114.3
34 127.0
36 139.7
38 152.4

จำานวนลูกกลิ้งลำาเลียงจะเปลี่ยนไปตามความยาว ดังนั้นค่าเรเดียนจะมีค่ามากกว่าที่รัศมีด้านนอก

ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงจำ�นวนของลูกกลิ้งลำ�เลียงที่ต้องใช้สำ�หรับท�งโค้ง 90° ซึ่งส่วนต่อของโปรไฟล์ด้�นข้�ง 90° ถูกออกแบบเพื่อคว�มสมดุล

คว�มย�วลูกกลิ้ง 

มิลลิเมตร

ระยะ Pitch  ของโซ่ หน่วยเป็น มิลลิเมตร

88.9 101.6 114.3 127.0 139.7 152.4
250/300 19 16 14 13
350/400 20 18 16 14 13
450/500 19 17 15 14 13
550/600 21 18 17 15 14
650/700 20 18 16 15
750 21 19 17 16
800 19 17 16
850/900 20 18 17

ท�งโค้ง
หลักก�รในก�รติดตั้ง

ท�งโค้ง



218 219www.interroll.com

RollerDrives จะสัมพันธ์กับลูกกลิ้งลำาเลียงแบบสถิตที่ไม่ใช้เพลาต่อเนื่องที่ใช้สลักเพลาแบบยึดกับที่ แรงบิด จะ ถูก

ส่ง ที ่ส่วน ของ มอเตอร์ ที่ ยึด กับ ที ่เท่านั้น 

ต้องยึด RollerDrive ตามแรงบิดเริ่มต้นดังต่อไปนี้

RollerDrive แรงบิด เริ่มต้น ของ นอต ยึด

BT 100 40 นิวตัน/เมตร

BT 100 IP66 15 นิวตัน/เมตร

EC 310 35 นิวตัน/เมตร

EC 310 IP66 35 นิวตัน/เมตร

ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมอเตอร์อาจใช้เพลาแบบสปริงหกเหลี่ยมขนาด 11 มิลลิเมตร หรือสลักเพลาขนาด M8 ได้

เพื่อให้ได้การลำาเลียงที่ปลอดภัยและมั่นคง ต้องใช้ RollerDrive จำานวนหนึ่งตัว และลูกกลิ้งลำาเลียงที่ไม่มีตัวขับของตนเองหรือที่เรียกว่าล้อกด

สายพานจำานวนสองตัวเป็นอย่างน้อย ติดตั้งอยู่ใต้วัสดุที่จะลำาเลียง

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสำาหรับการคำานวณความสามารถในการรับน้ำาหนักได้จากเว็บไซต์ของ www.interroll.com. ในโปรแกรม จะต้อง

ระบุชนิดของเพลาเป็นแบบ กลม และตำาแหน่งของเพลาเป็น Stub Axle

วัสดุที่ทำาท่อมีขนาด 50 x 1.5 มิลลิเมตร.

เนื้อหาต่อไปนี้ จะ แสดง ตัวอย่าง และ ความ สัมพันธ ์พื้นฐาน สำาหรับ การ คำานวณ เอาต์พุต

หาก วัสดุ ที่ จะ ลำาเลียง มี การ เคลื่อนที่ บน ทาง ลำาเลียง ตั้งฉาก กับ ทิศทาง ของ เพลา ลูกกลิ้ง หรือ ปราศ จาก แรง ใน แนวขวาง แล้ว จะ

ต้อง มี การ ต้าน แรง เสียดทาน สถิต และ แรง เสียดทาน จาก การหมุน

สมการ ต่อ ไป นี้ ใช้ สำาหรับ วัสดุ ที่ จะ ถูก ลำาเลียง ที่ เคลื่อนที่ ด้วย ความเร็ว คงที่ บน ทาง ลำาเลียง

F = m · g · µ

F แรง ใน แนว เส้น สัมผัส วง ที่ ต้อง การ ใน หน่วย นิวตัน

m มวล ใน หน่วย เป็น กิโลกรัม

g อัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง 9.81 เมตรต่อวินาที

µ สัมประสิทธิ์ ความ เสียดทาน

ตัวอย่�ง ก�ร คำ�นวณ:

น้ำาหนัก ของ วัสด ุที่ ถูก ลำาเลียง 30 กิโลกรัม

คอนเทนเนอร์ กล่องพลาสติก สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน µ = 0.04
ความเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที

Ft = 30 กิโลกรัม · 9.81 เมตรต่อวินาที · 0.04 = 11.77 นิวตัน

ดังนั้น แรง ใน แนว เส้น สัมผัส วง ที่ ต้องการ เท่ากับ 11.77 นิวตัน. ลูกกลิ้งที่มีรัศมี 25 มิลลิเมตร จึงต้องใช้แรงบิด (แรง × ระยะทาง) เท่ากับ 

0.3 นิวตัน/เมตร. เอาต์พุตทางกลที่ต้องการ (แรง × ความเร็ว) เท่ากับ 5.9. 

ก�ร คำ�นวณ แรง ต้�

นท�น ของ ลูกกลิ้ง แ

ละ ค�่ เอ�ต์พุต

RollerDrive

RollerDrive จะอิงตาม Free roller  แบบใช้งานหลากหลายซีรีส ์ 1700 โดยขนาดภายนอกจะเหมือนกัน ดังนั้นจึงสามารถออกแบบการ

ติดตั้งทางลำาเลียงด้วย RollerDrives ได้ง่ายกว่าการใช้ตัวขับ AC แบบดั้งเดิม

RollerDrive ยังได้ข้อดีจาก Free roller  แบบใช้งานหลากหลายซีรีส ์ 1700 และรุ่นต่างๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น 

 การใช้หัวขับสายพานเดียวกันสำาหรับ RollerDrive ตัวขับ นี้ เหมาะ อย่างยิ่ง สำาหรับ การรวม ใช้ใน การ ติดตั้ง

ความยืดหยุ่นอย่างมากในการออกแบบทางลำาเลียงโดยใช้ RollerDrives ได้รับการสนับสนุนจากการออกแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของตัว

ควบคุม สามารถนำา RollerDrives ไปใช้รวมกับชุดติดตั้งที่มีอยู่เดิมหรือชุดติดตั้งใหม่ที่ใช้อินเตอร์เฟซแบบยูนิเวอร์ซัลได้จำานวนมาก

มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีการชดเชยทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกลเป็นหัวใจหลักของ RollerDriveRollerDrives ทำางานได้เงียบมากเนื่องจากการ

แยกส่วนการสั่นสะเทือนที่เชื่อถือได้ของชุดตัวขับ การ แยก ส่วนนี้ ช่วย ป้องกัน ชุดเกียร์ จาก แรง เครียด เนื่องจาก การ กระแทก การป้องกันนี้ช่วย

ลดแรงเครียดที่ฐานฟันเฟืองของล้อเกียร์ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งาน RollerDrive

มอเตอร์ จะ เชื่อมต่อ กับ planetary gear box planetary gear box มี ตั้งแต่ หนึ่ง ถึง สามขั้น และ การลด ระดับ ที่ แตกต่าง กัน 

แรงบิด จะถูก ส่ง อย่าง ต่อ เนื่อง ไป ยัง ปลอก ลูกกลิ้ง ทรง กระบอก ด้วย การ ใช้ คับปลิง ท่อ แบบแรงอัด ร่วม แนวแกน  RollerDrive 

จะถูกยึดติดกับตัวเสื้อตลับลูกปืนสองตัว ซึ่งจะถูกกดเข้ากับปลอกลูกกลิ้งในทิศทางที่ตรงข้ามกัน ตัวเสื้อ ตลับ ลูกปืน ได้ จาก กลุ่ม ชิ้น

ส่วน มาตรฐาน หรือ ดัดแปลง มาจาก สิ่งนี้

โปรดปรึกษ�กับที่ปรึกษ�ลูกค้�ของ Interroll สำ�หรับ RollerDrives ที่เหม�ะสำ�หรับก�รใช้ง�นของคุณ 

โดย ปัจจัย ที่ สำ�คัญ มี ดัง ต่อ ไป นี้

• น้ำาหนัก และ ขนาด ของ วัสดุ ที่ ถูก ลำาเลียง

• ความ เร็ว ใน การ ลำาเลียง ปริมาณ งาน และ รอบ การ ลำาเลียง ต่อ นาที

• วัสดุ ทาง ด้านล่างของ วัสดุ ที่ จะ ลำาเลียง (กำาหนด ค่า สัมประสิทธิ ์ความ เสียดทาน ของ ลูกกลิ้ง)

• สภาพ แวดล้อม พิเศษ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ผล กระทบ จาก สารเคมี ที่ รุนแรง ฯลฯ

• ชนิดของตัวควบคุม RollerDrive
• ค่า เผื่อ เหลือ สูงสุด ของ วัสด ุที่ จะ ลำาเลียง

ค่า เผื่อ เหลือ คือ ระยะ ที่ วัสดุ ที่ จะ ลำาเลียง จะ ขยับ ต่อ เมื่อ สัญญาณ เริ่มต้น ถูก ยกเลิก เนื่องจาก แรง เฉื่อย ของ มวล บน ทาง ลำาเลียง

ตลับลูกปืนของ RollerDrive ทำาจากโพลีเมอร์ที่นำา ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นสื่อนำาประจุไฟฟ้าสถิตเข้าไปที่โปรไฟล์ด้านข้าง ดังนั้น จึงจำาเป็นที่ต้องเดิน

สายดินอย่างเหมาะสมสำาหรับระบบทางลำาเลียงทั้งระบบ

ในขั้นตอนแรก ความเร็วในการลำาเลียงจะถูกเลือกโดยใช้จากความเร็วของเกียร์ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถส่งกำาลังสูงสุดได้ตลอดเวลา ในขั้นตอนที่สอง 

การปรับอย่างละเอียดสามารถทำาได้ด้วยการใช้ตัวควบคุม

โดยปกติแล้วความสามารถในการรับน้ำาหนักไม่ได้เป็นตัวจำากัดการเลือกทางลำาเลียง แต่จะขึ้นกับแรงบิดสูงสุดของ RollerDrive มากกว่า

ก�รใช้ง�น  

RollerDrive

ก�รว�งแผนใช้ 

RollerDrives

ก�ร ป้องกัน ไฟฟ้� สถิต

ก�ร เลือก คว�มเร็ว ใ

นก�ร ลำ�เลียง

คว�มส�ม�รถใน

ก�รรับน้ำ�หนักของ 

RollerDrive

RolleRDRive และ DRiveContRols
หลักก�ร ใน ก�ร ติดตั้ง

RollerDrive และ 

DriveControls
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สัมประสิทธิ ์คว�ม เสียดท�น สำ�หรับ วัสด ุที่ ใช้ ทำ� คอนเทนเนอร์

วัสดุ สัมประสิทธิ์ คว�ม เสียดท�น μ

เหล็กกล้า 0.03
PVC แบบเรียบ 0.04
โพลีเมอร์ แบบ ขึ้น รูป แล้ว 0.05
ไม้ 0.05
กระดาษ แข็ง แบบแข็ง 0.06
กระดาษ แข็ง แบบ อ่อน 0.08

แรงขับ ที่ ต้องการ ใน การ ลำาเลียง วัสดุ ที่ ความเร็ว คงที ่ไป ตาม ทาง ลำาเลียง จะขึ้น กับ สภาพ ทาง ด้านใต ้ของ วัสด ุที่จะ ลำาเลียง 

สภาพ ใต้ คอนเทนเนอร ์ที่มี ผิวแข็ง เปลี่ยน รูป ได ้ยาก เช่น คอนเทนเนอร์ เหล็กกล้า จะ ใช้ แรง ขนาด น้อย ที่สุด

แต่ คอนเทนเนอร ์เหล็กกล้า ม ีแนวโน้ม ที่ จะ เกิด การ เลื่อนไหล บน ปลอกท่อ เมื่อ ม ีการเร่ง หรือ ลด ความเร็ว ได้ 

ใน ระหว่าง การ เคลื่อนที ่คงตัว ประมาณ 3 % ของ น้ำาหนัก วัสด ุจะ ถูกแปลง เป็น แรงขับ ค่า µ มีค่า ประมาณ 8 % สำาหรับ คอนเทนเนอร์ ที่

ทำาจาก กระดาษแข็ง ซึ่ง สามารถ อธิบาย ได้ ด้วย คุณสมบัต ิของ พื้น ด้านใต ้ที่ อ่อนนุ่ม และ เปลี่ยน รูปร่าง ได้ เมื่อ เทียบ กับ คอนเทนเนอร์ ที่

ทำา จาก กระดาษ แข็ง จะใช้ ตัวเลข ต่างไป สำาหรับ คอนเทนเนอร์ เหล็กกล้า ที่มี ความ ผิดปกติ ของพื้นด้านใต ้คอนเทนเนอร์ และจะไม่

สามารถ ใช้ สำาหรับ การ เคลื่อนที่ ไปข้างหน้า ได้อีก

เนื่องจาก รอบ การ ลำาเลียง จะ ประกอบ ด้วย การ เร่ง ความเร็ว การเคลื่อน ที่ คงตัว และ การ เบรก ซึ่ง การเร่ง ความเร็ว ถือ เป็นสิ่งสำาคัญ ใน การ

ประเมิน ค่า เอาต์พุต 

ใน ช่วง การ เร่ง ความเร็ว จะ สามารถ เอา ชนะ แรง เสียดทาน สถิต ได ้และ จะ เกิด การ เปลี่ยนแปลง ให้เกิด แรง เสียดทาน ของ ลูกกลิ้ง ที่ต่ำา

ลง อย่างมาก ด้วยเหตุนี้ อาจ พบ การ เพิ่มขึ้น ของ กำาลัง ไฟฟ้า อย่าง ฉับพลัน ใน ช่วง เริ่มต้น ของ ทุกๆ รอบ การ ลำาเลียง

DriveControls สำ�หรับ RollerDrive

ส่วนทางลำาเลียงสามารถควบคุมได้สองวิธี: ควบคุมจากส่วนกลางหรือควบคุมในแต่ละส่วนด้วยการใช้แนวการลำาเลียงแบบกระจาย Interroll มี

ระบบสำาหรับทั้งสองแบบดังกล่าวเพื่อให้เกิดการใช้งานที่ยืดหยุ่นสำาหรับ RollerDrives

ม ีข้อ แตกต่�ง ระหว่�ง ตัว ควบคุม ทั้งสอง แบบ คือ

• DriveControl (สตาร์ทเตอร์สำาหรับมอเตอร์ที่ทำางานผ่านทาง I/O) 

• ZoneControl และ Z-Card (แนวการลำาเลียงแบบกระจาย)

ZoneControl ใช้สำาหรับการควบคุม  RollerDrive ผ่านทาง I/O แบบง่ายๆ ตัวควบคุม ZPA ช่วยให้สามารถตั้งค่าได้อย่างตรงไปตรงมา

สำาหรับระบบลำาเลียง สะสม แบบ ไม่มี แรงดัน และยังรวมฟังก์ชั่นของDriveControl เข้าไว้ด้วย

ก�ร ควบคุม มอเตอร์  

และ พื้นที่

RollerDrive BT100 ไม่จำาเป็นต้องใช้ตัวควบคุมภายนอก แผ่นความร้อนในตัวจะปิดการทำางานของ RollerDrive เมื่อเกิดความร้อนเกิน

กำาหนด และจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อระบบเย็นลง ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดการป้องกันอย่างสมบูรณ์จากภาวะ โอเวอร์โหลด แต่เป็นเพียงการป้องกัน

พื้นฐานเท่านั้น/

ควรใช้ BT Z-Card เป็น ZoneControl สำาหรับ BT100 ซึ่ง จะ ทำาให้ สามารถ ติดตั้ง ทาง ลำาเลียง ZPA 

อย่าง ง่าย ได้ อย่าง ตรง ไป ตรง มา สำาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ BT Z-Card  โปรดดู หน้า 112

เป็น DriveControl การควบคุมที่เหมาะสมสำาหรับ RollerDrive EC310 มาตรฐาน การป้องกัน IP20 และ IP54 ทำาได้จากการ

ออกแบบตัวเสื้อสองตัวที่แตกต่างกัน มาตราฐาน IP54 ของตัวเสื้อ คือการหล่อ

อินพุทและเอาต์พุตทั้งหมดต่างมีกลุ่มสัญญาณร่วม (common signal mass) และดังนั้นจึงแยกออกจากกลุ่มกระแสโหลด (load 

current mass) แหล่งจ่ายแรงดันไฟสามารถเลี้ยววงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง   DriveControl ที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ทำาให้การเดินสายเคเบิล

ง่าย (DriveControls เชื่อมโยงกันสูงสุดสองตัว)

สามารถปรับความเร็วของ RollerDrive ได้สองแบบที่แตกต่างกัน โดยใช้ DriveControl: วิธีหนึ่งคือการใช้สวิตช์ DIP ใช้สวิตซ์ DIP สี่ตัว

ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้แตกต่างกัน 15 แบบ ในอีกด้านหนึ่งทางด้านนอก โดยวิธีการใช้อินพุทดิจิตอล 4 ตัว สามารถกำาหนดความเร็วได้แตก

ต่างกัน 8 แบบ เพราะฉะนั้นจึงง่ายและไม่ซับซ้อน ตัวอย่างกับ  เอาท์พุทดิจิตอล PLC สองตัวที่ตั้งค่าและเปลี่ยนความเร็วที่แตกต่างกันสองแบบใน

ระหว่างการทำางานได้ตลอด

ดังนั้น ZoneControl ทำาให ้สามารถตั้งค่าระบบ ทางลำาเลียง สะสม แบบไม่มีแรงดันที่ควบคุมตัวเองได้ พื้นที่ทุกแห่งและทุกๆ RollerDrive 

เชื่อมต่อไปที่ ZoneControl แต่ละตัวl ZoneControls ติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านเคเบิลเครือขายมาตราฐาน CAT5 สามารถใช้เคเบิลที่

ความยาวต่างๆกันได้ทั่วโลกและรับประกันคุณภาพการเชื่อมต่อได้เป็นอย่างดี เป็นเคเบิลที่มีประสิทธิภาพสำาหรับใช้ในงาน IT สำาหรับการเชื่อมต่อ

อีเทอร์เนต (ethernet) และยังสามารถติดตั้งได้ง่ายและปลอดภัย

สามารถต่อเซนเซอร์ได้สองตัว ใช้เซนเซอร์พื้นที่ในแต่ละพื้นที่ และเซนเซอรเริ่มต้นที่ตำาแหน่งเริ่มต้นของระบบทางลำาเลียง สามารถตั้งค่าความเร็ว

และทิศทางการหมุนได้จากสวิตซ์ DIP ที่ ZoneControl แต่ละตัว และมีผลเฉพาะกับ RollerDriveแต่ละตัว สามารถกำาหนดค่าอินพุตเป้า

หมายแบบอนาล็อค (0 ถึง 10 V) ได้ ถ้าความเร็วของระบบทางลำาเลียงทั้งหมดถูกปรับเปลี่ยนไปในระหว่างการทำางานได้ตลอด ยังสามารถปรับ

ความเร็วด้วยวิธีของเอาท์พุตอนาล็อค PLC

สามารถกำาหนดสัญญาณบอกสถานะและอินพุตเริ่มต้นของ ZoneControl ระบบทางลำาเลียงให้พอเหมะกับแผนผังที่มีอยู่ก่อน การติดตั้ง

เซนเซอร์ประจำาพื้นที่สามารถดักติดด้านนอกบนสัญญาณสถานะได้ สามารถใช้อินพุตเริ่มต้นเป็นตัวเริ่มพื้นที่แรกและ/หรือพื้นที่สุดท้ายของทาง

ลำาเลียง เพื่อรับรองถึงการส่งผ่านวัสดุที่ถูกลำาเลียง สถานะของพื้นที่และสัญญาณเริ่มทำาให้เกิด“I/O ที่ตรวจสอบสัญญาณความพร้อมซึ่งกันและกัน

ได้“(handshake I/O) ของระบบการลำาเลียงก่อนหน้าและถัดไป้

ยังใช้ได้กับเฉพาะวัสดุน้ำาหนักมากซึ่งต้องการตัวขับพื้นที่ 2 ตัว RollerDrives เพื่อควบคุม RollerDrive ตัวที่สอง ด้วยวิธีของ 

DriveControl ของ ZoneControl. สัญญาณเตือนความผิดพลาดของทั้งระบบ (system-wide error signal) รายงานฟังก์ชั่นที่ผิด

พลาดเป็นกลุ่มข้อมูล สัญญาณความผิดพลาดสามารถบอกได้จาก LED เตือนความผิดพลาด และวิเคราะห์ได้จากความถี่ของแสงแวบที่แตกต่างกัน 

DriveControls 

สำ�หรับ BT100

DriveControls 

สำ�หรับ EC310

ZoneCotrol

RolleRDRive และ DRiveContRols
หลักก�ร ใน ก�ร ติดตั้ง

RollerDrive และ 

DriveControls
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ตลับลูกปืน

ตลับลูกปืน แบบ Precision Bearing ชนิด มี ก�รหล่อลื่น (6002 2RZ, 6003 2RZ, 6204 2RZ, 6205 2RZ, 689 2Z)

มาตรฐาน DIN 625
วัสดุ แหวน และ ลูกปืน ทำา จากสแตนเลส เกรด 100Cr6

ความแข็ง: 61 ± 2 HRC รวมกรอบโลหะ

การทำางานของตลับลูกปืน C3
ซีล 2RZ ซีล 2 ฝาแบบไม่บดอัดที่มีคุณสมบัติแบบทางซับซ้อน (labyrinth effect) ผลิตจากยางแอคริโลไนทริล-บิว

ทาดิอีนเสริมเหล็กกล้า (NBR) 

ซีล 2Z แผ่นครอบแบบไม่บดอัดทำาจากเหล็กกล้าแบบแผ่น 

การหล่อลื่น จาระบีแบบมัลติเกรด ไม่มีส่วนผสมของซิลิคอน

ช่วงอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ถึง +177 องศาเซลเซียส

ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing  ชนิดมีก�รหล่อลื่น (6002 2RZ)

มาตรฐาน DIN 625
วัสดุ แหวน และ ลูกปืน ทำา จากสแตนเลส เกรด 100Cr6

ความแข็ง: 61 ± 2 HRC รวมกรอบโลหะ

การทำางานของตลับลูกปืน C3
ซีล 2RZ ซีล 2 ฝาแบบไม่บดอัดที่มีคุณสมบัติแบบทางซับซ้อน (labyrinth effect) ผลิตจากยางแอคริโลไนทริล-บิว

ทาดิอีนเสริมเหล็กกล้า (NBR) 

การหล่อลื่น น้ำามันแบบมัลติเกรด ไม่มีส่วนผสมของซิลิคอน

ช่วงอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ถึง +80 องศาเซลเซียส

ตลับลูกปืนแบบ Precision Bearing  ผลิต จ�ก สแตนเลส ชนิด มี ก�ร หล่อลื่น (6002 2RZ)

มาตรฐาน DIN 625
วัสดุ แหวนและตลับลูกปืนทำาจากวัสดุสแตนเลส 1.4125 (X105CrMo17) ที่มีเกรดของวัสดุตามมาตรฐาน 

AISI 440C
ความแข็ง: 56 ± 2 HRC รวมกรอบโพลีอาไมด์

การทำางานของตลับลูกปืน C3
ซีล 2RZ ซีล 2 ฝาแบบไม่บดอัดที่มีคุณสมบัติแบบทางซับซ้อน (labyrinth effect) ผลิตจากยางแอคริโลไนทริล-บิว

ทาดิอีนเสริมเหล็กกล้า (NBR)

การหล่อลื่น จาระบีแบบมัลติเกรด ไม่มีส่วนผสมของซิลิคอน

ช่วงอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ถึง +177 องศาเซลเซียส

ตลับลูกปืนกรวยเหล็กกล้� 50 x 1.5  ชนิดมีก�รหล่อลื่น

วัสดุ วัสดุตัวล้อ DX53D + Z ชุบซิงค์

ชิ้นส่วน ตลับลูกปืน ผ่าน การ ชุบแข็ง

การหล่อลื่น จาระบีแบบมัลติเกรด ไม่มีส่วนผสมของซิลิคอน

ช่วงอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ถึง +110 องศาเซลเซียส

ตลับลูกปืนแบบโพลีเมอร์

วัสดุ แหวนวงนอกและกรวยทำาจากโพลีโพรพีลีน

ตลับลูกปืน ทำา จาก เหล็กกล้า คาร์บอน หรือ สแตนเลส

การหล่อลื่น จาระบีแบบมัลติเกรด ไม่มีส่วนผสมของซิลิคอน

ช่วงอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ถึง +40 องศาเซลเซียส

ท่อ

วัสดุ ม�ตรฐ�น คุณสมบัติเฉพ�ะ

เหล็กกล้า แบบ ไม่ เคลือบสาร  

และ เหล็กชุบซิงค์

DIN EN 10305-3 พิกัดความคลาดเคลื่อนจำากัดและคุณสมบัติเฉพาะด้านวัสดุที่กำาหนดโดย Interroll

การชุบซิงค์ DIN EN 12329
DIN 50961

ปลอกชุบซิงค์ กัลวาไนซ ์แบบ ทู ่สีน้ำาเงิน (ไม่ มี โครเมียม IV)

ปลอกตรงตามข้อกำาหนดของ RoHS
ความหนาตั้งแต่ 6 ถึง 15 ไมโครเมตร

สแตนเลส DIN 17455 1.4301 (X5CrNi18-10)

พิกัดความคลาดเคลื่อนจำากัดที่กำาหนดโดย Interroll
อลูมิเนียม – AW 6060 T66 (AlMgSi 0.5 F22)

สำาหรับขนาด 16 มิลลิเมตร และ 20 มิลลิเมตร E6/EV1 ปนเปื้อน ตามธรรมชาติ และเป็นขั้วบวก

ความหนาของชั้นพื้นผิว 20 ไมโครเมตร แยกตัว และไม่นำาไฟฟ้า

สำาหรับขนาด 50 มิลลิเมตร ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ยังไม่ขึ้นรูป แต่นำาไฟฟ้า

PVC 2002/95/EC PVC-U (โพลีไวนิลคลอไรด์แบบแข็ง ไม่มีสารทำาให้อ่อนตัว ไม่มีซิลิคอน กันการกระแทกสูง)

มีเฉพาะวัสดุที่ได้รับการทดสอบและลงทะเบียนที่สามารถใช้ได้กับ REACH Directive (EC 

No. 1907/2006)

สีเทาฝุ่น, RAL 7030

สำาหรับพิกัดความคลาดเคลื่อนในแนวศูนย์กลาง โปรดดูที่ หน้า 206

คุณสมบัติเฉพ�ะของวัสดุ
คุณสมบัติเฉพ�ะของวัสดุ

ท่อ, ตลับลูกปืน
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เพล�

วัสดุ ม�ตรฐ�น คุณสมบัติเฉพ�ะ

เหล็กกล้า แบบ ไม่ เคลือบสาร และ เหล็กชุบซิงค์ DIN EN 10277-3 1.0715 (11SMn30)

พิกัดความคลาดเคลื่อนจำากัดและคุณสมบัติเฉพาะด้านวัสดุที่กำาหนดโดย Interroll
การชุบซิงค์ DIN EN 12329

DIN 50961
ปลอกชุบซิงค์ กัลวาไนซ์ แบบ ทู ่สีน้ำาเงิน (ไม่ มี โครเมียม IV)

ปลอกตรงตามข้อกำาหนดของ RoHS
ความหนาตั้งแต่ 6 ถึง 15 ไมโครเมตร

สแตนเลส DIN EN 10088-23 1.4305 (X5CrNi18-9)

พิกัดความคลาดเคลื่อนจำากัดที่กำาหนดโดย Interroll

สำาหรับพิกัดความคลาดเคลื่อนในแนวศูนย์กลาง โปรดดูที่ หน้า 206

คุณสมบัติเฉพ�ะของวัสดุ
คุณสมบัติเฉพ�ะของวัสดุ

เพล�, ตัวขับ

ตัวขับส�ยพ�น

ข้อมูลด้านเทคนิคของสายพาน PolyVee ของ Interroll จะอธิบายในส่วนถัดไป 

โปรดติดต่อผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องสำาหรับข้อมูลของตัวขับอื่นๆ ทั้งหมด

มาตรฐาน ISO 9982 (DIN 7867) โปรไฟล์ PJ
สำาหรับสายพานบั้งรูปตัว V แบบ 2 และ 3 บั้ง (PolyVee)

วัสดุ ตามข้อกำาหนดของ 2002/95/EC (RoHS)

มีเฉพาะวัสดุที่ได้รับการทดสอบและลงทะเบียนที่ตรงตามข้อกำาหนด REACH Directive (EC) 

No. 1907/2006)

ไม่มีฮาโลเจน ไม่มีซิลิคอน ไม่มี PVC กันไฟ

ใบรับรอง รับรองโดย UL
ความแข็ง ด้านหลัง 82 Shore A, บั้ง 55 Shore A
สภาพนำาไฟฟ้า < 7 MΩ
ช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง +90 องศาเซลเซียส

ขนาด สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9982 (DIN 7867) โปรไฟล์ PJ

ส�ยพ�น  

PolyVee
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ข้อมูลที่ระบุในต�ร�งต่อไปนี้ใช้เพื่อเป็นแนวท�งเท่�นั้น เนื่องจ�กปัจจัยหล�ยอย่�งจะมีผลกระทบกับคว�มต�้นท�นของพล�สติก‘ดังต่อไปนี้

• ระยะเวลาในการสัมผัสกับสารและความเข้มข้นของสาร

• อุณหภูมิ

• การสัมผัสกับแรง

• การได้รับรังสี UV

การทดสอบความเหมาะสมของโพลีเมอร์ที่จะถูกใช้โดยผู้ใช้งานถือเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง

โพลีอ�ไมด์ POM

(โพลีออกซีเมธีลีน

PVC แบบอ่อน PVC แบบแข็ง โพลีโพร-

พีลีน

เอเธอร์ ++ ++ - ++ -

แอลกอฮอล์, ต่ำากว่า ++ ++ ++ - ++

น้ำามัน ++ + -- ++ -

เอสเทอร์ ++ -- -- -- -

ไขมัน ++ ++ - ++ +

กรดไฮโดรฟลูออริก -- -- - - -

คีโทน ++ - -- -- ++

ไฮโดรคาร์บอน, แอลิแฟติก ++ ++ -- ++ ++

ไฮโดรคาร์บอน, อโรมาติก ++ + -- -- -

ไฮโดรคาร์บอน, คลอริเนต - ++ -- -- --

ไฮโดรคาร์บอน, ไม่อิ่มตัว, คลอริเนต + ++ -- -- --

น้ำาเกลือ, เจือจาง + ++ ++ ++ ++

น้ำาเกลือ, เข้มข้น - ++ - ++ ++

น้ำามันแร่ ++ ++ - ++ -

น้ำามัน ++ ++ - ++ +

กรด, ออกซิไดซ์ -- -- - -- --

กรด, เจือจาง -- - ++ ++ ++

กรด, เข้มข้น -- -- ++ - --

กรด, เข้มข้น, อินทรีย์ - ++ - + ++

น้ำาเกลือ, อนินทรีย์ ++ ++ ++ ++ ++

น้ำามันสน - - -- -- --

เชื้อเพลิงผสม + ++ -- -- -

น้ำา ++ ++ ++ ++ ++

โพลีเมอร์เทคนิค

Interroll ใช้ชิ้นส่วนที่ทำาจากโพลีเมอร์ในส่วนประกอบของทางลำาเลียงเกือบทั้งหมด โพลีเมอร์มีข้อดีเหนือกว่าเหล็กกล้าหลายประการดังนี้

• การลดเสียง

• มีคุณสมบัติความเข้ากันได้ของอาหาร (food-compatibility) ที่จำากัด

• ทำาความสะอาดง่าย

• ทนการกระแทกได้ดี

• ต้านทานการกัดกร่อน

• มีน้ำาหนักเบากว่า

• มีการออกแบบที่มีคุณภาพสูง

โพลีเมอร์ คุณสมบัติ ชิ้นส่วนที่ใช้

โพลีอาไมด์ (PA) • คุณสมบัติทางกลที่โดดเด่น

• ต้านทานการกัดกร่อนได้ดีมาก

• สัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำา

• ทนสารเคมีได้ดี

หัวขับแบบเฟืองโซ่ ซีล และบ่าตลับลูกปืน

โพลีโพรพีลีน (PP) • น้ำาหนักจำาเพาะต่ำา

• ทนความร้อนได้ดีมาก

• ไม่ดูดความชื้น

• ทนสารเคมีได้ดี

ล้อ ซีล และบ่าตลับลูกปืน

โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC แข็ง) • กันรอยขีดข่วน

• กันการกระแทก

• ทนสารเคมีได้ดี

ท่อสำาหรับลูกกลิ้งลำาเลียงโพลีเมอร์

โพลีออกซีเมธีลีน (POM) • คุณสมบัติทางกลที่โดดเด่น

• ต้านทานการกัดกร่อนได้ดีมาก

• สัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำา

• มีความเสถียรด้านขนาดสูง

• ซับน้ำาได้น้อย

• ใช้สำาหรับชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำาสูงมาก

หัวขับ สายพาน แบบ  Tooth 

Belt  และ ตลับลูกปืน แบบ เลื่อน

โพลีเมอร์จะถูกแบ่งตามความต้านทานต่อสารเคมีดังนี้

สัญลักษณ์ คว�มหม�ย คำ�อธิบ�ย

++ ต้านทานได้สูงมาก การสัมผัสกับสารโดยต่อเนื่องไม่ทำาให้เกิดความเสียหาย

+ ต้านทานได้ทั่วไป การสัมผัสกับสารโดยต่อเนื่องอาจทำาให้เกิดความเสียหายซึ่งไม่อาจคืนกลับสภาพเดิมได้ถึงจะไม่สัมผัสกับสา

รแล้ว

- ต้านทานไม่ได้เกือบทั้งหมด ต้านทานได้เฉพาะในกรณีที่เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมและการใช้งานดีเยี่ยม แต่โดยทั่วไปมักจะเกิดความเสีย

หายบ้าง

-- ไม่สามารถต้านทานได้เลย สารไม่ควรสัมผัสกับโพลีเมอร์

ข้อดี

คุณสมบัติและก�ร

ใช้ง�น

คว�มต้�นท�น

คุณสมบัติเฉพ�ะของวัสดุ
คุณสมบัติเฉพ�ะของวัสดุ

โพลีเมอร์เทคนิค



www.interroll.com

เขาอยู่ในความฝัน เขารักศิลปะแห่งความมืดและฟื้นคืนจาก

ความไร้สติ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สเตฟเฟน ไกสเลอร์ นำาเสนอใน

ศิลปะอันว่างเปล่าที่ยิ่งใหญ่ พร้อม

กับการสร้างส่วนที่คล้ายโรงละคร

และจินตนาการที่อาจหาญ 

ศิลปินชาวเบอร์ลินผู้นี้ ยอมให้งานที่ไม่ธรรมดาของเขาเปลี่ยน

ความคุ้นเคยไปเป็นความแปลกหน้าและจากความแปลกหน้า

ไปเป็นความคุ้นเคย เมื่องานศิลปะของเขาได้จัดแสดงอยู่ที่

สำานักใหญ่ของ Interroll‘ ในซานแอนโตนิโน‘ ประเทศสวิต

เซอร์แลนด์ เพราะฉะนั้น เขาจึงปลุกเร้า เพื่อคิดถึง เพื่อคิดใหม่ 

เพื่อพิจารณาล่วงหน้า  

เขากระตุ้นจิตวิญญาณและความท้าทายของนักสำารวจ‘ให้มุ่งไป

ยังการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแม้แต่

เทคโนโลยีระบบลำาเลียงที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกได้

inteRRoll - 

ศ ิลปะ แห่งองค์กร

ศิลปะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมการทำางานและ

กระบวนการภายในซึ่งควบคุมดูแลโครงสร้างเหล่านี้ ศิลปะแห่ง

องค์กร Interroll คือ การต่อช่องทางแห่งศักยภาพเชิงสร้างสรรค์

เพื่อสร้างการสื่อสารอันนำาไปสู่การผสานศิลปะและธุรกิจ ที่เปรียบ

ได้กับยานพาหนะแห่งการสื่อสาร และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่จะ

ทำาให้จิตวิญญาณทางความคิดเปล่งประกายออกมา
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E u ro p e 

Austria
Tel +49 2193 23 187
at.sales@interroll.com

Belgium
Tel. +49 2193 23 259
be.sales@interroll.com

Czech Republic/Slovakia
Interroll CZ, s.r.o.
Na Řádku 7/3172
69002 Břeclav
Czech Republic
Tel + 420 519 330 210
cz.sales@interroll.com

Denmark
Interroll Nordic A/S
Hammerholmen 2-6
2650 Hvidovre
Denmark
Tel + 45 36 88 33 33
dk.sales@interroll.com

Finland
Interroll Nordic A/S
Martinkyläntie 53
01720 Vantaa
Finland
Tel + 358 9 54 94 94 00
fi.sales@interroll.com

France
Interroll SAS
Z.I. De Kerannou-BP34
29250 Saint-Pol-de-Leon
France
Tel + 33 2 98 24 4100
fr.sales@interroll.com

Germany
Interroll Fördertechnik GmbH
Höferhof 16
42929 Wermelskirchen
Germany
Tel + 49 2193 23 0
de.sales@interroll.com

Hungary
Lörincz Kft.
Kastély U.27
Pf. 57
2045 Törökbálint
Hungary
Tel + 36 23 337 891
hu.sales@interroll.com

Iceland
IBH ehf
Dugguvogur 10
104 Reykjavik
Iceland
Tel + 354 562 6858
ingi@ibh.ehf.is

Italy
Rulli Rulmeca S.P.A.
Via Arturo Toscanini 1
24011 Almé (Bg)
Italy
Tel + 39 035 43 00 111
vendite@rulmeca.it

Luxembourg
Tel +49 2193 23 259
be.sales@interroll.com

Netherlands
Tel +49 2193 23 151
nl.sales@interroll.com 

Norway
Interroll A /S
Kobbervikdalen 65
3036 Drammen
Norway
Tel + 47 32 88 26 00
no.sales@interroll.com

Poland
Interroll Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 85
03-044 Warszawa
Poland
Tel +48 22 741 741 0
pl.sales@interroll.com

Portugal
Rulmeca de Portugal, LDA
Parque Industrial do Tortosendo
Edifício Parkurbis, Loja 7
Apartado 113
6200-865 Tortosendo
Portugal
Tel +351 275 33 07 80
rulmeca@rulmeca-interroll.pt

Romania
Krako International SRL
Str. Sfanta Maria 1-5
Bl. 10A4
Sc 1 Apt 4 Sector 1
001494 Bucuresti
Romania
Tel + 40 21 260 2050
ro.sales@interroll.com

Slovenia
3-TEC, prehrambena- 
tehnologija-hlajenje
Dravska ulica 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel + 386 1 56 56 370
si.sales@interroll.com

Spain
Interroll España S.A.
Parc Tecnològic del Vallès
C/Dels Argenters, 5 Edificio 1
Bp y Cp
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Spain
Tel + 34 90 211 0860
es.sales@interroll.com

Sweden
Interroll Nordic A/S
Karlsrovägen 64
302 41 Halmstad
Sweden
Tel + 46 35 227 077
se.sales@interroll.com

Switzerland
Tel. +49 2193 23 190
ch.sales@interroll.com

United Kingdom
Interroll Ltd.
Brunel Road
Corby, Northants NN17 4UX
United Kingdom
Tel + 44 1536 200 322
gb.sales@interroll.com

A f r i c a 

South Africa
Interroll South Africa (Pty) Ltd
Box 327
Isando 1600
Gauteng
South Africa
Tel + 27 11 281 99 00
za.sales@interroll.com

N o r t h  a n d  S o u t h
A m e r i c a

Canada
Interroll Checkstand
8900 Keele Street
Unit 2 & 3
Concord, Ontario L4K 2N2
Canada
Tel +1 905 660 4426
ca.sales@interroll.com

Interroll Canada Ltd.
1201 Gorham Street
Newmarket Ontario L3Y 8Y2
Canada
Tel +1 905 727 33 99
ca.sales@interroll.com

USA
Interroll Corporation
3000 Corporate Drive
Wilmington, N.C. 28405
USA
Tel +1 910 799 1100
us.sales@interroll.com

Interroll Automation LLC
5035 Keystone Boulevard
Jeffersonville, IN 47130
USA
Tel +1 812 284 1000
us.sales@interroll.com

Interroll Dynamic Storage, Inc.
232 Duncan Circle
Hiram, GA 30141
USA
Tel +1 770 943 15 41
ca.sales@interroll.com

Brazil
Interroll Logística
Elementos para Sistemas
Transportadores Ltda
Rua Dom João VI
555 - Parque Industrial SA
Pindamonhangaba - SP
CEP 12412- 805
Brazil
Tel + 55 (0)12 3648 8021
br.sales@interroll.com

A s i a

China
Interroll (Suzhou) Co. Ltd.
Block B & C
Ecological Science Hub
No. 1 Ke Zhi Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province
China
Postal Code: 215021
Tel + 86 512 62560383
cn.sales@interroll.com

India
Interroll Drives and Rollers
India Pvt. Ltd.
No. 276, 4th main, 4th phase
Peenya Industrial Area
Bangalore-560058
India
Tel + 91080 41272666
in.sales@interroll.com

Israel
Comtrans-Tech Ltd.
P.O.B. 17433
Tel-Aviv 61174
Israel
Tel + 972 54 4272747
il.sales@interroll.com

Japan
Interroll Japan Co. Ltd.
302-1 Shimokuzawa
Midori-ku
Sagamihara-shi
Kanagawa 252- 0134
Japan
Tel + 81 42 764 2677
jp.sales@interroll.com

Korea
Interroll (Korea) Co. Ltd.
Rm 301
Dongsan Bldg. 333-60
Shindang-Dong
100-826 Choong Ku, Seoul
Tel + 82 2 2231 19 00
kr.sales@interroll.com

Singapore
Interroll (Asia) Pte. Ltd.
386 Jalan Ahmad Ibrahim
Jurong 629156 Singapore
Republic of Singapore
Tel + 65 6266 6322
sg.sales@interroll.com

Sri Lanka
Colombo Machinery
& Equipment Ltd.
No: 102, Fife Road
Colombo 05
Sri Lanka
Tel + 94 11 250 0078/79
lk.sales@interroll.com

Taiwan
First Auto-Transfer Equipment
Co. Ltd
8F-3, No: 65, Song De Road
Hsin Yi District
Taipei 11076
Taiwan
Tel + 886 2 27 59 88 69
tw.sales@interroll.com

Thailand
Interroll (Thailand) Co. Ltd.
700/685, Moo 1
Amata Nakorn
Panthong, Chonburi
20160
Thailand
Tel + 66 3 844 7448
th.sales@interroll.com

A u s t r a l i a  a n d
N e w  Z e a l a n d

Australia
Interroll Australia Pty. Ltd.
70 Keon Parade
Thomastown
Victoria 3074
Australia
Tel + 61 3 94 60 21 55
au.sales@interroll.com

New Zealand
Automation Equipment
(NZ) Ltd.
26 Tawn Place,
Pukete, Hamilton
New Zealand
Tel + 64 (7) 849 0281
nz.sales@interroll.com

Headquarter
Interroll (Schweiz AG)
+ 41 91 850 25 25
info@interroll.com

www.interroll.com


