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Bezpečnostní dvouruční ovládání

Vzduchové agregáty od firmy BIBUS

Vzduchové chladiče ASA Hydraulik

a další ...
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Možné aplikace produktů dodávaných firMou BiBuS
Mobilní hydraulika
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Jan Břečka
manažer produktu
brecka@bibus.cz

JetFlex® HD Disc Diffuser

•	 Různé	typy	perforací	v	závislosti	na	
provozních	podmínkách

•	 Precizní	řezané	otvory	pro	účinný	přenos	
kyslíku	s	vysokou	a	nízkou	ztrátou	tlaku

•	 Aktivní	průměr	od	184	mm	do	218	mm	nad	
295	mm

•	 Různé	standardní	a	speciální	membránové	
materiály:	
EPDM,	silikon,	PUR,	NBR	a	FKM

•	 Možnost	PTFE	povlaků
•	 Plasty	vyztuženy	skleněnými	vlákny	pro	
maximální	chemickou	a	tepelnou	odolnost

•	 	Zpětný	ventil	(volitelně)
•	 	Různé	přípojky	pro	plastové	a	ocelové	trubky	-	
komplexní	sortiment	příslušenství

•	 	Standardní	difuzory	k	dispozici	skladem

JetFlex® TD Tube Diffuser

•	 Různé	typy	perforací	v	závislosti	na	
provozních	podmínkách

•	 Precizní	řezané	otvory	pro	účinnost	přenosu	
kyslíku	s	vysokou	a	nízkou	ztrátou	tlaku

•	 Nízká	tlaková	ztráta	v	důsledku	drážkované	
PP-nosné	trubky

•	 Možná	realizace	difuzoru	s	velkou	hustotou
•	 Aktivní	délka	200	-	1200	mm	se	standardní	
délkou	500	mm,	750	mm	a	1000	mm

•	 Standardní	průměr	65	mm	a	90	mm
•	 Montáž	do	kulaté	či	čtvercové	trubkové	hlavy
•	 Různé	standardní	a	speciální	membránové	
materiály:		
EPDM,	silikon,	PUR,	NBR	a	FKM

•	 Možnost	PTFE	povlaků
•	 Různé	přípojky	pro	plastové	a	ocelové	trubky	-	
komplexní	sortiment	příslušenství

JetFlex® SD Strip Diffuser

•	 	Kombinování	standardních	délek	1.5	m,	2	m,	
3	m,	4	m	nebo	až	8	m	v	krocích	po	500	mm	je	
technicky	realizovatelné

•	 	Celková	délka	8	m	je	spojení	s	pouze	jedním	
přívodem	vzduchu	s	dostatečným	rozsahem

•	 	Speciálně	vyvinutý	zpětný	ventil	chrání	difuzor	
od	vody	a	bahna	a	současně	napomáhá	
membráně

•	 	Snadná	instalace	na	dno	nádrže	skrze	
inovativní	upevňovací	destičky

•	 	Integrovaná	zásuvka	trubice	umožňuje	
jednoduché	připojení	prostřednictvím	běžných	
kloubových	spojů

•	 	Výška	difuzoru	je	nastavitelná	podle	potřeby	
vyrovnání	nerovnoměrnosti	podlahy	nádrže

JetFlex® CBD 105 (disc diffuser)

•	 Průměr	105	mm
•	 Silikonové	membrány	a	plasty	vyztužené	
skelnými	vlákny	pro	maximální	chemickou	
a	tepelnou	odolnost

•	 	Zpětný	ventil	(volitelně)

Jetflex® SS-CBD (tube diffuser)

•	 K	dispozici	dvě	standardní	délky	335	mm	
a	630	mm

•	 Materiál	z	nerezové	oceli	použitelné	ve	vysoce	
žíravých	odpadních	vodách

•	 Spolehlivý	systém	větrání	i	při	vysokých	
teplotách

technické řešení pro každou aplikaci
ať koMunálních, či průMySlových SyStéMů, ekonoMické neBo vySoce efektivní, Snadno použitelné neBo pro vySoké nároky – 
každý difuzor Má Své Specifické využití!
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Použití	 brzd	 řady	 XS	 od	 společnosti	 Warner	
Electric	 představuje	 dobrou	 volbu	 spolehlivých	
staticky	 spínaných	 brzd	 v	 případě	 omezených	
prostorových	možnost	a	pokud	hraje	zásadní	roli	
úspora	hmotnosti.

Tyto	 statické,	 pružinou	 aktivované	 brzdy,	
s	 brzdným	 momentem	 v	 rozmezí	 od	 1,5	 do	
50	Ncm,	 jsou	na	 trhu	považovány	za	nejmenší.	
Pro	 dosažení	 malé	 velikosti	 těchto	 brzd	 bylo	
rozhodujícím	 faktorem	 použití	 kompozitního	
třecího	materiálu.
Tyto	 brzdy	 jsou	 aktivované	 pomocí	 pružiny	
a	k	jejich	uvolnění	dochází	účinkem	elektrického	
proudu,	 takže	 zůstávají	 sepnuté	 i	 v	 případě	
výpadku	energie.	Tato	vlastnost	je	činí	vhodnými	
pro	použití	tam,	kde	je	nutné	zajistit	dlouhodobé	
působení	 brzdného	 momentu.	 Tyto	 brzdy	 je	
rovněž	možné	použít	u	aplikací	s	nízkým	počtem	
cyklů,	 např.	 u	 systémů	 nastavení	 sedadel	
v	letadlech	nebo	vlacích.

Pružiny,	 které	 zajišťují	 působení	 brzdného	
momentu,	 jsou	náhradou	za	 těžší	a	nákladnější	
magnety,	 které	 se	 obvykle	 v	 brzdách	 používají.	
Na	 základě	 rozsáhlého	 zkoušení	 provedeného	
techniky	 společnosti	 Warner	 Electric	 se	
prokázalo,	že	použití	pružin	umožňuje	dosahovat	
stejné	 úrovně	 statického	 momentu	 a	 snížit	
hmotnost	brzd.

Šest	brzd	řady	XS	váží	od	30	do	100	g,	tyto	brzdy	
jsou	 napájeny	 napětím	 12	 nebo	 24	 V	 a	 jejich	
vnější	průměr	se	pohybuje	od	22	do	33,5	mm.

Malé a lehké Brzdy určené pro StíSněné proStory

Martin Báča
manažer produktu
baca@bibus.cz
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nové Malé otočné Stoly od SpolečnoSti Gotthilf Walter 
V minulých číslech jsme Vás informoVali o otočných stolech pro obrábění od Výrobce Zollern rückle. jejich VýrobkoVá řada pokrýVá Zhruba roZsah 
průměru desky stolu od 0,5 m do 5 m. nyní tuto řadu doplňujeme menšími ZaříZeními od německého Výrobce.

Dělička TANiH-Evolution spojuje tradiční 
hodnoty přesnosti a vysokou jakost 
s inovativním vývojem. Děličky této typové 
řady lze používat jako vodorovné a svislé 
děličky jako plnohodnotnou 4. osu. 

Pohon	 je	 zajištěn	 přes	 šnekovou	 převodovku	
s	 bronzovým	 šnekovým	 kolem	 a	 kaleným	
šnekovým	hřídelem.	Zpevnění	otočné	osy	stolu	
je	zajištěno	hydraulicky	a	je	vhodné	pro	všechny	
druhy	 obrábění.	 Standardní	 osové	 výšky	 od	
80	–	320	mm.

• Kompaktní vícevřetenová dělička TANiH-
Evolution s	 horizontální	 osou.	 Individuální	
rozteč	 vřeten	 podle	 požadavku	 zákazníka.	 V	
nabídce	jsou	provedení	až	se	6	vřeteny.	Osové	
výšky		od	80	–	320	mm.

• Dvouosá dělička TANiH-2S Evolution se	
dvěma	plnohodnotnými	osami	NC	se	vyznačuje	
velmi	 kompaktní	 a	 moderní	 konstrukcí.	
Upínání	 WALTER	 TRIPLEX	 a	 přímé	 měřicí	
systémy	v	obou	osách,	dodávané	jako	volitelné	
příslušenství	pro	maximální	přesnost	polohování,	
zajišťuje	přesnost	a	efektivitu	ve	Vaší	výrobě.	Ve	
spojení	se	 třemi	osami	stroje	nebo	obráběcího	
centra	 lze	 pomocí	 tohoto	 přístroje	 realizovat	
plnohodnotné	obrábění	v	5	osách.

• Dvouosá dělička s NC řízením TANiH2-S 
evolution-XS	
Volně	 uložená	 otočná	 osa	 bez	 opěrného	
ložiska	 pro	 středně	 těžké	 obrábění	 umožňuje	
volný	 přístup	 ze	 4	 stran.	 Plnohodnotná	 4.	 /	 5.	
osa.	 Přímé	měřicí	 systémy	 obou	 os	 dodávané	
jako	 volitelné	 příslušenství	 zajišťuje	 maximální	
přesnost	polohování	a	přesnost	ve	Vaší	výrobě.

Použití	děliček řady TAD	 s	 přímým	 pohonem	
(torzní	motory)	umožňuje	nové	metody	obrábění	
s	 vysokými	 otáčkami	 a	 dynamickými	 pohyby.	
Měřicí	 systém	 je	 spojen	 přímo	 s	 vřetenem	
přístroje,	a	proto	pracuje	bez	jakékoliv	reverzní	
vůle.	Přístroje	této	produktové	řady	se	dodávají	
jak	v	přídavném,	tak	i	vestavném	provedení.

• RTN NC řízené otočné stoly	 dimenzované	
pro	 obrábění	 s	 horizontálním	 upínacím	 stolem	
bez	vertikálního	posuvu,	určené	pro	NC	řízené	
obráběcí	stroje	a	centra.	Průměr	desky	stolu	od	
Ø	250	mm	do	Ø	2	000	mm.

Jednovřetenové

Jednovřetenové

Těžké naklápěcí provedení

Lehké naklápěcí provedení

Přímý pohon

Horizontální otočný stůl

NC řízené děličky a otočné stoly s hydraulickým zpevňováním
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• NC řízená dělička TANiP	 s	 horizontální	
a	 nebo	 vertikální	 osou.	 Modulární	 konstrukce	
umožňuje	 použití	 při	 lehkém	 vrtání/frézování,	
broušení,	 gravírování,	 vypalování	 laserem	
a	elektroerozivním	obrábění	(EDM).	Tato	varianta	
vybavená	 	 pneumatickým	 zpevňováním	 otočné	
osy	zajišťuje	dostatečnou		upínací	sílu	při	lehkém	
obrábění.	Osové	výšky	od	80	–	160	mm.

• Ručně naklápěná NC řízená dělička 
TANiP-S,	 umožňuje	 plynulé	 naklápění	 celé	
děličky	 z	 horizontální	 polohy	 do	 vertikální.	
Volitelná	 přídavná	 převodovka	 usnadňuje	
obsluze	naklápění	přístroje.	Přesnou	polohu	 lze	
odečíst	na	noniu.	Volitelně	lze	naklápění	odečítat	
z	digitálního	indikátoru.

• Koník výrobní řady RSe	 byl	 přizpůsoben	
požadavkům	 moderní	 výroby.	 Speciální	 zřetel	
je	 kladen	 zejména	 na	 funkčnost	 a	 použití	
v	moderních	obráběcích	centrech.	Díky	tomu	lze	
koníky	standardně	používat	na	levé	nebo	pravé	
straně	 stroje.	 Dostupné	 jsou	 také	 v	 provedení	
s	pneumatickým	nebo	hydraulickým	ovládáním.	
Standardní	výšky	hrotů	od	80	do	320	mm.

• Kompaktní vícevřetenová dělička TANiP 
s	horizontální	 osou.	Varianta	 s	 	 pneumatickým	
zpevňováním	 zajišťuje	 vysokou	 upínací	 sílu.	
V	 nabídce	 jsou	 provedení	 až	 se	 6	 vřeteny.	
Osové	výšky	80	–	160	mm.

• Děličky výrobní řady VTW	 jsou	 ručně	
ovládané	 přístroje	 se	 stabilní	 konstrukcí	
pro	 rychlé	 a	 snadné	 ruční	 dělení.	 Pomocí	
vestavěného	 dělicího	 kotouče	 lze	 snadno	
a	 rychle	 nastavit	 požadovanou	 polohu	 dělení.	
Standardní	 dělicí	 kotouč	 s	 24	 polohami	
umožňuje	15°	dělení.	Na	objednávku	lze	dodat	
speciální	dělicí	kotouče.

• Ovládání děličky řídicí jednotkou NC 
výrobní řady CDS/CPS	 je	 alternativou	 pro	
integrování	děličky	do	řídicí	jednotky	stroje.	Tato	
řídicí	 jednotka	umožňuje	ovládat	 každý	přístroj	
jako	 samostatnou	 polohovací	 jednotku	 (otočný	
upínač).

Jednovřetenové

Jedno vřeteno, ručně 
naklápěné provedení

Koník

Vícevřetenové

Řídicí jednotka

Ruční děličky

Pro přímé 
polohování

Radek Adam
manažer produktu

adam@bibus.cz

novinka
NC řízené děličky s pneumatickým zpevňováním
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concens
,, excellent electric actuatorS,,

Dánská společnost CONCENS je výrobcem 
kompaktních přesných aktuátorů s axiálním 
provedením motoru. Lineární motory 
CONCENS mají hlavní využití v oblasti 
zdravotnictví, rehabilitačních komponent, 
nábytkářství a v průmyslové automatizaci.
Technicko-obchodní firma BIBUS s.r.o. se 
stala v letošním roce oficiálním distributorem 
aktuátorů CONCENS pro ČR. Hlavním kritériem 
pro volbu nového dodavatele byla především 
kvalita a unikátní design těchto výrobků a 
jejich jednoduchá montáž. Jednotlivé typy a 
jejich řízení doplňují portfolio mechatroniky 
firmy BIBUS, která má nejširší portfolio 
lineárních pohonů na českém trhu.

Přehled elektrických aktuátorů CONCENS

1. CON 35
•	 max.	zdvih	750	mm
•	 max.	zatížení	2200	N	
•	 max.	rychlost	33	mm/s
•	 napájení	12	V	/	24	V
•	 Hallova	sonda
2. CON 50
•	 max.	zdvih	750	mm
•	 max.	zatížení	4500	N
•	 max.	rychlost	70	mm/s	
•	 napájení	12	V	/	24	V
•	 Hallova	sonda
3. CON 60 
•	 max.	zdvih	1000	mm
•	 max.	zatížení	10000	N
•	 max.	rychlost	31	mm/s
•	 napájení	12	V	/	24	V
•	 Hallova	sonda
Jako	volba	pro	zdravotnické	aplikace	je	možnost	
tiché	 verze	 do	 45	 dB,	 pro	 využití	 v	 nízkých	
teplotách	typ	ESKIMO	v	teplotním	rozsahu	-40°C	
až	 +70°C	 s	 IP67	 až	 IP69K.	Aktuátor	může	 být	
použitý	 i	ve	výbušném	prostředí	ATEX	zone	22,	
group	 II	 3D	 nebo	 v	 nerezovém	 provedení	 v	
potravinářství.	S	designem	jako	plynová	pružina	
a	 nízkou	 hmotností	 (2	 -	 4	 kg)	 je	 využívám	 pro	
polohování	 a	 zvedání	 břemen	 v	 omezeném	
prostoru.

Přehled řídicích jednotek aktuátorů CONCENS

1. C2-10 
•	 základní	řízení
•	 LED	signalizace	

2. C2-20
•	 zpětná	vazba	

potenciometr	
•	 programovatelné	

přes	USB

3. C2-30 
•	 synchronizace	2ks	aktuátorů	

4. C4
•	 synchronizace	4ks	aktuátorů
•	 patentovaný	mobilní	bateriový	systém
•	 možnost	napájení	ze	sítě

5. C1
•	 synchronizace	6	ks	aktuátorů
•	 programovatelná	paměť	pro	ukládání	

4	pracovních	pozic
•	 display	a	komfortní	ovládací	panel

Oblasti použití aktuátorů CONCENS
•	 zdravotnictví
•	 rehabilitace
•	 nábytkářství	
•	 automatizace	výroby	
•	 robotizace	a	manipulace
•	 obráběcí	stroje
•	 tvářecí	a	stavební	stroje
•	 stroje	na	zpracování	dřeva	a	kamene
•	 balící	stroje
•	 transportní	technika	a	dopravníková	zařízení
•	 polohovací	zařízení
•	 lékařská	technika	a	měřící	vybavení
•	 potravinářství	a	papírenství

Jaroslav Salajka
manažer produktu
salajka@bibus.cz
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Jan Kacetl
manažer produktu

kacetl@bibus.cz

Oficiálním distributorem elektromotorů WEG pro Českou republiku se stala společnost BIBUS s.r.o. Jedná se o jednoho z největších výrobců 
elektromotorů na světě s více než 50letou tradicí a zkušenostmi ze všech průmyslových a environmentálních oborů. Továrny WEG opustí ročně 
13,8 milionu motorů, nepočítaje ostatní přidružené produkty.

Průmyslová řada motorů WEG W22

Je vyráběna ve třídě energetické účinnosti 
IE2, IE3 a IE4 dle EN60034-30
•	 W22	střídavý	elektormotor	s	kotvou	nakrátko	
o	příkonu	0,12	až	500	kW

•	 Materiál	těla	je	litina	FC-200
•	 Krytí	IP	55,	65,	66,	67
•	 Třída	 tepelné	 odolnosti	 B	 (80	 Kelvinů)	 jako	
standart

•	 Napětí	v	rozmezí	220V	-	690	V
•	 Pro	 invertor	 s	 max.	 Napětím	 do	 460V,	
špičkově	1600	V

•	 Barva	standartně	RAL	5009	(modrá)
•	 Možnost	verze	s	pružinovými	bezpečnostními	
brzdami

Možnosti zákaznických úprav
•	 úprava	ventilace
•	 teplotní	čidla	PTC,	PT100,	PT1000,	TFO,	KTY
•	 speciální	hřídele
•	 antikorozní	barvy
•	 snímače	polohy

Elektromotory pro výbušná prostředí W22x

Jsou k dispozici pro příkony 0,12 až 500 kW 
ve třídě energetické účinnosti IE2, IE4 a IE4 
dle EN60034-30 a navíc plní tyto certifikace
•	 ATEX	a	IEX	Ex	II	2	G	Ex	d/de	IIB	/IIC	T4	Dc
•	 ATEX,	směrnice	ASEEFA	dle	94/9
•	 Ec	I/II	2G	Ex	d/de	IIC	T4	Gb
•	 prach:	Ex	II	2D	Ex	tb	IIIC	T125°C	Ta	-55°C	to	
+80°C	Db	IP6X

•	 IECEx	plyn:	Ex	d/de	IIC	T4	Gb;	prach:	Ex	tb	
IIIC	T125°C	Ta	-55°C	to	+80°C	Db	IP6X

Průmyslová řada hliníkových motorů 
WEG W21

Tato řada elektromotorů je ve třídě energetické 
účinnosti IE2 a IE3 dle EN60034-30
•	
•	 střídavý	 elektromotor	 s	 kotvou	 nakrátko	
o	příkonu	0,12	až	37	kW

•	 Hliníkové	tělo	s	Multimouting	systémem
•	 Krytí	IP	55,	65,	67
•	 Napětí	220V	–	690	V,	50-60	Hz
•	 Třída	 tepelné	 odolnosti	 B	 (80	 Kelvinů)	 jako	
standart

•	 Pro	 invertor	 s	 max.	 Napětím	 do	 460	 V,	
špičkově	1600	V

•	 Barva	standartně	RAL	5009	(modrá)

elektroMotory WeG v portofoliu BiBuS S.r.o.
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Noví dodavatelé FMS a TPC Mechatronic

Lineární jednotky a zvedací sloupky 
Thomson

Průmyslová zubová čerpadla 
Gormann Rupp
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ACEolator

Nejosvědčenější chapadlo na trhu

Motorizované kluzné šrouby Thomson
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High-tech otočné stoly

Ramenový vyvážený manipulátor

Systémy RTM: Rádiově přenášené 
monitorování napětí
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Lineární technika BIBUS

Měření tlaku vody

Rychloupínací pneumatický 
nožový držák
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https://www.bibus.cz/fileadmin/editors/countries/bisro/2015/News_I_2015.pdf
https://www.bibus.cz/fileadmin/editors/countries/bisro/2015/News_II_2015.pdf
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