
Je to tak jednoduché.

Vyrábíme 
spokojenost

Vyrábět stroje1 2 3 4 5
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Rozvíjet nápady

Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první 
nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: 
od malých inovačních kroků až ke kompletně 
novým strojům. Společně vytvoříme Vašim 
požadavkům na míru střiženou inteligentní 
koncepci s dlouhodobou platností. 

Vytvořit koncepty

V úkolech pro Vaše stroje vidíme vítané výzvy. 
Podpoříme Vás naším rozsáhlým know-how 
a dodáme cenné podněty pro Vaše inovace. 
Jednotlivé pohybové a řídicí funkce přitom 
posuzujeme komplexně a vypracujeme tak 
pro Vás kompletní pohonná a automatizační 
řešení: Tak jednoduché, jak je to jen možné, 
a tak obsáhlé, jak je to nutné. 
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Zajistit provoz

Produktivita, spolehlivost a denně nové špičkové 
výkony - to jsou naše rozhodující faktory 
úspěšnosti pro Váš stroj. Po expedici Vám 
nabízíme promyšlené koncepce servisu 
pro trvale spolehlivý provoz. V popředí zde stojí 
kompetentní podpora díky excelentnímu 
aplikačnímu know-how našich zkušených 
specialistů. 

Vyrábět stroje

Rozmanitost funkcí v souladu: Jako jeden z mála 
kompletních dodavatelů Vám můžeme 
pro každou strojní úlohu dodat přesně ty 
výrobky, které také opravdu potřebujete – ne 
více a ne méně. K tomu slouží naše portfolio 
produktů L-force, konsistentní platforma 
pro realizaci pohonných a automatizačních úloh.

Vypracovat řešení

Náš jednoduchý vzorec pro spokojené 
zákazníky: aktivní partnerství s krátkými 
cestami rozhodování a s individuálně 
přizpůsobenou nabídkou. Na základě tohoto 
jednoduchého principu se již dlouho setkáváme 
se stále speciálnějšími potřebami zákazníků 
ve strojírenství.

Lenze 
pro Vás mnohé 
zjednodušuje
Společně s Vámi vypracujeme nejlepší koncept řešení 
a s nadšením uvedeme Vaše nápady do pohybu. Nezáleží, 
zda při optimalizaci stávajícího nebo vývoji nového stroje. 
Snažíme se o jednoduchost a hledáme tak dokonalost.  
To se projevuje v našem myšlení, v našich službách 
a v každém detailu našich výrobků. Je to tak jednoduché!



Z principu: 
vždy vhodné 
výrobky
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Řídicí systémy

Pohyby řízené časem  
a událostmi

Otáčkově a momentově  
regulované pohyby

Převodovky

Motory

Vizualizace

Měniče

Řízení a vizualizace  
událostí

Automatizované moduly  
strojů s vizualizací

Logic Control Machine module-Control

Automatizované  
stroje s vizualizací

Machine Control

Jednoosé a víceosé  
pohyby s polohováním

Provoz na síti Provoz s měniči Provoz se servoměniči
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Jednoduchá 
kontrola 
v každé 
situaci
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Od událostmi řízeného controllingu až 
po kompletní automatizaci stroje nabízí 
portfolio vizualizačních a řídicích 
komponentů to správné řešení 
pro moderní systémové koncepce.

Pro zajištění perfektního souladu 
s navazujícími pohony lze již na tomto 
místě využít širokého strojního 
a aplikačního know-how firmy Lenze. 

Vaše významná výhoda: Rychle poznáte, 
které výrobky představují pro Vaše 
požadavky to nejlepší řešení.

Výsledek se nechá vidět:
• sladěná rozhraní
• optimalizované průběžné doby
• kompaktní konstrukce
 

Jednoduchá 
kontrola 
v každé 
situaci

Řešení

Stroj

Úkoly

Motion Centric Automation



Lépe spínat, 
lépe ovládat
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Portfolio výrobků L-force firmy Lenze je 
optimálně uváděno našimi řídicími 
systémy. Tím Vám dáváme k dispozici 
výkonné automatizační komponenty. 
Od moderní vizualizace v kombinaci 
s panelovými PC nebo monitory až 
po výkonné řídicí systémy pro instalaci 
v rozvaděčích. Zde naleznete to správné 
řešení pro Vaši aplikaci.

Vizualizace

Řídicí systémy



v200-P v800-C v800-P

Úhlopříčka displeje
  43,9 cm (17,3") 61 cm (24") 33,8 cm 

(13,3")
39,1 cm 
(15,4")

54,6 cm 
(21,5")

43,9 cm 
(17,3“)

61 cm (24“)

Rozlišení  

Pixel 1920 x 1080 1280 x 800 1280 x 800 1920 x 1080 1920 x 1080

Touch   

kapacitní skleněný povrch, multitouch
Typ procesoru   

Intel® Celeron 1,5 GHz nebo IntelR Core i5 2,7 GHz
Grafický procesor   

Intel® HD Graphics nebo IntelR HD Graphics 4600
Rozhraní     
COM (RS232)   1
USB 3.0 / 2.0   -/3 2/2 na zadní straně 2/1
Ethernet (10/100/1000 
Mbit/s)

  3 2

HDMI / Display Port 1/1
Stupeň krytí   

přední/zadní strana IP65/IP20
ze všech stran IP65 IP65
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Vizualizace



c300 p300 3200 C p500

Úhlopříčka displeje
10,9 cm 

(4,3")
17,8 cm 

(7")
26,4 cm 
(10,4")

17,8 cm 
(7")

26,4 cm 
(10,4")

38,1 cm 
(15")

Typ procesoru
bez ventilátoru ARM Cortex A8 

800 MHz
ARM Cortex A8 800 MHz Intel® Atom™ 1.46 GHz 

Intel® Atom™ 1.75 GHz 
Intel® Atom™ 1.91 GHz

Intel® Atom™ 1.75 GHz

Aplikace - kredit

licence pro používání Lenze FAST
Paměť
SD karta 512 MB 512 MB ≥512 MB ≥512 MB
RAM 512 MB 512 MB 2 GB 2 GB
pevná paměť (flash) 2 GB 2 GB 4 GB 4 GB
Rozhraní
Ethernet 1 1 2 2
EtherCAT 1 1 1 1
CAN 1 1
USB 1 1 3 2
rozlišení 480 x 272 800 x 480 800 x 600 800 x 480 800 x 600 1024 x 

768
volitelný doplněk PROFINET Device PROFINET Device CANopen PROFIBUS 

Slave PROFINET Device 
EtherNet/IP-adaptér 

RS232/RS485

CANopen EtherNet/IP-adaptér 
PROFIBUS Slave PROFINET Device 

RS232/RS485

Touch
rezistivní rezistivní

Velikost retain paměti
128 kB 128 kB 60 kB 1024 kB 1024 kB
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Řídicí systémy
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Tři řady 
pro více 
volnosti
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Zcela jednoduše: V závislosti na Vašich 
požadavcích si můžete při výběru 
vhodných výrobků zvolit jednu 
z našich 3 linií. Base-Line pro časově 
a událostmi řízené, State-Line 
pro otáčkově a momentově řízené, 
jakož i High-Line pro polohově řízené 
jedno a víceosé pohyby. To Vám ulehčí 
výběr výrobků. Můžete se tak i nadále 
zcela soustředit na Vaše klíčové úkoly 
– o vše ostatní se postaráme my. 
 
Vaše významná výhoda: Rychle 
poznáte, které výrobky poskytnou 
pro Vaše požadavky to nejlepší řešení. 

Silné výrobky s velkým účinkem:  
• jednoduchá manipulace 
• dlouhodobá kvalita 
• spolehlivé technologie odpovídající  
 době

Výrobky Lenze jsou podrobeny 
důkladné kontrole ve vlastní zkušebně. 
Takto Vám garantujeme trvalou 
kvalitu a dlouhou životnost. Kromě 
toho Vám pět logistických center 
zajišťuje celosvětovou dostupnost 
a rychlé dodání Vámi zvolených 
výrobků Lenze. Je to tak jednoduché!

Pohyby 
řízené časem 
a událostmi

Jednoosé 
a víceosé pohyby 

s polohováním

Otáčkově 
a momentově 

regulované 
pohyby

Úkoly stroje



Měniče frekvence: 
jednoduše 
nepostradatelné
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Moderní měniče frekvence jsou 
v mnohých aplikacích podstatnou 
součástí promyšleného řešení. 
Koneckonců jsou pravými mistry v řízení 
a regulování motorů. Měniče frekvence 
Lenze jsou odstupňované a nabízejí Vám 
vždy vhodnou odpověď pro otáčkově, 
momentově, či polohově řízené jedno 
a víceosé pohyby. Perfektně 
přizpůsobené Vašim potřebám.

Servoměniče do rozvaděčů

Měniče frekvence do rozvaděčů

Decentralizované měniče frekvence



State-Line    
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Měniče frekvence do rozvaděčů

Inverter i500 Inverter Drives 8400 HighLine Servo-Inverter i700 Inverter Drives 8400 
TopLine

Servo Drives 9400 
HighLine

Rozsah výkonu      

1fázové 0,25 ... 2,2 kW 0,25 ... 2,2 kW  0,55 ... 2,2 kW  

3fázové 0,37 ... 75 kW 0,37 ... 45 kW 0,75 ... 15 kW 0,37 ... 45 kW 0,37 ... 240 kW

Jmenovitý proud   

1fázové 1,7 ... 9,5 A 1,7 ... 9,5 A 3,0 ... 9,5 A

3fázové 1,3 ... 89 A 1,3 ... 89 A 2,5 ... 32 A 1,3 ... 89 A 1,9 ... 460 A

Rozsah napětí    

1fázové 170 ... 264 V 180 ... 264 V 180 ... 264 V

3fázové 340 ... 528 V 320 ... 550 V 230 ... 480 V 320 ... 550 V 180 ... 550 V

Certifikace CE, UL, CSA, EAC, RoHS, IE2 dle EN50598-2 CE, UL, CSA, EAC, RoHS CE, UL, cUL, RoHS CE, UL, cUL, GOST, RoHS CE, cUL, RoHS

Stupeň krytí IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Způsoby regulace motoru

řízení podle charakteristiky U/f     

vektorová regulace (bez zpětné vazby)    

vektorová regulace (se zpětnou vazbou)     

VFC eco   

Vstupy/výstupy

analogový vstup/výstup (2/1) (2/2) (2/2) (2/2)

digitální vstup/výstup (5/1) (3) (2/0) (8/4) (8/4)

reléový výstup    (1)

zpětná otáčková vazba (HTL) (1)  (3)

výstup snímače    

PTC a/nebo KTY (PTC) (PTC)   

Datové sběrnice

AS-Interface

CAN-Bus    

DeviceNet   

EtherCAT     

Ethernet Powerlink    

Ethernet TCP/IP     

INTERBUS 

LECOM    

Modbus (RTU/RS485) 

PROFIBUS    

PROFINET     

Bezpečnostní technika

STO (bezpečně odpojený moment)      

odstupňované bezpečnostní funkce (připravuje se)  

Nejlépe vhodné pro příčné překladače nebo paletizátory v intralogistice, extrudéry 
v plastikářském průmyslu, plnicí systémy v balicí technice

otočné stoly nebo skladové systémy v intralogistice, 
vertikální balicí stroje, pohony rolovacích a posuvných dveří 
v automobilovém průmyslu

koordinované víceosé aplikace 
jako např. odebírací stanice 
nebo portálové systémy 
v robotice, plnicí systémy 
v balicí technice

letmé pily a vačky v balicí 
technice, synchronní pohony 
v tiskařském průmyslu

zpracování nekonečného 
materiálu v balicí technice, 
perforování papírových pásů 
v tiskařském průmyslu, navíjení 
v textilním průmyslu, skladovou 
techniku v intralogistice

= standardu = optionm = varianta



State-Line   High-Line  
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Decentralizované měniče frekvence

Inverter i500 Inverter Drives 8400 HighLine Servo-Inverter i700 Inverter Drives 8400 
TopLine

Servo Drives 9400 
HighLine

Rozsah výkonu      

1fázové 0,25 ... 2,2 kW 0,25 ... 2,2 kW  0,55 ... 2,2 kW  

3fázové 0,37 ... 75 kW 0,37 ... 45 kW 0,75 ... 15 kW 0,37 ... 45 kW 0,37 ... 240 kW

Jmenovitý proud   

1fázové 1,7 ... 9,5 A 1,7 ... 9,5 A 3,0 ... 9,5 A

3fázové 1,3 ... 89 A 1,3 ... 89 A 2,5 ... 32 A 1,3 ... 89 A 1,9 ... 460 A

Rozsah napětí    

1fázové 170 ... 264 V 180 ... 264 V 180 ... 264 V

3fázové 340 ... 528 V 320 ... 550 V 230 ... 480 V 320 ... 550 V 180 ... 550 V

Certifikace CE, UL, CSA, EAC, RoHS, IE2 dle EN50598-2 CE, UL, CSA, EAC, RoHS CE, UL, cUL, RoHS CE, UL, cUL, GOST, RoHS CE, cUL, RoHS

Stupeň krytí IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Způsoby regulace motoru

řízení podle charakteristiky U/f     

vektorová regulace (bez zpětné vazby)    

vektorová regulace (se zpětnou vazbou)     

VFC eco   

Vstupy/výstupy

analogový vstup/výstup (2/1) (2/2) (2/2) (2/2)

digitální vstup/výstup (5/1) (3) (2/0) (8/4) (8/4)

reléový výstup    (1)

zpětná otáčková vazba (HTL) (1)  (3)

výstup snímače    

PTC a/nebo KTY (PTC) (PTC)   

Datové sběrnice

AS-Interface

CAN-Bus    

DeviceNet   

EtherCAT     

Ethernet Powerlink    

Ethernet TCP/IP     

INTERBUS 

LECOM    

Modbus (RTU/RS485) 

PROFIBUS    

PROFINET     

Bezpečnostní technika

STO (bezpečně odpojený moment)      

odstupňované bezpečnostní funkce (připravuje se)  

Nejlépe vhodné pro příčné překladače nebo paletizátory v intralogistice, extrudéry 
v plastikářském průmyslu, plnicí systémy v balicí technice

otočné stoly nebo skladové systémy v intralogistice, 
vertikální balicí stroje, pohony rolovacích a posuvných dveří 
v automobilovém průmyslu

koordinované víceosé aplikace 
jako např. odebírací stanice 
nebo portálové systémy 
v robotice, plnicí systémy 
v balicí technice

letmé pily a vačky v balicí 
technice, synchronní pohony 
v tiskařském průmyslu

zpracování nekonečného 
materiálu v balicí technice, 
perforování papírových pásů 
v tiskařském průmyslu, navíjení 
v textilním průmyslu, skladovou 
techniku v intralogistice

Inverter Drives 8400 motec Inverter Drives 8400 protec

 

  

0,37 ... 7,5 kW 0,75 ... 7,5 kW

 

1,3 ... 16,5 A 2,4 ... 16 A

 

320 ... 528 V 320 ... 550 V

CE, EAC, UR, cUR, ROHS CE, EAC, UL, cUL, ROHS

IP65 IP65

 

 

 

 

(1/0) (1/0)

(6/1) (4/2 nebo 6/0)

(1)

d(HTL) (HTL)

  

(PTC) (PTC)

 



 

  

  

  

 u

  

  

 

 

  

u  

 

pohony pojezdů v intralogistice, 
pohony ventilátorů 
v klimatechnice, čerpadla 
v čističkách odpadních vod

nůžkové zvedací stoly 
v intralogistice a v automobilovém 
průmyslu

Servoměniče do rozvaděčů



Motory: srdce 
Vašeho stroje
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Jedno je jisté: Na motor musí být 
spolehnutí. Neboť přeměňuje 
elektrickou energii v mechanickou a je 
tak ústředním pohonným prvkem 
Vašeho stroje. Proto Vám nabízíme 
motory s optimálními pohonnými 
vlastnostmi a uživatelsky orientovanými 
doplňky. Jednoduše spolehlivé a rychlé 
řešení.

Asynchronní motory napájené přímo 
ze sítě

Asynchronní motory napájené měniči

Servomotory



Base-Line  State-Line  
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Asynchronní motory

Asynchronní motory 
napájené přímo ze sítě

Lenze Smart Motor m300 Asynchronní motory 
napájené měniči

Asynchronní motory MF Asynchronní servomotory 
MCA

Asynchronní servomotory 
MQA

Synchronní servomotory 
MCM

Synchronní servomotory 
MCS

Rozsah výkonu 0,06 ... 45 kW 0,12 ... 45 kW 0,55 ... 22 kW 0,8 ... 53,8 kW 10,6 ... 60,2 kW 0,19 ... 2,5 kW 0,25 ... 15,8 kW

Jmenovitý točivý moment 0,43 ... 290 Nm 1,75 a 5,0 Nm 0,8 ... 290 Nm 1,53 ... 59,2 Nm 2 ... 280 Nm 66 ... 257 Nm 0,6 ... 8 Nm 0,5 ... 72 Nm

Třída účinnosti IE1,2,3 IE1,2,3

Rozsah nastavení otáček napájení přímo ze sítě napájení přímo ze sítě 1 : 17,5 1 : 24

Osová výška 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 
132, 160, 180, 200, 225 63, 80 63, 71, 80, 90, 100, 112, 

132, 160, 180, 200, 225
63, 71, 80, 90, 100, 112, 

132
100, 130, 140, 170, 190, 210, 

200, 220, 260 200, 220, 260 60, 90, 120 60, 90, 120, 140, 190

Počet stavebních velikostí 12 2 11 7 9 3 3 5

Stupeň krytí IP54/IP55 a IP65/IP66 IP54/IP55 IP54/IP55 a IP65/IP66 IP54/IP55 a IP65/IP66 IP23/IP54/IP65 IP23 IP54 IP54/IP65

Setrvačná hmota střední střední střední střední malá velmi malá velmi malá velmi malá

Přetížitelnost střední vysoká střední střední velmi vysoká velmi vysoká vysoká velmi vysoká

Hustota výkonu střední střední střední vysoká vysoká velmi vysoká vysoká velmi vysoká

Chlazení  

cizí chlazení    (200, 220, 260)  

povrchové chlazení   

vlastní chlazení      

Zpětná vazba  

resolver      

inkrementální snímač    (200, 220, 260)  

snímač SinCos      

Brzdy  

pružinová brzda       

brzda s permanentními 
magnety  

Elektronický typový štítek  

Nejlépe vhodné pro aplikace s konstantními 
otáčkami - provoz na síti

aplikace horizontální 
dopravní techniky, 
které jsou provozovány 
s konstantními otáčkami, 
ale potřebují vysoký 
rozběhový moment - přímá 
volba otáček umožňuje 
snížení počtu variant

provoz na síti nebo 
s měničem frekvence, 
pro univerzální použití 
ve strojírenství a stavbě 
rozvaděčů

aplikace se střední 
dynamikou a velkým 
regulačním rozsahem 
a s malými prostorovými 
nároky

prostředí, která vyžadují 
malé konstrukční rozměry 
a vysokou provozní 
spolehlivost

aplikace s vysokým 
zatížením motoru

aplikace, které vyžadují 
vysokou dynamiku, 
přesnost a malý zástavbový 
prostor

aplikace s požadavky 
na maximální dynamiku, 
přesnost a malý zástavbový 
prostor

= standardu = optionm = varianta



State-Line  High-Line  
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Asynchronní motory 
napájené přímo ze sítě

Lenze Smart Motor m300 Asynchronní motory 
napájené měniči

Asynchronní motory MF Asynchronní servomotory 
MCA

Asynchronní servomotory 
MQA

Synchronní servomotory 
MCM

Synchronní servomotory 
MCS

Rozsah výkonu 0,06 ... 45 kW 0,12 ... 45 kW 0,55 ... 22 kW 0,8 ... 53,8 kW 10,6 ... 60,2 kW 0,19 ... 2,5 kW 0,25 ... 15,8 kW

Jmenovitý točivý moment 0,43 ... 290 Nm 1,75 a 5,0 Nm 0,8 ... 290 Nm 1,53 ... 59,2 Nm 2 ... 280 Nm 66 ... 257 Nm 0,6 ... 8 Nm 0,5 ... 72 Nm

Třída účinnosti IE1,2,3 IE1,2,3

Rozsah nastavení otáček napájení přímo ze sítě napájení přímo ze sítě 1 : 17,5 1 : 24

Osová výška 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 
132, 160, 180, 200, 225 63, 80 63, 71, 80, 90, 100, 112, 

132, 160, 180, 200, 225
63, 71, 80, 90, 100, 112, 

132
100, 130, 140, 170, 190, 210, 

200, 220, 260 200, 220, 260 60, 90, 120 60, 90, 120, 140, 190

Počet stavebních velikostí 12 2 11 7 9 3 3 5

Stupeň krytí IP54/IP55 a IP65/IP66 IP54/IP55 IP54/IP55 a IP65/IP66 IP54/IP55 a IP65/IP66 IP23/IP54/IP65 IP23 IP54 IP54/IP65

Setrvačná hmota střední střední střední střední malá velmi malá velmi malá velmi malá

Přetížitelnost střední vysoká střední střední velmi vysoká velmi vysoká vysoká velmi vysoká

Hustota výkonu střední střední střední vysoká vysoká velmi vysoká vysoká velmi vysoká

Chlazení  

cizí chlazení    (200, 220, 260)  

povrchové chlazení   

vlastní chlazení      

Zpětná vazba  

resolver      

inkrementální snímač    (200, 220, 260)  

snímač SinCos      

Brzdy  

pružinová brzda       

brzda s permanentními 
magnety  

Elektronický typový štítek  

Nejlépe vhodné pro aplikace s konstantními 
otáčkami - provoz na síti

aplikace horizontální 
dopravní techniky, 
které jsou provozovány 
s konstantními otáčkami, 
ale potřebují vysoký 
rozběhový moment - přímá 
volba otáček umožňuje 
snížení počtu variant

provoz na síti nebo 
s měničem frekvence, 
pro univerzální použití 
ve strojírenství a stavbě 
rozvaděčů

aplikace se střední 
dynamikou a velkým 
regulačním rozsahem 
a s malými prostorovými 
nároky

prostředí, která vyžadují 
malé konstrukční rozměry 
a vysokou provozní 
spolehlivost

aplikace s vysokým 
zatížením motoru

aplikace, které vyžadují 
vysokou dynamiku, 
přesnost a malý zástavbový 
prostor

aplikace s požadavky 
na maximální dynamiku, 
přesnost a malý zástavbový 
prostor

Servomotory
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Převodovky: 
robustní 
koncentrovaná 
síla
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Motor sám o sobě není patentem 
pro všechny aplikace. Často jsou potřeba 
nízké otáčky a současně i vysoké točivé 
momenty nebo Váš stroj potřebuje 
úhlový pohon. V tomto případě vyřeší 
požadavky stroje robustní a účinné 
průmyslové převodovky Lenze. 
Potřebujete-li pro integraci do Vašeho 
stroje spojky, ozubené řemeny nebo jiné 
pohonné komponenty, pak naleznete 
v našem odstupňovaném portfoliu 
přesně ty nejvhodnější výrobky, splňující 
Vaše požadavky.

Ploché, čelní a kuželové převodovky

Planetové převodovky



State-Line  
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Čelní, ploché a kuželové převodovky

Čelní převodovky Ploché převodovky Kuželové převodovky Planetové převodovky

g500-H g-500-S g500-B g700 MPR/MPG

Rozsah výkonu s přiřazeným asynchronními motory 0,06 … 55 kW 0,09 … 55 kW 0,06 … 55 kW 0,25 ... 15,8 kW 0,25 ... 15,8 kW

Převodový poměr 3 … 370 3 … 500 5 … 360 3 ... 512 3 ... 100

Jmenovitý točivý moment 45 … 14.000 Nm 130 … 19.000 Nm 45 … 20.000 Nm 20 ...800 Nm 29 ...390 Nm

Hustota točivého momentu střední střední střední vysoká vysoká

Účinnost vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká

Torzní vůle malá malá malá velmi malá extrémně malá

Počet stavebních velikostí 13 11 12 5 každá řada 4

Provedení výstupní hřídele  

plná hřídel     

dutá hřídel  

svěrný kroužek   

hřídel s přírubou 

Konstrukční provedení

patkové provedení   

přírubové provedení     

= standardu = optionm = varianta



State-Line   State-Line High-Line  
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Čelní, ploché a kuželové převodovky Planetové převodovky

Čelní převodovky Ploché převodovky Kuželové převodovky Planetové převodovky

g500-H g-500-S g500-B g700 MPR/MPG

Rozsah výkonu s přiřazeným asynchronními motory 0,06 … 55 kW 0,09 … 55 kW 0,06 … 55 kW 0,25 ... 15,8 kW 0,25 ... 15,8 kW

Převodový poměr 3 … 370 3 … 500 5 … 360 3 ... 512 3 ... 100

Jmenovitý točivý moment 45 … 14.000 Nm 130 … 19.000 Nm 45 … 20.000 Nm 20 ...800 Nm 29 ...390 Nm

Hustota točivého momentu střední střední střední vysoká vysoká

Účinnost vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká

Torzní vůle malá malá malá velmi malá extrémně malá

Počet stavebních velikostí 13 11 12 5 každá řada 4

Provedení výstupní hřídele  

plná hřídel     

dutá hřídel  

svěrný kroužek   

hřídel s přírubou 

Konstrukční provedení

patkové provedení   

přírubové provedení     



Rádi bychom Vaše nápady posunuli dál! Získejte nyní ještě více 
informací o našem myšlení, o našich vizích a o tom, jak Vám 
můžeme v budoucnu mnohé zjednodušit. Kontaktujte nás přímo 
nebo nás navštivte na:  

  www. 
 Lenze.
 com
Tento dokument je duševním majetkem Lenze SE, Hameln (Německo). Veškeré údaje obsažené v tomto 
prospektu odpovídají platným informacím v době tisku a slouží pouze jako prvotní informace. Možné barevné 
odchylky od originálu jsou podmíněny technickou stránkou tisku. Lenze je výhradním vlastníkem copyrightu 
a ochranných práv. Každé použití, obzvláště šíření, dotisk, využití a adaptace tohoto dokumentu je povoleno 
pouze s výslovným a písemným souhlasem společnosti Lenze.
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