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Motores de alto desempenho
para ferramentas elétricas
operadas por bateria
Desempenho máximo para ergonomia e eficiência
em aplicações de fixação, aperto e corte.

Suas ferramentas podem
se tornar mais poderosas
e eficientes
As ferramentas alimentadas por bateria têm um perfil de funcionamento bastante diferente de outras
aplicações motorizadas.
Primeiramente, há uma pequena resistência conforme a rosca do parafuso entra ou conforme as garras
de uma ferramenta de corte ou de aperto se aproximam da peça de trabalho. Durante essa etapa, um
motor que opera em uma velocidade livre mais rápida economiza tempo e aumenta a produtividade.
Então, quando a ferramenta realiza o trabalho mais contundente de aperto, de corte ou de agarramento,
é fundamental o uso de torque. Um motor que oferece um torque de pico superior pode realizar uma
variedade maior de trabalhos rigorosos sem aquecimento excessivo.
A velocidade alternada e os ciclos de torque devem ser repetidos constantemente em aplicações
industriais rigorosas. Os ciclos podem apresentar diferentes perfis, o que exige um design especial
de motor que diminua as perdas para obter a melhor solução possível. Sabemos como tornar suas
ferramentas sem fio mais poderosas e eficientes.
É por isso que criamos a plataforma Ultra EC™.

Velocidade livre mais rápida » Maior produtividade
Torque máximo superior » Capacidades de torque maiores
Perdas = perdas de ferro (corrente parasita) + perdas de cobre
Fase de fixação

Fase de aperto

Ciclo de trabalho típico para ferramentas
alimentadas por bateria
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Os ciclos
são repetidos
continuamente
durante uso normal

A Portescap é líder em desempenho.
•

Projetando as principais soluções da indústria por mais de 25 anos

•

Possibilitando a transição de ferramentas pneumáticas para elétricas

•

Direcionando ganhos ergonômicos e de desempenho em aplicações

•

Definindo o padrão de desempenho para ferramentas elétricas industriais

•

Oferecendo recursos de personalização para otimizar cada aplicação

•

Ultra EC™, a próxima geração de potência e desempenho

Primeira bateria de
lítio recarregável

Pneumático

Controlador baseado
em navegador

Íon de lítio

1983

Scanner de código
de barras a laser

1991

1º motor BLDC da
Portescap usado em
ferramentas elétricas

Polímero de
íon de lítio

1990

1999

2005

Projeto de motor
totalmente integrado

Elétrico e com fio

Introdução à nova
geração Ultra
EC patenteada
2013

Comunicação
sem fio

Sem fio

Há mais de 25 anos, os líderes da indústria confiam nos produtos inovadores,
na experiência e no suporte da Portescap para desenvolver ferramentas
avançadas com fio e a transição bem-sucedida para ferramentas movidas
por bateria ao mesmo tempo em que aprimoram o controle de qualidade,
flexibilidade e prova de erros.

O motor certo para a aplicação certa.
Traga os seus requisitos de aplicação únicos para a
Portescap. Criaremos um motor otimizado que ofereça
a repetitividade de máxima velocidade e torque que
você precisa para uma excelente ergonomia, potência
e eficiência.

•

Parafusadoras

•

Chaves de fenda

•

Tesouras de poda

•

Aparelhos de aperto para agricultura

•

Pinças

•

Ferramentas de amarração

•

Ferramentas de grampeamento

•

Robôs

•

Exoesqueletos
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A tecnologia ideal para
ferramentas elétricas industriais
A Portescap oferece soluções de movimento avançadas que aumentam a potência e a
eficiência ao mesmo tempo em que aprimoram a experiência do usuário. Temos a satisfação de
apresentar nosso novo motor sem escovas e sem ranhuras Ultra EC™ desenvolvido na Suíça,
e apresentamos nossa tecnologia de bobina em U patenteada. Esse novo design revolucionário
otimiza a velocidade e o torque em um pacote compacto para as aplicações mais desafiadoras.
Fixadores, agarradores e ferramentas de corte se beneficiam do alto desempenho, de um peso
menor e de maior efetividade energética.

Bobina de alto
desempenho
patenteada

Sensor de temperatura integrado
Tipo: NTC 10k na bobina

Eixo de saída
para feedback

Rolamentos
extragrandes

Bitola de fio de
fase extragrande
Rotor de alta velocidade balanceado

Eixo extragrande

Ímã de alta qualidade
de 2 ou 4 polos
Material de laminação otimizado

Tecnologia de bobina em U patenteada
•

Alto desempenho em baixa tensão

•

Capacidade de atingir altas velocidades

•

Perdas de motor equilibradas

•

Alta capacidade de resposta e densidade de potência

•

Massa e volume minimizados

Qual é o desafio da sua aplicação?
Liberdade. Desempenho superior em um pacote menor para ferramentas mais ágeis.
Produtividade. Velocidade livre mais rápida e torque máximo superior para trabalhar com
mais rapidez.
Repetibilidade. Ciclos de velocidade e torque previsíveis e precisos com cada operação.
Segurança. Operação tranquila e consistente sem travamento.
Conforto. Ferramentas mais leves, compactas e com menor vibração.
Eficiência. Velocidade precisa, torque ideal e vida útil da bateria prolongada para economizar
tempo e esforços a cada dia de trabalho.

Os motores em miniatura da Portescap oferecem:
Fixação mais rápida. Economize tempo na fase de operação livre para finalizar cada
operação mais rapidamente e seguir para a seguinte.
Torque máximo superior. Conte com a mesma ferramenta para realizar trabalhos leves a
pesados com confiança.
Menor, mais leve. Design mais compacto e ergonômico de ferramentas ao redor dos
motores em miniatura que fornecem a máxima densidade de potência.
Fadiga do operador reduzida. Dê aos operadores ferramentas que eles possam usar
confortavelmente o dia inteiro.
Temperatura operacional mais baixa. Forneça energia à aplicação – não ao usuário –
para uma vida útil da bateria e do motor mais longa.
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Os tamanhos e desempenhos que você precisa.
Cont. máx.
Torque (mNm)

Velocidade
Torque
para potência Diâmetro Comprimento
máximo (2s)
contínua
(mm)
(mm)
(mNm)
máxima

Nº de
polos

Massa
(g)

Aplicações
recomendadas

16ECP36

7,2

34,6

60.000

16

36

2

41

ferramentas/chave de fenda de
torque em μ, pinça

16ECP52

15,1

87,5

40.000

16

52

2

62

ferramentas/chave de fenda de
torque em μ, pinça

22ECP45

28,6

173

40.000

22

45

2

100

ferramentas/chave de fenda de
torque em μ, pinça

22ECP60

50,5

279

35.000

22

60

2

140

ferramentas de torque baixo/μ,
ferramentas de grampeamento e
agricultura

22ECT60

65,7

454

19.000

22

60

4

123

ferramentas de torque baixo/μ,
ferramentas de grampeamento e
agricultura

22ECT82

98,5

741

16.000

22

82

4

174

parafusadora de torque baixo,
ferramentas de amarração/
grampeamento/agricultura

30ECT64*

138

1.340

20.500

30

64

4

263

parafusadora de torque baixo/
médio, ferramentas de amarração/
grampeamento/agricultura

30ECT90*

225

2.370

16.000

30

90

4

380

parafusadora de torque médio

30ECT64 HS*

138

1.341

24.000

30

64

4

263

parafusadora de torque médio,
ferramentas de amarração/agricultura

30ECT90 HS*

225

2.370

20.000

30

90

4

380

parafusadora de torque médio/alto

35ECS60*

115

1.056

35.000

35

60

2

300

parafusadora de torque médio/alto

35ECS80*

195

2.025

27.500

35

80

2

450

parafusadora de torque alto

Faixa de velocidade

Faixa de torque

Motor Ø (mm)
35*

Motor Ø (mm)

30*

Bobina a
150 C

22 (4 polos)
22 (2 polos)

35*
30*
22 (4 polos)

16
0

10

20

30

40

Velocidade intermitente para uso em
ciclo típico para aplicações de aperto
Velocidade para potência contínua máxima

*Verifique com seu representante da Portescap.

50

60

70

Krpm

Bobina a
125 C

22 (2 polos)
16
0

500

1’000

Torque máximo (2 s)
Torque contínuo máximo

1’500

2’000

2’500

mNm

Muitas capacidades. Um foco.
Engenharia de Aplicações

Expansão da plataforma de produtos

Desenvolvimento empresarial

Suporte ao programa do cliente

Pesquisa e desenvolvimento

Coordenação de programas

Suporte regional

Personalização específica para aplicações

Foco global

Acelerar

Inovar

Crescer

O seu sucesso

Inovação colaborativa. Recursos dedicados.
Nosso compromisso inicial com você ajuda a desenvolver suas capacidades
de design e produção, para que você possa trazer uma solução superior ao
mercado mais rápido.
Conceito
Definição

Especificações
Definidas

Alta personalização
Viabilidade

Projeto
Análise

Otimizada
Projeto

Produção

Personalização e testes para um ajuste de aplicação perfeito.
Necessita de algo especial? Com nossas capacidades de projeto iterativo, a Portescap pode
desenvolver rapidamente a configuração correta de motor para os seus requisitos de aplicação
específicos.

Opções de personalização.

Capacidades de teste.

•

Projeto de invólucro

•

Teste de bancada de protótipos

•

Integração de montagem

•

Parâmetros elétricos

•

Projeto de pinhão ou montagem específica

•

Especificações mecânicas completas

•

Bobina/enrolamento otimizado para tensão
de bateria

•

Simulações de projeto e temperatura

•

Análise de espectro de ruído

•

Análise de aplicação (operação livre vs.
ciclo de aperto)

•

Laminação otimizada para baixa elevação
de temperatura

•

Integração de caixa de engrenagem/
encoder
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Mais do que apenas motores.
Criada na Suíça e movida por uma paixão por precisão,
inovação centrada no cliente, excelência técnica e serviço
de melhor qualidade desde 1931, a Portescap se tornou
uma reconhecida especialista líder em motores em miniatura
e soluções de controle de movimento de precisão para o
mercado de ferramentas industriais.
Soluções de movimento para ferramentas alimentadas
por bateria.

América do Norte
110 Westtown Road
West Chester, Pennsylvania 19382
Tel.: +1 610 235 5499
sales.america@portescap.com
portescap.com
América do Sul
Avenida Tamboré, 1077
Barueri – São Paulo - Brasil
06460-914
Tel.: +55 11 3616 0199
vendas@portescap.com
portescap.com.br

Europa
Portescap S.A.
Rue Jardinière 155, Case Postale
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Suíça
Tel.: +41 32 925 61 11
sales.europe@portescap.com
portescap.de

Japão
Portescap Co., Ltd.
Shinagawa INTERCITY, Tower B 7F
2-15-2, Konan, Minato-ku
Tóquio 108-6107
Tel.: +81 3 5479 7701
sales.asia@portescap.com
portescap.co.jp

China
4th Floor, Building 9, No 518
North Fuquan Road,
Distrito de Changning
Xangai, 200335
Tel.: +86 21 8028 1516
sales.asia@portescap.com
portescapmotor.cn

Coreia
#401, Hankuk scout building, 18-3
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu
Seoul, Korea 150-914
Tel.: +82 2 785 4757
sales.asia@portescap.com
portescap.kr

Índia
Portescap
Unit No. 2, SDF-1
SEEPZ-SEZ
Andheri East, Mumbai 400 096
Índia
Tel.: +91 22 4200 6200
+91 22 4200 6201
sales.asia@portescap.com
portescap.com

Personalização? Ajuda com dimensionamento? Perguntas?
Atualmente oferecemos uma variedade de diâmetros de motor projetados
para otimizar a sua aplicação e superar outras tecnologias de motor – e
estamos sempre adicionando novos tamanhos de diâmetro. Encontre as
características de tamanho e desempenho ideais para a sua aplicação com
a nossa ferramenta de seleção de motor dinâmica, MotionCompass™,
ou entre em contato com o escritório da Portescap da sua região.
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