
Motores Miniatura para 
Aplicações Médicas

MOTORES QUE SALVAM, MELHORAM E PROLONGAM VIDAS



Transforme 
suas idéias em 
realidade

Nós somos seu parceiro em 
movimentação miniaturizada.

Quando há a necessidade de se colocar 
a maiores potência e precisão no menor 
dos espaços, você pode contar com a 
experiência em engenharia, suporte à 
aplicação e a excelência em manufatura 
da Portescap.

Seleção. Escolha a melhor tecnologia para sua 
aplicação entre motores com e sem escovas, 
motores de passo, atuadores lineares, encoders e 
drives. Nossa ferramenta online MotionCompass™ 
fornece o expertise de engenharia 24 horas por dia!

Qualidade. Aposte em baixos níveis de vibração, 
ruído e emissões EMI/RFI e alta consistência e 
repetibilidade em motores projetados para entregar 
uma maior potência em pequenos volumes.

Confiabilidade. Obtenha um desempenho 
confiável durante a longa vida útil com motores 
projetados e construídos com a tecnologia e os 
materiais  mais avançados da indústria.

Eficiência. Projete uma solução mais compacta, 
precisa e eficiente usando motores que geram todo 
o torque e aceleração que você precisa com o menor 
consumo de energia.

Customização. Precisa de uma solução 
customizada? Nossos motores são projetados para 
facilitar a customização, sendo assim, você pode ter 
exatamente o que sua aplicação precisa com preço  
e prazo de produtos de prateleira.

Prototipagem rápida. Entrega de nossos 
motores customizados em apenas duas semanas, 
ou aproveite as vantagens da loja online 
MotionCompass para amostras padrão.*

*Loja online não está disponível em todos os países.



MOTORES QUE SALVAM, MELHORAM E PROLONGAM VIDAS

Motores compactos e potentes para quaisquer requisitos críticos de desempenho

Ideais para máquinas compactas, equipamentos portáteis e pequenos dispositivos. A tecnologia 
dos motores Portescap reduz tamanho e peso enquanto aumenta a eficiência e confiabilidade. Com 
desempenho máximo em um volume mínimo, nossos motores permitem um projeto compacto para 
máquinas e dispositivos que os tornam mais fáceis e confortáveis de se usar.

Motores DC com Escovas: Rotores sem núcleo, alta 
aceleração e eficiência, baixo nível de ruído, relação linear de 
velocidade/torque, densidade de potência superior, baixo nível 
de EMI/RFI

Motores DC sem Escovas: Altas velocidades, baixa inércia, 
dissipação de calor aperfeiçoada, operação suave sem efeito 
cogging, livre de manutenção e longa vida útil

Motores de Passo: Alto torque contínuo, excelente controle de 
malha aberta, custo-benefício atrativo, livre de manutenção

Atuadores Lineares: Fáceis de usar, reduzem a quantidade 
de componentes de máquina, potente e com posicionamento 
preciso

Caixas de Redução. Engrenagens diretas para alta eficiência 
e baixo nível de ruído, caixas planetárias para altos torques e 
tamanho compacto

Encoders. Magnético e Ótico, de 1 até 1024 LPR

Drives: Servo drives de alto desempenho e amplificadores 
digitais para motores DC com e sem escovas

Experiência em Engenharia em todas as Aplicações

Provemos soluções customizadas para as aplicações mais criteriosas em toda a indústria médica 
que depende de micro movimentação precisa.

Ferramentas 
Cirúrgicas

Sistemas 
de Infusão

Cuidados 
Respiratórios

Imagem
Automação 
Laboratorial

Outros
Ferramentas 

Dentárias
 de mão

Robótica

3



 
 Suporte à Aplicação

  Manufatura Global  

  Design e Engenharia

Certificações
RoHS: Disponível mediante requisição

USA
ISO 9001:2008

India
ISO 9001:2008 

ISO 13485:2003
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Alcance Global

• • • 
West Chester, Pennsylvania, USA

• St. Kitts

• •  
La Chaux-de-Fonds, Switzerland

• • •  
Mumbai, India

•   
São Paulo, Brazil

Shanghai, China •
•  Tokyo, Japan
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Características

• Diâmetro: 16mm a 26mm
• Velocidade: até 73.000 rpm
• Estator sem ranhuras
• Sensores Hall inclusos
• Caixas de redução disponíveis

Características

• Diâmetro: 12,7mm a 50.8mm
• Velocidade: até 100.000 rpm
• Disponibilidade de projeto sujeito 
   à autoclave
• Comutação: Sensores Hall / Sem 
   sensores (mediante requisição)
• Estator ranhurado
• Caixas de redução disponíveis
• Opções de drives

Vantagens

• Soluções sensoreadas projetadas 
   para serem suscetíveis a até 3000 
   ciclos de autoclave
• Soluções customizadas 
   disponíveis para resistir  em  
   ambientes salinos severos e 
   máquinas lavadoras
• Altos torque e velocidades para 
   aumentar a potência da 
   ferramenta de mão
• Alta eficiência otimizada para um 
   melhor desempenho térmico em 
   altas velocidades e carregamentos
• Motores específicos para 
   aplicações médicas de prateleira 
   podem ser usados na produção or 
   modificados de acordo com as 
   necessidades de desempenho

Característicast

• Diâmetro: 10mm a 85mm
• Ângulo de passo: 3,6º a 18º
• Imãs de alta energia
• Projeto de rotor/estator
   multi-dentado
• Rotor de disco magnético 
   disponível
• Atuadores Lineares: força linear 
   direta
• Caixas de redução disponíveis

Vantagens

• Alta densidade de torque em 
   pequenos volumes
• Altas acelerações com projetos 
   de baixa inércia
• Alto desempenho com motores 
   de disco magnético de alta 
   velocidade
• Fácil controle em malha aberta 
   sem necessidade de 
   retroalimentação
• Simplificação de projetos com os 
   atuadores lineares
• Movimentação suave com as 
   opções de baixo torque de 
   detenção

Características

• Diâmetro: 8mm a 35mm
• Comutação: metais preciosos ou 
   grafite
• Enrolamento: sem núcleo de 
   ferro, tecnologia multi-camada 
   com REE disponível
• Rolamentos: bucha ou rolamentos 
   de esfera
• Caixas de redução disponíveis

Vantagens

• Alta eficiência para aplicações 
   portáteis à bateria
• Alta densidade de potência: 
   redução de tamanho e peso
• Controle simples: relação linear 
   entre torque e velocidade
• Enrolamento otimizado: feito para 
   entregar a tensão com indutância 
   reduzida
• Baixa emissão EMI/RFI
• Baixa inércia para acuracidade 
   de posicionamento
• Baixo nível de ruído

Portescap: Seu parceiro em soluções 
Médicas Miniaturizadas de Movimentação 
Transformamos suas idéias em realidade. A Portescap tem a mais completa linha de produtos da indústria, oferecendo motores DC 

com escovas, sem escovas, motores de passo, caixas de redução, encoders e controladores eletrônicos. Em adição, disponibilizamos 

suporte de engenharia dedicado, suporte regional à aplicaçao, rápida entrega de protótipos, ferramenta online de dimensionamento 

de motor e soluções customizadas de engenharia.

Sem Escovas
Com ranhuras

Sem Escovas
Sem ranhuras

Com Escovas
Sem núcleo de ferro

Motores de Passo  
Can stack, Disco Magnético e 

Atuadores Lineares

Vantagens

• Giro suave, alta eficiência e 
   operação mais fria
• Alto rendimento devido à altas 
   velocidades
• Alta aceleração graças ao design 
   de baixa inércia
• Vida útil extremamente longa



Raspadores 
Artroscópicos

Motor
Diam. 
(mm)

Comp. 
(mm) Tecnologia

Torque Máx. 
Cont. (mNm)

Torque 
de Pico 
(mNm)

Velocidade 
em vazio 

(rpm)
Controle de 

Posição

Microdebridador
Otorrino
(24V) 
B0512N4080

12,7 63,91
BLDC 

Esterelizável
39,8 455.9 12.240

Sensores 
Hall

Microdebridador
Otorrino 
(48V) 
B0512N4081

12,7 63,91
BLDC 

Esterelizável
41,3 490.7 11.910

Sensores 
Hall

Raspador
Artroscópico 
B0614H4041

16,5 78,76
BLDC 

Esterelizável
117,7 1.865 7.277

Sensores 
Hall

Raspador
Artroscópico  
B0614H4042

16,5 78,76
BLDC 

Esterelizável
119,4 1.110 4.233

Sensores 
Hall

Soluções Recomendadas

• Motores BLDC ranhurados de 12,7mm de 
diâmetro para micro raspadores e remoção de 
tecido mole

• Motores BLDC ranhurados de 16,51mm de 
diâmetro para raspadores e corte ósseo

Vantagens

• Redução no procedimento cirúrgico e cortes 
mais precisos devido as maiores velocidades 
de oscilação

• Susceptibilidade de 3000 ciclos de autoclave 
para aumento da vida útil do equipamento 
cirúrgico e redução de custo

• Melhora na ergonomia e redução do esforço 
do cirurgião para aumentar a acurácia do 
procedimento com motores mais eficientes e de 
maior densidade de potência

• Baixos níveis de vibração para maior 
comodidade no procedimento

• Melhora na resistência à ambientes de 
esterilização

Opções Típicas

• Customização do eixo de saída e adaptação à 
interface da ferramenta de mão

• Encapsulamento integrado ao motor para 
aumento de confiabilidade e redução de custos

• Projetos de conector para fácil utilização (plug 
and play)

• Customização de eixo e selo mecânico para 
aumento de confiabilidade

• Rolamentos cerâmicos para aumento de vida 
em altas velocidades

Atualmente os procedimentos artroscópicos mais desafiadores requerem potência, 
velocidade e eficiência. Adicionalmente à necessidade de resistir à contínua exposição 
salina. Os motores Portescap fornecem altos torques em um volume de baixo peso, de 
resposta rápidas as variações de tecidos e ossos dos pacientes com o intuito de manter   
a velocidade ótima para um corte preciso sem travamento.

Com capacidades de fornecer potência máxima em velocidades entre 500 a 15000 
rpm, nossos motores são projetados para dissipar o calor com eficiência e minimizar a 
vibração, aumentando assim o conforto do cirurgião.

Disponíveis com selos mecânicos, as soluções esterlizáveis da Portescap são 
projetadasfocando as condições de lavagem médica, testadas para resistir à 
susceptibilidade de até 3000 ciclos de autoclave, garantindo a liderança em longevidade 
com comprovação de campo.

Seleção de Produto

DISPOSITIVOS MÉDICOS
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Serras Cirúrgicas / 
Furadeiras / Alargadores

Motor
Diam. 
(mm)

Comp. 
(mm) Tecnologia

Torque Máx. 
Cont. (mNm)

Torque 
de Pico 
(mNm)

Velocidade 
em vazio 

(rpm)
Controle de 

Posição

Furadeira Espinhal
B0512N1029

12,7 51,35
BLDC

Esterelizável
9,4 171 90.612

Sensores 
Hall

Furadeira para 
Grandes Ossos
B1112N4004

27,9 97,81
BLDC

Esterelizável
923,4 14.160 957

Sensores 
Hall

Furadeira Ortopédica 
para Grandes Ossos
(9.6V) 
B1210N1021

31,5 65,3
BLDC

Esterelizável
76,2 1.432 16.928

Sensores 
Hall

Furadeira Ortopédica 
para Grandes Ossos 
(12V) 
B1210N1022

31,5 65.3
BLDC

Esterelizável
82,1 1.563 15.887

Sensores 
Hall

Furadeira Ortopédica 
para Grandes Ossos
(14.4V)
B1210N1023

31,5 65,3
BLDC

Esterelizável
88 1.720 15.245

Sensores 
Hall

Furadeira/Serra/
Alargador Ortopédica 
para Grandes Ossos 
Ossos
(9.6V) 
B1210N1025

31,5 65,3
BLDC

Esterelizável
76,2 1.432 16.928

Sensores 
Hall

Furadeira/Serra/
Alargador Ortopédica 
para Grandes Ossos 
(12V) 
B1210N1026

31,5 65,3
BLDC

Esterelizável
82,1 1.563 15.887

Sensores 
Hall

Furadeira/Serra/
Alargador Ortopédica 
para Grandes Ossos 
(14.4V) 
B1210N1027

31,5 65,3
BLDC

Esterelizável
88 1.720 15.245

Sensores 
Hall

Soluções Recomendadas

• Motor BLDC ranhurado de 12,7mm de diâmetro 
para perfuração, serra de pequenos ossos e 
direcionamento de fios

• Motor BLDC ranhurado de 27,94mm a 31,5mm 
para perfuração e serra de grandes ossos, 
desbaste de quadril e ombos e reconstrução do 
joelho

Vantagens

• Altos torques e potências mesmo nos piores 
casos

• Tensão customizável para acomodar uma 
variedade de tecnologia de baterias

• Acurácia de resposta para aplicações variando 
entre procedimento de serragem, perfuração e 
desbaste

• Susceptibilidade de 3000 ciclos de autoclave 
para aumento da vida útil do equipamento 
cirúrgico e redução de custo

• Eixo canulado para permitir projetos com guia 
de fios

• Alta eficiência para redução do tamanho da 
bateria e aumento da autonomia da bateria

Opções Típicas

• Eixo de saída e interfaces customizados para 
projetos de ferramenta de mão modulares

• Eixo canulado para utilização de fio guia

• Possibilidade de utilização de fio guia na frente 
do motor ou na lateral para facilitar o projeto

• Customização de eixo e selo mecânico para 
aumento de confiabilidade

• Projeto de conectores para facilidade de conexão

Seja em uma reconstrução parcial do joelho ou uma osteotomia de grandes ossos, 
aplicações ortopédicas demandam altas potências em ferramentas leves.

Os motores Portescap de 9,6V a 14,4V para aplicações à bateria são projetados para 
maximizar o torque nos casos mais críticos, enquanto mantém a mais alta eficiência 
durante as cirurgias com somente um carregamento de bateria. Acoplados a uma caixa de 
redução, esse motores permitem aos cirurgiões manipular os insertos de alargamento, fios 
de Kirshner de diâmetros maiores e pinos Steinmann com facilidade.

Eixos canulados para motores com caixa de redução permitem a criação de projetos onde 
o motor se situa no topo da ferramenta de mão. Em alternativa engrenagens cônicas 
e motores com baixa geração de calor permitem a instalação do mesmo em posição 
vertical, o que permite a utilização de fios de Kirschner de maior calibre e pinos. 

Seleção de Produto

DISPOSITIVOS MÉDICOS



 

Grampeadores 
Cirúrgicos

Soluções Recomendadas

• Motores BLDC sem ranhuras e DC com escovas 
para projetos não autoclaváveis

• Motores da série B05 e caixas de redução para 
grampeamento de mandíbula, ancoragem do 
grampo e corte de tecido em um grampeador 
cirúrgico

Vantagens

• Solução compacta para melhor acesso visual 
durante a operação

• Alto nível de integração 

Opções Típicas

• Eixo de saída e interface customizáveis

• Integração de montagem de alto nível

• Rolamentos cerâmicos para aumento 

   de vida

• Eixos customizáveis e selos mecânicos para 
aumento de confiabilidade

• Customização de fios e conectores

• Produtos não esterelizáveis para projetos de 
equipamentos descartáveis

Grampeadores Cirúrgicos modernos agora são eletrônicos e permitem aos cirurgiões 
realizar o processo de grampeamento com redução de esforço e com uma mão.

Motores sem escovas esterelizáveis da Portescap se adequam aos complexos 
processos de fechamento de mandíbula, ancoragem do grampo e corte de tecido em 
projetos de grampeadores reutilizáveis para o menor impacto nos tecidos ao redor da 
cirugia. Motores sem escovas de alta eficiência operam com uma uma única carga de 
bateria e desempenham bem em tecido mais grossos, enquanto seu tamanho reduzido 
permite um projeto leve e pequeno possibilitando um melhor campo visual ao cirurgião. 
Motores com escovas de menor ciclo de autoclave estão disponíveis para projetos 
descartáveis e semi-descartáveis. 

Seleção de Produto

DISPOSITIVOS MÉDICOS

Caixa de 
redução

Diam. 
(mm) Tipo

Max Cont. 
Torque  
(mNm)

Torque
 de Pico (mNm) Opções

R13 13 Planetária 250 500 Rolamento de esferas

B16 16 Direta 120 300 Rolamento de esferas

Motor
Diam. 
(mm)

Comp. 
(mm) Tecnologia

Torque 
Máx. 
Cont. 

(mNm)

Torque 
de Pico 
(mNm)

Velocidade 
Máx (rpm)

Controle de 
Posição

12G88 Athlonix 12 28,2
DC com 
escovas

3,5 15 10.000
Encoder 

Magnético/
Ótico de 512 LPR

Grampeador 
Cirúrgico

B0512N4101 
12,7 67,31

BLDC
Esterelizável

144,76 1.554 3.030 Sensores Hall

Grampeador 
Cirúrgico 

B0512N4102 
12,7 67,31

BLDC
Esterelizável

165,95 1.363 1.890 Sensores Hall

16DCP Athlonix 16 26
DC com 
escovas

2,63 10 10.000
Encoder 

Magnético/
Ótico de 512 LPR

16BHS 
2-fios

16 32,3
BLDC sem 
ranhuras

4 - 10.900 Sensores Hall

Grampeador 
Cirúrgico 

B0614H4042 
16,51 78,74

BLDC
Esterelizável

119,34 1.110.1 4.233 Sensores Hall
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SISTEMAS RESPIRATÓRIOS

Ventiladores

Soluções Recomendadas

• Motores DC sem escovas sem ranhuras Ultra ECTM 

de 16 a 22mm de diâmetro 

Vantagens

• Alta eficiência para operação extendida por carga 
de bateria

• Confiabilidade aumentada através ad redução de 
geração de calor

• Baixa inércia para rápida resposta em ajuste 
de pressão e fluxo, aumentando a aceitação e 
conforto do paciente

• Projeto sem ranhuras para movimentação suave e 
operação silenciosa

Opções Típicas

• Integração de alto nível com turbina para geração 
de fluxo de ar com ótimo custo-benefício

• Vazamentos reduzidos através de selo mecânico 
aumentando a eficiência pneumática

• Modificações nos rolamentos para ambientes ricos 
em O2

• Flange frontal customizada para acomodar a 
turbina

• Eletrônica integrada

• Sensor de temperatura integrado para controle de 
desempenho térmico

Como a liberação de pacientes em hospitais está se dando cada vez mais cedo 
para que a recuperação possa ser feita no conforto de seus lares, a necessidade de 
ventiladores portáteis é cada vez maior. Nosso motor sem escovas altamente eficiente 
permite aos fabricantes reduzir o tamanho da turbina e ainda assim atingir a pressão e 
fluxo necessários.

Fornecendo respostas mais rápidas, os motores sem escovas da Portescap permitem 
maior comodidade nas operações de duplo estágio que melhoram a aceitação ao 
tratamento de pacientes crônicos enquanto também tem um perfeito controle de 
volume para aplicações invasivas de suporte à vida. Esses motores silenciosos, 
confiáveis e altamente eficientes permitem que os ventiladores operem à bateria por 
horas oferecendo a máxima mobilidade ao paciente. Com a capacidade de prover 
soluções com turbina integrada a Portescap pode ajudar a colocar seu produto no 
mercado com maior rapidez. 

Seleção de Produto

Motor
Diam. 
(mm)

Comp. 
(mm) Tecnologia

Torque 
Máx. Cont. 
a 10krpm 

(mNm)

Torque 
de Pico 
(mNm)

Inércia 
(kgm²10-7)

Constante 
mecânica 

(ms)

16ECP36 
Ultra EC

16 36
BLDC sem 
ranhuras

7,5 63.000 0,6 3,9

16ECP52 
Ultra EC

16 52
BLDC sem 
ranhuras

16,1 40.000 1,0 1,9

22ECP45 
Ultra EC

22 45
BLDC sem 
ranhuras

29,4 47.000 2,3 1,8

22ECP60 
Ultra EC

22 60
BLDC sem 
ranhuras

50,5 38.000 3,5 1

22ECS45 
Ultra EC

22 45
BLDC sem 
ranhuras

26,8 73.000 2,3 1,9

22ECS60 
Ultra EC

22 60
BLDC sem 
ranhuras

45,9 60.000 3,5 1,4



Bombas de 
Infusão

Soluções Recomendadas

• Motor DC com escovas AthlonixTM de 8 a 22mm de 
diâmetro

• Caixas de redução de 10, 16 e 22mm de diâmetro

• Enconders D12, F16 e MSense

• Motores de passo can stack de 26 a 42mm de 
diâmetro

• Atuadores Lineares de 20 a 35mm de diâmetro 
para travamento do tubo/equipo

• Motores de passo can stack ou disco magnético 
de 15 a 26mm de diâmetro para carregamento do 
equipo e eliminação de bolhas

Vantagens

• Alta eficiência para longa operação à bateria

• Encoders de alta resolução para acuracidade para 
aplicações customizadas e as de baixo custo

• Comutação em metais preciosos para incremento 
de confiabilidade

• Projetos compactos para equipamentos 
ambulatoriais

• Baixo nível de ruído para discrição e conforto do 
paciente

Opções Típicas

• Integração de came de rolagem de equipo para 
uma solução de ótimo custo-benefício

• Integração de encoder/caixa de redução para 
compactação do projeto

• Rolamento de esferas para aumento da vida em 
ambientes com carregamentos laterais

• Caixas de redução com baixo nível de ruído

Clínicos e pacientes necessitam de bombas de infusão para administração correta 
de nutrientes e medicamentos. Junto com a capacidade de administrar fluidos, 
continuamente, em fluxos de poucos mililitros a um litro por hora, as bombas de 
infusão tem a capacidade de prover essas soluções de modo repetitivo, preciso e com 
a correta pressão.

As soluções da Portescap permitem o projeto de bombas ambulatoriais menores, 
mais precisas e com a capacidade de operar a bateria por maiores períodos. Encoders 
miniatura permitem a operação acurada e repetitiva na entrega de analgésicos, 
enquanto caixas de redução de plástico de alta resistência diminuem o ruído 
garantindo discrição, operação noturna e reduzindo o stress do paciente.

Seleção de Produto

SISTEMAS DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E NUTRIENTES

*mediante requisição

Motor
Diam. 
(mm)

Comp. 
(mm) Tecnologia

Torque 
Máx. Cont. 

(mNm)
Velocidade 
Máx (rpm) Controle de posição

08G61 8 19,6
DC com 
escovas

0,95 10.000
Encoder Magnético/Ótico de 

até 1024 LPR*

10NS61 
Athlonix

10 18
DC com 
escovas

0,9 10.000
Encoder Magnético/Ótico de 

até 1024 LPR*

12G88 
Athlonix

12 28,2
DC com 
escovas

3,5 10,000
Encoder Magnético/Ótico de 

até 1024 LPR*

16DCP 
Athlonix

16 26
DC com 
escovas

3,16 10.000
Encoder Magnético/Ótico de 

até 1024 LPR*

P110 104 16 19
Disco

 Magnético
6,2 10.000 40 passos por volta

17DCT 
Athlonix

17 26
DC com 
escovas

6,14 10.000
Encoder Magnético/Ótico de 

até 1024 LPR*

22DCP 
Athlonix

22 32
DC com 
escovas

6,5 10.000
Encoder Magnético/Ótico de 

até 1024 LPR*

26M048B 26 13,7  Can Stack 10,6 1.750 48 passos por volta

Caixa de 
redução

Diam.  
(mm) Tipo

Taxa de 
redução

Torque Máx. 
Cont. (mNm)

Torque
 Estático Máx 

(mNm) Opções

R10 10 Planetária 4 até 4096:1* 100 150
Rolamento de 

esferas

B16 16 Direta 5 até 2187 120 400
Rolamento de 

esferas

R16 16 Planetária 5,5 até 915:1 300 1.000
Rolamento de 

esferas

R22 22 Planetária
5,76 até
1090,1

600 2.000
Rolamento de 

esferas
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SISTEMAS DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E NUTRIENTES

Soluções Recomendadas

• Motores sem escovas de 8mm de diâmetro

• Motores com escovas Athlonix de 8 a 10mm de 
diâmetro

• Motores de disco magnético de 10mm de diâmetro

• Encoders e caixa de redução de 8 a 13mm de 
diâmetro

Vantagens

• Maior autonomia devido a soluções mais eficientes

• Com o uso de encoders e sensores hall a entrega 
de insulina é mais acurada e segura

• Tamanhos compactos para conforte e discrição

• Operação silenciosa para uso noturno e discrição 
para uso diurno

Opções Típicas

• Integrações de alto nível

• Customizações disponíveis

• Caixas de redução de baixo nível de ruído

Todos os anos, mais pacientes migram da injeção manual de insulina para os sistemas 
de monitoramento e injeção contínuo de insulina, graças a operação à bateria esses 
sistemas de infusão de insulina estão mais confortáveis e convenientes que nunca. 
Os motores compactos e eficientes da Portescap com caixas de redução e soluções 
customizadas, permitem aos sistemas de infusão projetos mais compactos e seguros, 
enquanto opera por mais tempo com baterias comerciais. Sistemas de controle de alta 
resolução permitem a dosagem de insulina em micro unidades de volume para uma 
infusão contínua e o monitoramento com motores DC com escovas ou sem escovas 
para rápida ação após a alimentação.

Seleção de Produto

Bombas de
Insulina

*mediante requisição

*mediante requisição

Motor
Diam. 
(mm)

Comp. 
(mm) Tecnologia

Torque Máx. 
Cont. (mNm)

Velocidade 
Máx (rpm) Controle de posição

8 mm 
BLDC*

8 TBD
BLDC sem 
ranhuras

TBD TBD Sensores Hall

08GS61 8 16,6
DC com 
escovas

0,66 10.000
Encoder Magnético/Ótico de até 

1024 LPR*

08G61 8 19,6
DC com 
escovas

0,95 10.000
Encoder Magnético/Ótico de até 

1024 LPR*

P010 064 10 16,4
Disco

 Magnético
1,85 10.000 24 passos por volta.

10NS61 
Athlonix

10 18
DC com 
escovas

0,9 10.000
Encoder Magnético/Ótico de até 

1024 LPR*

Caixa de 
redução

Diam.  
(mm) Tipo

Taxa de 
redução

Torque Máx. 
Cont. (mNm)

Torque
 Estático Máx 

(mNm) Opções

R08* 8 Planetária 4 até 4096:1 50 150
Rolamento de 

esferas

R10 10 Planetária 4 até 4096:1* 100 150
Rolamento de 

esferas

R13 13 Planetária 5,5 até 915:1 250 500
Rolamento de 

esferas



Pipetas Automatizadas

Soluções Recomendadas

• Motores DC com escovas Athlonix de 8 a 16mm 
de diâmetro

• Motores de disco magnético de 10 a 16mm de 
diâmetro com fuso

• Atuadores Lineares de 20 a 26mm de diâmetro

Vantagens

• Melhora da ergonomia graças a soluções 
compactas

• Maior autonomia graças a motores mais eficientes

• Acurácia da dosagem de amostras devido a 
encoders de alta resolução e soluções de baixa 
inércia

• Soluções lineares integradas aceleram o projeto

• Confiabilidade em sistemas de comutação de 
metais preciosos e tecnologias de motores          
de passo

Opções Típicas

• Fuso integrado

• Ajuste de tensão nos enrolamentos

• Passo do fuso customizável

Usado em biologia molecular, química analítica e em muitos testes médicos, pipetas 
eletrônicas permitem  a entrega de amostras e reagentes com grande acuracidade e 
repetibilidade enquanto reduz os risco de lesão por esforço repetitivo.

As soluções compactas e eficientes da Portescap permitem as pipetas eletrônicas 
serem mais ergonômicas e com maior autonomia antes da necessidade de 
carregamento da bateria. Sistema de atuação linear integrada simplificam e aceleram o 
projeto de novas gerações de dispositivos de mão, enquanto a força de atuação linear 
maior permite a manipulação de volumes maiores de substâncias.

Seleção de Produto

CIÊNCIAS DA VIDA

Motor
Diam. 
(mm)

Comp. 
(mm) Tecnologia

Torque 
Máx. Cont. 

(mNm)
Velocidade 
Máx (rpm) Controle de posição

08G61 8 19,6
DC com 
escovas

0,95 12.000
Encoder Magnético/Ótico de 

até 1024 LPR*

P010 064 10 16,4
Disco

 Magnético
1,85 10.000 24  passos por volta

10NS61 
Athlonix

10 18
DC com 
escovas

0,9 10.000
Encoder Magnético/Ótico de 

até 1024 LPR*

12G88 
Athlonix

12 28,2
DC com 
escovas

3,5 12.000
Encoder Magnético/Ótico de 

até 1024 LPR*

16DCP 
Athlonix

16 26
DC com 
escovas

2,63 10.000
Encoder Magnético/Ótico de 

até 1024 LPR*

P110 104 16 19
Disco 

Magnético
6,2 10.000 40 passos por volta

Atuadores 
Lineares

Diam. 
(mm)

Comp. 
(mm) Tecnologia

Torque 
Máx. 
Cont. 

(mNm)
Velocidade 
Máx (rpm)

Controle de 
posição Curso (mm)

20DAM-K 20,5 25,6
Atuadores 
Lineares

30,6 40,6
24  passos 
por volta

15 (cativo)

20DAM-L 20,5 25,6
Atuadores 
Lineares

30,6 40,6
24  passos 
por volta

50 
(não cativo)

20DBM-K 20,5 38,2
Atuadores 
Lineares

50 40,6
48  passos 
por volta

20 (captive)

20DBM-L 20,5 23,6
Atuadores 
Lineares

50 40,6
48 passos 
por volta

50 
(não cativo)

26DBM-K 26 21,3
Atuadores 
Lineares

35,6 15,2
48  passos 
por volta

13,2 (cativo)

26DBM-L 26 21,3
Atuadores 
Lineares

35,6 15,2
48 passos 
por volta

48
 (não cativo)
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CIÊNCIAS DA VIDA

Soluções Recomendadas

• Soluções de 8 a 10mm para múltiplos eixos da 
pipeta

• Motores DC com escovas de 10 a 12mm de 
diâmetro e motores de disco magnético de 10 a 
16mm de diâmetro com caixas de redução para 
garras e cobertura de frascos 

• Motores DC com escovas de 12 a 16mm de 
diâmetro ou motores DC sem escovas de 16mm 
de diâmetro com eletrônica integrada para eixos 
de movimentação

• Motores DC com escovas de 30 a 35mm de 
diâmetro ou motores de disco magnético da série 
P500 para movimentações rápidas em X e Y

Vantagens

• Alto desempenho devido à baixa inércia, soluções 
altamente dinâmicas

• Rápida resposta em movimentação graças 
a  soluções de alta densidade de potência de 
motores com escovas e sem escovas

• Operação com ruído reduzido

• Um único fornecedor para praticamente todas as 
necessidades de movimentação

Opções Típicas

• Encoder 

• Ajuste de enrolamentos

• Montagem de polia

Com a crescente demanda em sistemas médicos, a necessidade de otimizar a análise 
fluidos de pacientes tornou-se crítica. Analisadores e equipamentos de preparação de 
ensaios devem ser projetados para o mais alto desempenho enquanto mantém uma 
confiabilidade excepcional.

A Portescap continua avançando e inovando em tecnologia para melhorar a 
consistência de padrões do fluxo de trabalho, provendo resultados com maior  
qualidade e fontes confiáveis. Nosso amplo e flexível portfólio de produtos de 
automação inclui soluções para todos os laboratórios, não importando o tamanho ou a 
necessidade da aplicação.

Seleção de Produto

Automação Laboratorial

Motor
Diam. 
(mm)

Comp. 
(mm) Tecnologia

Torque 
Máx. Cont.

(mNm)
Velocidade 
Máx (rpm)

Inércia 
(kgm²10-7)

Constante 
mecânica (ms) 
ou aceleração 

angular
(rad/s²)

12G88 
Athlonix

12 28,2
DC com 
escovas

3,5 10.000 0,28 3,8 ms

16ECP36 
Ultra EC

16 36
Slotless 
BLDC

7,5 63.000 0,6 3,9

16ECP52 
Ultra EC

16 52
Slotless 
BLDC

16,1 40.000 1 1,9

16DCP 
Athlonix

16 26
DC com 
escovas

2,63 10.000 1,06 28,15 ms

P110 064 16 19
Disco 

Magnético
7 10.000 0,40 175.000 rad/s²

35NT2R82 35 57,2
DC com 
escovas

115 10.000 71,40 6 ms

P532 52 32,6
Disco 

Magnético 
205 6.000 12.00 195. 000 rad/s²

Caixa de 
redução

Diam.  
(mm) Tipo

Taxa de 
redução

Torque Máx. 
Cont. (mNm)

Torque
 Estático Máx 

(mNm) Opções

R08* 8 Planetária 4 até 4096:1 50 150 Rolamento de esferas

R10 10 Planetária 4 até  4096:1* 100 150 Rolamento de esferas

R13 13 Planetária 5,5 to 915:1 250 500 Rolamento de esferas

Encoder
Diam.
(mm) Tipo LPR Número de Canais Opções

M-sense 16 Magnético 1 a 1024 2 ou 3, Quadratura/Índice Drive tipo R, modo índice

F16 16 Magnético 16 2, Quadratura

HEDS - Ótico 96 a 1024 2 ou 3, Quadratura/ìndice

*mediante requisição



ONCOLOGIA

Sistemas de 
Biópsia

Seja para confirmar a presença de células cancerígenas ou identificar lúpus, 
ferramentas automatizadas de biópsia são usadas para coletar tecidos suspeitos     
para análise.

As soluções em motores miniatura da Portescap permitem um projeto compacto, leve 
que agrada aos usuários.

A plataforma multi-tecnológica da Portescap fornece soluções para as várias 
necessidades de movimentação de dispositivos de mão. Motores com ou sem escovas 
são geralmente utilizados para as ações de corte de tecido e retração de sondas, 
enquanto motores de passo pequenos são utilizados para guia as múltiplas amostras 
de tecido em compartimentos separados.

Seleção de Produto

Soluções Recomendadas

• Motores DC com escovas de 8 a 16mm de 
diâmetro

• Motores DC sem escovas de 16mm de diâmetro e 
caixa de redução

• Motores de disco magnético de 10 a 16mm de 
diâmetro

• Motores de passo can stack de 15 a 20mm de 
diâmetro

Vantagens

• Soluções multi-tecnológicas em miniatura de um 
único fornecedor

• Melhora na ergonomia devido as soluções de 
alta densidade de potência e eficiência para 
dispositivos à bateria

• Confiabilidade e longa vida durante vários ciclos 
de autoclave

• Segurança inerente ao projeto devido a solução 
de mais inércia, permitindo uma parada mais 
rápida

• Redução de ruído para alívio de stress no 
paciente

Opções Típicas

• Enrolamentos customizáveis em tensão para 
aplicações a bateria

• Encoders

Motor
Diam. 
(mm)

Comp. 
(mm) Tecnologia

Torque Máx. 
Cont. (mNm)

Velocidade 
Máx (rpm) Controle de posição

P010 064 10 16,4
Disco 

Magnético
1,85 10.000 24 passos por volta

10NS61 
Athlonix

10 18
DC com 
escovas

0,9 10.000
Encoder Magnético/Ótico 

de até 1024 LPR*

12G88 
Athlonix

12  28,2
DC com 
escovas

3,5 12.000
Encoder Magnético/Ótico 

de até 1024 LPR*

Ferramenta de 
Biópsia de
512N4103 

12.7 62,23
BLDC

Esterelizável
253,5 1.670 Sensores Hall

15M20D 15 15,11 Can Stack 3,87 1.200 20 passos por volta

16DCP 
Athlonix

16 26
DC com 
escovas

2,63 10.000
Encoder Magnético/Ótico 

de até 1024 LPR*

16BHS 2-fios 16 32,3
BLDC sem 
ranhuras

4 10.900 Sensores Hall

Caixa de 
redução

Diam.  
(mm) Tipo

Taxa de 
redução

Torque Máx. 
Cont. (mNm)

Torque
 Estático Máx 

(mNm) Opções

R10 10 Planetária 4 até 4096:1* 100 150
Rolamento de 

esferas

R13 13 Planetária 5,5 até 915:1 250 500
Rolamento de 

esferas

R16 16 Planetária 5,5 até 915:1 300 1000
Rolamento de 

esferas



página 15

*mediante requisição

ONCOLOGIA

Soluções Recomendadas

• Motores DC com escovas de 8 a 13mm de 
diâmetro

• Encoders D12 e F16

• Caixas de redução planetárias R08, R10 e R13

Vantagens

• Mais rapidez no ajuste do feixe de radiação devido 
aos motores com alta densidade de potência

• Extensão da vida útil devido aos motores com 
comutação de carbono e enrolamentos REE

• Aumento na acurácia do posicionamento das 
folhas com encoders de alta resolução

• Incremento na densidade da folha para aumento 
na precisão da formação do feixe

Opções Típicas

• Soluções customizadas

• Ajuste do enrolamento à tensão

• Rolamento de esferas

• Fuso integrado

Seguindo a Radioterapia Tridimensional Conformada (3D-CRT), a Radioterapia Guiada 
por Imagem (IGRT) está se tornando o método preferido no tratamento de células 
malignas, graças ao posicionamento mais preciso do campo de radiação.

Em ambos os métodos, as solução em miniaturas integradas da Portescap permitem 
ao MLC operar precisamente as folhas de tungstênio. Isto melhora a precisão com a 
qual a forma do tumor é replicada pelas folhas e as células malignas são atacadas pelo 
feixe de radiação com maior acurácia, diminuindo o dano aos tecidos saudáveis.

Os motores de alta densidade de potência da Portescap reduzem o tempo de traslado 
das folhas, que resulta na redução do tempo de tratamento do paciente enquanto a 
comutação de carbono e o enrolamento REE prolongam a vida do equipamento. 

Seleção de Produto

Radioterapia

Motor
Diam. 
(mm)

Comp. 
(mm)

Comp. 
(in) Tecnologia

Velocidade 
Máx (rpm)

Controle 
de posição

Controle de 
posição

08G61 8 19,6 0,77
DC com 
escovas

0,95 12.000
Encoder Magnético/
Ótico de até 1024 

LPR*

10NS61 
Athlonix

10 18 0,71
DC com 
escovas

0,9
10.000

Encoder Magnético/
Ótico de até 1024 

LPR*

12G88 
Athlonix

12 28,2 1,1
DC com 
escovas

3,5 12.000
Encoder Magnético/
Ótico de até 1024 

LPR*

13N88 13 28,2 1,1
DC com 
escovas 

3,3 9.000
MR/optical encoder 

512 lines

Caixa de 
redução

Diam.  
(mm) Tipo

Taxa de 
redução

Torque Máx. 
Cont. (mNm)

Torque
 Estático Máx 

(mNm) Opções

R08* 8 Planetária 4 até 4096:1 50 150
Rolamento de 

esferas

R10 10 Planetária 4 até 4096:1* 100 150
Rolamento de 

esferas

R13 13 Planetária 5,5 até 915:1 250 500
Rolamento de 

esferas



Tratamendo 
de Doenças 
Arteriais 
Periféricas

Soluções Recomendadas

• Motores DC com escovas de 8 a 16mm de 
diâmetro

• Motores Ultra EC de 16mm de diâmetro

Vantagens

• Aumento de ergonomia devido ao compacto 
pacote integrado da solução

• Alta eficiência para longos períodos de autonomia

• Operação suave e melhora sensorial ao cirugião, 
devido à tecnologia sem núcleo

• Segurança inerente devido aos rotores de baixa 
inércia

Opções Típicas

• Customização de tensão dos enrolamentos para 
aplicações à bateria

• Customizações de ponta de eixo para encaixe de 
cateter

• Rolamentos de esferas

• Fuso integrado

A manutenção do correto fluxo de sangue nas veias e artérias é fator crítico para 
oxigenação dos tecidos. Vasos sanguíneos podem ser obstruídos por inúmeras razões, 
levando a consequências desde desconforto até a perda de membros, e em alguns 
caso à morte. Aterectomias orbitais e rotacionais são procedimentos cirúrgicos 
modernos usados para remover o acúmulo de placas nos vasos. Um esmeril rotativo 
ligado a um cateter é inserido nos vasos sanguíneos para cortar ou desbastar a 
calcificação.

O vasto portfólio de tecnologias de motores da Portescap e as suas soluções miniatura 
são realmente bem adaptadas para os diversos projetos de equipamentos de extração 
de placas. Motores sem escovas e sem ranhuras permitem uma aceleração suave 
e uma melhor percepção do cirurgião durante o processo, enquanto motores com 
escovas permitem uma maior autonomia nos dispositivos descartáveis à bateria. Os 
motores Portescap oferecem uma regulagem precisa de velocidade para o máximo 
controle durante o processo abrasivo. Rotores de baixa inércia promovem maior 
segurança em caso de necessidade de desaceleração brusca.

SISTEMAS ENDOVASCULARES

Motor
Diam.  
(mm)

Comp. 
(mm) Tecnologia

Torque 
Máx. Cont.

(mNm)
Velocidade 
Máx (rpm)

Controle de 
Posição

12G88 Athlonix 12 28,2
DC com 
escovas

3,5 12.000
Encoder Magnético/

Ótico de até
 1024 LPR*

16BHS 2-fios 16 32,3
BLDC sem 
ranhuras

4 10.900 Hall sensors

16DCP Athlonix 16 26
DC com
escovas

2,63 10.000
Encoder Magnético/

Ótico de até 
1024 LPR*

16BHS 2-fios 0,63 1,27
BLDC sem 
ranhuras

0,57 10.900 Sensores Hall

16ECP52 
Ultra EC

16 52
BLDC sem 
ranhuras

16,1 40.000 Sensores Hall

16ECP36 
Ultra EC

16 36
BLDC sem 
ranhuras

7,5 63.000 Sensores Hall

PAD 
B0612P1019 16,51 59,94 BLDC 11,79 83.000 Sensores Hall

*mediante requisição
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Aplicações
• Robôs cirúrgicos

• Perfuradores de alta velocidade (crânio/
espinha)

• Máquinas de inoculação

• Injetores dentais

• Desbastadores dentais

• Ferramentas oftalmológicas

• Bombas de seringa ou peristálticas

• Próteses de membros

• Sistemas de reabilitação

• Analisadores de sangue

• Equipamentos de tratamento DVT

• Máquinas dispensadoras de fármacos

• Camas hospitalares

• Maquinário de raio-x

• Máquinas de diálise

• Concentradores de oxigênio

Outras Aplicações Médicas
Os motores Portescap podem se integrados a um sem número de soluções em equipamentos 
médicos, com a nossa capacidade de customização podemos atender os requisitos mais 
exigentes do mercado.

OUTROS



Escolha a tecnologia padrão que melhor se adequa a sua necessidade de velocidade, torque, tamanho, 
eficiência e aceleração. Ou confie na nossa avançada engenharia para customizar seu produto com o melhor 
enrolamento, tipo de imã, tecnologia de comutação, eixos, fios e outras características necessárias para 
otimizar a sua aplicação.

Motores Compactos e Potentes para 
sua Aplicação

Motores DC sem escova

ranhurados (BLDC)
Diâmetros: 12,7 - 50,8 mm
Velocidade: até 100.000 rpm
Torque: até 6.526,6 mNm

Motores DC sem escova sem 
ranhuras (BLDC)
Diâmetros: 16 - 26 mm
Velocidade: até 70.000 rpm
Torque: até 98 mNm 

Motores DC com escovas
Diâmetros: 8 - 35 mm 
Velocidade: até 16.000 rpm
Torque: até 160 mNm 

Motores de Disco Magnético
Diâmetros: 10 - 85 mm 
Velocidade: até 10.000 rpm
Torque: até 325 mNm  

Motores de Passo - Can 
Stack
Diâmetros: 15 - 60 mm 
Velocidade: até 1.000 rpm
Torque: até 300 mNm 

Atuadores Lineares Digitais
Diâmetros: 20 - 57 mm 
Velocidade: até 500 passos por segundo
Força: até 125 N  

Caixas de Redução
Diâmetros: 8* - 40 mm 
Velocidade: até 10.000 rpm 
Torque: até 10 Nm 

                  *mediante requisição

Encoders
Diâmetros: 8* - 30 mm 
Tecnologia: Magnético, ótico
LPR: 1 to 1024 

                   *mediante requisição

BLDC Ranhurado BLDC sem ranhuras DC com escovas Disco Magnético Motor de Passo Atuador Linear Digital

Eficiência/Vida da Bateria ++ +++ ++++ + + +
Vida do motor ++++ ++++ ++ ++++ +++ ++
Autoclavagem ++++ +

Capacidade de resistir em ambientes 
severos ++++ +++ ++ ++ + +

Alta densidade potência/peso ++++ ++++ +++ +++ + +
Alta aceleração do motor ++ ++ +++ ++++

Posicionamento em malha aberta + + ++++ ++ +++
Controle Simples + + ++++ ++ ++ ++

Baixo nível de ruído +++ ++++ +++ ++ ++ +
Facilidade de conseguir movimentação 

linear ++++
Torque máximo contínuo ++++ ++++ +++ ++++ +

Velocidade máxima ++++ ++++ +++ ++ + +

Escolha a Tecnologia mais Adequada a sua Aplicação
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Imãs
Ferrite
Neodímio
Samário
Cobalto
AlNiCo

Rolamentos:
Bucha / esferas
Lubrificantes especiais
Customizados

Caixas de Redução:
Direta
Planetária
Baixo ruído
Customizada

Encapsulamento:
Frameless
Mudança de material
Categoria BF

Enrolamentos:
Customização de 
tensão
Encapsulamento
Tecnologia REE
Autoclavagem

Eixo:
Eixo em D
Furos
Canulado
Bossa
Comprimento
Pinhão
Polia
Customizado

Encoders:
Ótico
Magnético
MR
Line Drive
Customizado

Comutação (com 
escovas):
Metais preciosos
Carbono
Filtros EMI

Comutação (sem 
escovas):
Sensores Hall/Sensorless
Eletrônica embarcada

Fios:
Comprimento
Conector
Cabo flex
Pinos de saída
Cobertura em PTFE/
Teflon
Cabo ribbon
Blindagem
Autoclavagem
Customizados

Opções de Customização incluem:

• Encapsulamentos ou selos para ambientes limpos, com 
alta umidade ou ambientes com alto índice de poeira ou 
contaminantes

• Projetos frameless para redução de peso, tamanho e custo

• Velocidades, torque e ciclo de trabalho customizados

• Enrolamentos especiais, imãs e bobinas para atender 
requisitos específicos de velocidade, torque e eficiência

• Marcações especiais, tais como: CE, UL ou CSA

• Customização de conectores e pinos

• Eixos especiais

• Adição de valor

Nós podemos customizar um motor padrão para atender seus requerimentos específicos, incluindo 
especificações de desempenho, configuração de montagem, requerimentos de ambiente e desempenho térmico 
e outras necessidades operacionais.

Soluções Customizadas para Otimizar 
sua Aplicação

Soluções Customizadas para Otimizar cada Oportunidade

Não há nada como colocar novas idéias em movimento. O longo 
caminho de sucesso da Portescap em criar soluções únicas nos 
abre um leque imenso de indústrias e aplicações. A Portescap 
pode melhoras seus produtos de prateleira para atender requisitos 
específicos, tais como interfaces de montagem, requisitos de 
desempenho e performance térmica, assim como atender as 
necessidades em relação aos ambientes de operação. Onde quer que 
seja que seu projeto seja específico em características, restrições 
de espaço, ou operação em ambiente especiais, a Portescap pode 
oferecer a solução que você procura.
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De origem Suíça, impulsionada 

por sua paixão por precisão, 

inovação focada no cliente, 

excelência técnica e serviço da 

melhor qualidade desde 1931, a 

Portescap se tornou a especialista 

líder em motores e solução de 

controle de precisão em miniatura 

para o mercado médico.

Mais que só motores...

...soluções em 

movimentação para 

o melhor resultado 

médico.


