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Reduza o tamanho de dispositivos e instrumentos, sem 
comprometer a potência, com os motores de corrente contínua 

com escovas Athlonix ™ 10NS da Portescap 
 

 
A Portescap apresenta o minimotor de corrente contínua com escovas 10NS. Os 

motores de corrente contínua com escovas proporcionam espetacular desempenho de 

velocidade e torque, garantindo alto torque nominal e alta potência de até 0,7 W em 
dimensões  menores do que o oferecido por motores  de desempenho comparáveis.  

Isso permite que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) produzam máquinas 

e dispositivos menores, mais leves, e com desempenho superior. Além disso, elimina a 
necessidade de ter que escolher o tamanho compacto e peso leve, ou a vida útil da 

bateria e o ciclo de vida do equipamento. 

 

"Como parte da plataforma Athlonix™, os ultracompacto motores de corrente contínua 
com escovas 10NS apresentam um design eficiente e sem núcleo, com uma bobina 

autosuportante e circuito magnético otimizados. Tudo isso permite que o motor 

maximize a densidade de potência, proporcionando, ao mesmo tempo, resistência 
prolongada durante a vida útil do motor", diz Sunil Kumar, Gerente de Produtos 

Assistente. "Isso torna os motores em miniatura 10NS  adequados para o uso em 

dispositivos médicos e de instrumentação, incluindo bombas, colimadores, 

equipamentos de levantamento topográfico e aplicações de segurança e acesso". 
 

Esses motores com alta densidade de potência oferecem torque máximo contínuo de 

até 0,9 mNm para proporcionar maior resistência e desempenho, sem comprometer a 
eficiência operacional. Eles pesam apenas 16 g e fornecem potência de saída de até 

0,7 Watts. 
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Os motores de corrente contínua com escovas 10NS são compatíveis com encoders 

incrementais e redutores de vários tamanhos e proporções, para satisfazer uma ampla 
gama de necessidades de aplicação. Eles são fabricados em uma instalação certificada 

pela norma ISO e estão em conformidade com a RoHS.  

 

Sobre a Portescap 
A Portescap oferece a mais ampla gama de motores especiais e miniaturas do setor, 

englobando motores com escova CC sem núcleo, CC sem escovas, motor de passo 

tipo “can stack”, engrenagens planetárias, atuadores lineares digitais, ímãs em disco e 
tecnologias de motores de passo híbridos.  Os produtos da Portescap têm atendido 

várias necessidades de controle de movimentos em um amplo espectro de aplicações 

médicas e industriais – área médica, ciências biológicas, instrumentação, automação, 

setor aerospacial e aplicações comerciais, há mais de 70 anos.  
 

A Portescap tem centros de fabricação nos Estados Unidos, St. Kitts e Índia e usa uma 

rede global de desenvolvimento de produtos com centros de pesquisa e desenvolvimen-
to nos Estados Unidos, China, Índica e Suíça. No Brasil conte com a KALATEC 

AUTOMAÇÃO LTDA (19- 3045 4900) para auxiliá-lo no seu projeto, seja ele qual for. 
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