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Motor com disco magnético de alto desempenho  
da Portescap oferece a melhor potencia nominal e a melhor 

aceleração do mercado 
 

A Portescap apresenta a série P532 de motor de passo com disco magnético com 
encoder. Essa solução integrada oferece a melhor melhor potência e aceleração do 

setor para superar os motores sem escovas DC, em diversas aplicações que requerem 

desempenho em looping fechado. Os motores da série P532 têm 52 mm de diâmetro e 
até 55 mm de comprimento, o torque nominal é de 0,2 Nm (que pode chegar a 0,5 Nm). 

Isso permite que o P532 forneça desempenho dinâmico ótimo, como a aceleração de 

até 400K rad/s2. Esses níveis de desempenho são ideais para aplicações que requerem 

mudanças rápidas na rotação (+/- 3.000 RPM em milésimos de segundos). Alguns 
exemplos de aplicações são guias de desbobinadeiras ou rebobinadeiras, mesas XY no 

segmento médico e robótico. 

 
“O motor da série P532 da Portescap tem um design exclusivo com bobinas multipolares 

que não requer mais “ferro” para o rotor, essa caracteristica da bobina é que faz com que a 

inércia do motor seja mantida muito baixa (12E-7 kgm2). Com o fechamento do loop de 

posição com o encoder possibilita ao motor alcançar acelerações incríveis que, combinadas 
à alta velocidade de até 6 mil RPM, tornam esse motor a tecnologia adequada para 

movimentos rápidos e progressivos”, diz Anant Bhalerao, gerente geral da linha de produto. 

 
Com seu design exclusivo e o encoder como recursos padrão, a série P532 do motor 

com disco magnético permite que os engenheiros de máquinas aumentem a eficiência 

geral do design de suas máquinas. Como resultado, esses motores de passo, que estão 

em conformidade com a RoHS, são a solução ideal para o setor têxtil, as ciências 
laboratoriais, medicina, tratamento de fluidos e equipamentos de automação industrial. 
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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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