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Motores de passo com disco magnético P760 com desempenho 

dinâmico excepcional 
 

A Portescap apresenta o motor de disco magnético série P760, que oferece o melhor 

desempenho em motores de CC sem escovas em várias aplicações. O nosso exclusivo 

motor com disco magnético fino foi otimizado para para fornecer alto torque e 

aceleração de até 5.000 rpm. O desempenho superior foi conseguido combinando a 
tecnologia de Disco Magnético com otimização do número de pares de polos. A 

tecnologia de Disco Magnético proporciona inércia muito baixa, enquanto a otimização 

de pares de polos equilibra as perdas no ferro versus as perdas joule. Este motor de 
passo de alta velocidade pode fornecer um torque reforçado de 0,7 Nm com inércia tão 

baixa quanto 17E-7 Kgm2. 

 

O motor da série P760 de enlace fechado oferece desempenho dinâmico excepcional 
para atender aplicações desafiadoras onde as mudanças rápidas na aceleração e na 

direção da rotação são necessárias no tempo mais curto possível. As aplicações que 

podem beneficiar-se da nossa série P760 incluem guias eletrônicas de fiação, tabelas 
médicas XY e robótica. 

 

“Nosso motor da série P760 tem projeto multipolar exclusivo com inércia de rotor 

extremamente baixa. Diferentemente de outras tecnologias de motores, o rotor não 
requer uma estrutura de ferro adicional para obter variações de fluxo. Com o 

fechamento enlace de posição com o codificador, o motor consegue alcançar 

acelerações excepcionais que, combinadas à alta velocidade de pico, tornam esta 
tecnologia de motor adequada para movimentos rápidos e progressivos”. Diz Anant 

Bhalerao – Gerente Associado de Linhas de Produto 

 

Com seu design exclusivo e o encoder como um recurso padrão, a série P760 de motor 
de passo com disco magnético permite que os engenheiros de máquinas aumentem a 

eficiência geral do design de seus dispositivos. Como resultado, esses motores de 
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passo, que estão em conformidade com a RoHS, são a solução ideal para os setores 

têxtil, de ciências da vida, da medicina, do tratamento de fluidos e de equipamentos de 
automação industrial. 
 

Sobre a Portescap 
A Portescap oferece as melhores soluções para atender às necessidades para 

aplicações médicas e industriais. Servimos aplicações de desempenho crítico com uma 

ampla gama de de tecnologias de produtos eletrônicos em miniatura - motor CC com 
escovas, motor CC sem escovas, motor de passo can stack, atuadores lineares digitais, 

magnetos em discos e redutores/encoders/drives. Os produtos da Portescap têm 

servido a diversas necessidades de controle de movimento em um amplo espectro de 

aplicações médicas e industriais - aplicações médicas, em ciências da vida e 
diagnósticos clínicos, em instrumentação, em automação, aeroespaciais e em 

segurança, por mais de 70 anos.  

 

A Portescap tem centros de produção nos Estados Unidos e na Índia, e utiliza uma rede 
de Desenvolvimento Global de Produtos com centros de pesquisa e desenvolvimento 

nos Estados Unidos, China, Índia e Suíça.  
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