
Comunicado de imprensa 

Avenida João Paulo Ablas, 2970 • Cotia/SP 06711-250 – Brasil • www.Portescap.com •  
Telefone: (11) 4615-6300 r. 6473 • Celular: (11) 99239-1258 • vendas@portescap.com 

 
 
 

Portescap lança motor compacto com alta eficiência energética  
Motor DC sem escova para aplicações de alta velocidade 

 
A Portescap, fabricante líder global de motores em miniatura e produtos especializados, 
adicionou o motor sem escova de alta velocidade 16ECS à sua plataforma de micromotores 
DC sem escova Ultra EC™. Esses motores compactos de 16 milímetros estão disponíveis em 
comprimentos de 36 e 52 mm e fornecem alta potência enquanto funcionam a velocidades 
de 75.000 rpm. 
 
O 16ECS é composto por um circuito magnético aprimorado que reduz as perdas de ferro e 
recirculação, que podem causar aquecimento do estator do motor em altas velocidades. O 
coração do motor, a bobina Ultra EC proprietária, fornece maior torque e potência mecânica 
em comparação com motores semelhantes. 
 
Este novo motor altamente eficiente oferece operação mais fria em altas velocidades, maior 
capacidade da bateria e maior vida útil. Os aplicativos duram mais entre os ciclos de 
carregamento e o tamanho das baterias necessárias pode ser reduzido, tornando os 
dispositivos móveis que usam o 16ECS menores e mais leves. 
 
Projetado para aplicações movidas a bateria que funcionam em altas velocidades ou que 
requerem alta potência, o 16ECS é ideal para dispositivos médicos de aterectomia, brocas 
dentais, dispositivos cosméticos e equipamentos de automação laboratorial.  
 
Para obter mais informações, visite www.portescap.com 
 
 
 
 
Sobre a Portescap 
 
A Portescap oferece a mais ampla linha de motores em miniatura e produtos especializados 
do setor, abrangendo tecnologias de motores DC de escovas sem núcleo, motores DC sem 
escovas, motores de passo do tipo can stack, redutores, atuadores lineares digitais e ímãs de 
disco. Os produtos da Portescap vêm suprindo diferentes necessidades de controle de 
movimento em um amplo espectro de aplicações médicas, biológicas, instrumentação, 
automação, aerospacial e comercial há mais de 70 anos. 
 
A Portescap tem centros de fabricação nos Estados Unidos, São Cristóvão e 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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