TAVOLA TORQUE

TORQUE INDEX TABLE

La tavola Torque è l’alternativa elettronica alle tavole rotanti meccaniche. Il principio di funzionamento è quello dei motori lineari, ma
con disposizione degli elementi secondo una geometria circolare.
La parte fissa (statore) è integrata sulla cassa del dispositivo, mentre quella mobile (rotore) è rappresentata da un tamburo magnetico
solidale al cuscinetto portante della tavola.
La tecnologia delle tavole Torque è pertanto del tipo “direct drive”,
cioè il trasferimento della potenza avviene direttamente al componente da ruotare senza l’utilizzo di ingranaggi o trasmissioni, con il
vantaggio di avere maggiori valori di accelerazione e velocità ed
altissima precisione, sempre in totale assenza di giochi.
Ulteriori vantaggi sono il foro di passaggio di ampie dimensioni e la
possibilità di riprogrammazione della rotazione, senza nessun vincolo.
La tavola Torque è predisposta per essere comandata da qualsiasi
tipo di controllo e abbinata a qualsiasi azionamento.

SERIE TK

The Torque Index Table is an electronic alternative to a mechanical
rotary index table. The principle behind this product is that of a linear motor with the components arranged in a circular geometry.
The Fixed part (stator) is integrated into the Torque Tables housing,
while the rotating component (rotor) is applied as a magnetic drum
that is affixed to the table’s rotating bearing. This means that this
is a “direct drive system”, wherein the power is transferred directly
to rotary component without the aid of gears or gear boxes or other
transmissions.
The advantages of the Torque Index Tables are a higher value of acceleration; faster speeds; greater precision; and a total absence of
backlash. Other advantages are a large center hole and the possibility of reprogramming and thus reapplying the Torque Index Table
without limitations. The unit is supplied to be driven by any controller
and motor manufacturer.
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CONTROLLO QUALITA’ / QUALITY CONTROL

RECEPTION

Sistemi che consentono la movimentazione di pezzi tipicamente
di massa contenuta, trasferiti tra
punti predefiniti. La serie ordinata
di movimenti consente di ottenere una ampia gamma di operazioni
di “presa e posa” con spostamenti
precisi e delicati in assenza di vibrazioni, anche ad alte velocità.
I manipolatori possono essere
meccanici (a camma) oppure elettronici (con motore lineare) e realizzare movimenti lineari o angolari.
Alta ripetibilità, compattezza,
minima potenza installata e
minima manutenzione sono le
caratteristiche dei Manipolatori
Autorotor che, insieme alla possibilità di sincronizzazione meccanica
al ciclo macchina, rendono l’utilizzo del sistema facile ed immediato.

MANIPULATORS
Manipulators enable the handling
of components or parts between
predefined points. Also known as
a “pick and place”, a wide range of
operations with exacting and precise locating is available with the
absence of vibration and at very fast
speeds. Manipulators are offered
as a mechanical device that incorporates cam displacement or as an
electronic device employing a linear
and/or angular movement.
High repeatability, higher productivity compactness, minimum input
power, and low maintenance are
important features of the Autorotor
Manipulators, that together the ability to synchronize with other mechanical equipment makes the use
of the system easy with low cost
requirements.
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MECHATRONIKA DLA AUTOMATYZACJI
mechatronics unit for automation
System zarządzania jakością

PIERŚCIENIE OBROTOWE
Pierścienie obrotowe są urządzeniami przetwarzającymi ciągły ruch
obrotowy wału napędowego w ruch przerywany pierścienia nośnego.
Jest to ewolucyjne rozwinięcie koncepcji stołu obrotowo
podziałowego, z tą zasadniczą różnicą, że transportowany element
nie jest umieszczany na dysku lecz na pierścieniu. Pierścienie
obrotowe posiadają duży otwór pozwalający na montaż
wyposażenia dodatkowego w jego wnętrzu. Charakteryzują się
kompaktowymi rozmiarami w stosunku do uzyskiwanych
parametrów i wysoką precyzją działania.

LINIA AR
Seria AR jest zaprojektowana specjalnie w celu uzyskania większej
precyzji i powtarzalności obrotów dla dużych obciążeń inercyjnych.
Każdy model przekładni może być programowany do pracy ciągłej
lub przerywanej. Wysokiej jakości zabieraki, krzywki oraz obudowa
pozwalają uzyskać doskonałą wydajność dla każdego zastosowania
przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu.

ROTARY RINGS
The Rotating Ring is a machine that transforms the continuous
input rotary motion into an intermittent output motion. This is an
evolution of a rotary index table, but it has the substantial difference
in that the rotating part is not on the disc but on the crown. It is
characterized by a large center hole which is ideal for the mounting
of auxiliary equi-pment in the center of the ring. It has a compact
design and a high degree of precision accuracy.

AR SERIES
The AR Series is designed to handle demanding part
requirements when considering mass and inertia. Each model
can be the pos-sible solution for programmable stopping or
continuous rotation. The heavy duty cam followers, cylindrical cam
and structural design guarantee high efficiency in all applications. It
also provides a quiet operation. It is run with a mechanical cam to
optimize accuracy and repeatability.

STOŁY PODZIAŁOWO OBROTOWE
Stoły obrotowe są urządzeniami mechanicznymi składającymi się ze
współpracujących ze sobą pod kątem prostym wałków. Ruch
obrotowy poziomego wałka napędowego jest przetwarzany w ruch
obrotowo przerywany wałka pionowego. Wałek pionowy
wyposażony jest w ułożyskowany dysk indeksujący, do którego
montuje się oprzyrządowanie . Ruch przerywany jest uzyskiwany
dzięki zastosowaniu odpowiednio zaprojektowanej krzywki na wale
napędowym.
Krzywka we współpracy z zabierakami dysku
indeksującego ustawia dysk w odpowiedniej pozycji. Kształt krzywki
i ilość zabieraków definiują przebieg zaprogramowanego ruchu. W
zależności od wymagań Klienta można dobrać ilość podziałów od 2
aż do 540 podziałów na obrót. Stoły obrotowe są bezobsługowe i
zachowują swoje wysokie parametry dzięki przyśpieszaniu i
hamowaniu dysku poprzez odpowiednio zaprojektowaną krzywkę
oraz całkowity brak luzów. Kompaktowa, solidna konstrukcja stołów
obrotowych, duże obciążenia osiowe i promieniowe w połączeniu z
wysokim poziomem technicznym wykonania są standardem dla
firmy Autorotor.

LINIA T5

LINIA AT
Seria przekładni AT jest napędzana serwosilnikiem z przekładnią
planetarną. Małe wymiary połączone z wieloma możliwościami
konfiguracji czasu indeksu pozwalają na zastosowanie w różnych
aplikacjach. Precyzja i powtarzalność pozycjonowania wraz z
wyjątkowo cichą pracą są głównymi zaletami serii AT. Duży
środkowy otwór pozwala na swobodne przeprowadzenie
przewodów instalacyjnych przez maszynę. Seria AT dostarczana
jest z kompletnym napędem i sterowaniem. Na życzenie Klienta,
może być wyposażona w napęd wybranego producenta.

T5 SERIES

ROTARY TABLES
The rotary tables are mechanical units with orthogonal axes, where
the continuous rotation of the input shaft results in the conversion
into an intermittent rotation of the output disc. This is accomplished
by mounting the cam to the input shaft and then an indexing disc
holding the cam follower integrated with the output disc. The profile
of the cam and number of cam follower bearings applied determine the type of index movement that occurs. The number of
stations (2 to 32 with the possibility up to 540 stations) will be
determined by the mechanism according to the customer’s
requirements. The index time from station to station is directly
proportional to the cam angle and the input RPM. The large range
of the Autorotor ro-tary tables includes barrel cam and globoidal
cam displacement systems. Standard solutions for applications
are readily available. For example the TS (slim) units are
designed to accommodate an application that requires a limited
dimension. The compact and ro-bust structure of the Autorotor
index tables, along with the tailoring of requirements with all the
higher standards of performance, high axial as well as the radial
load capacities is a standard for Autorotor. The Autorotor index
table is maintenance free and over the time the highest levels of
accuracy occurs due to the acceleration and dece-leration of the
indexing disc through the displacement generated by the cam and
the fact that there is an absence of backlash.

LINIA T6 - T06

Przekładnie indeksujące pracują na tej samej zasadzie, co
podziałowe stoły obrotowe. Przekładnie, w odróżnieniu od stołów,
nie posiadają łożyskowanego dysk indeksującego. Kompaktowa i
zwarta forma pozwala na łatwe wbudowanie przekładni w
konstrukcję maszyny. Przekładnie oscylacyjne posiadają podobne
wymiary jak przekładnie indeksujące. Są wyposażone w
odpowiednie wałki z krzywkami pozwalającymi na zmianę ciągłego
ruchu obrotowego wału wejściowego w ruch oscylacyjny lub
przerywany z zachowaniem odpowiednich przyspieszeń i hamowań.
Istnieje możliwość zaprojektowania specyficznych czasów dla
zatrzymań i przemieszczeń poprzez odpowiednie ukształtowanie
zespołu krzywki. W przypadku elementów o niskiej masie i inercji
możliwe jest uzyskanie bardzo szybkich ruchów indeksujących.

LINIA OT/IT

PRZEKLADNIE OSCYLACYJNE I PRZEKLADNIE
INDEKSUJĄCE Z RÓWNOLEGŁYMI OSIAMI

LINIA GL GLOBOIDALE

GL GLOBOIDAL SERIES

ZESTAW Z NAPĘDEM

OSCILLATORS AND INTERMITTENT DRIVES
WITH ORTHOGONAL AXES
The intermittent drive works on the same principle as the rotary
index table. The difference is that both the oscillator and Intermittent Drives have an output shaft rather than an indexing table top
or disc. The compact and minimalistic shape makes the units
ea-sily applicable when placed in different orientations within the
final machine requirements. The Oscillator is dimensionally the
same as the Intermittent Drive, but it is equipped with a different
drive cam that transforms a constant input speed into an
oscillating output with acceleration and deceleration inherent to
the mechanism. Specific dwells or pauses can be achieved by
simply designing the internal cam and the incorporation of cam
follower bearings to ride in the rib of the cam. With minimal mass
and inertia rapid movement of the machine is achievable.

OT/IT SERIES

T6 - T06 SERIES

AT SERIES
The AT Series is controlled by a servo motor with a planetary gear
and mechanical transmission. With a very small dimensional footprint, the system offers a great deal of flexibility due to the programmable working positions that can be varied freely at any time
for any application. The high accuracy and great repeatability for
positioning, in addition to a linear as well as an extremely quiet
operation are the main features of the AT Series. The large
central opening allows for the easy flow of equipment (cables,
pipes, etc) through the machine. The servomotor drive and control
system is included with the unit, or if requested, the AT Series ring
can be prepared to receive a customer supplied system

PRZEKŁADNIE OSCYLACYJNE I PRZEKLADNIE
INDEKSUJACE Z PROSTOPADŁYMI OSIAMI

COMPLETE GROUP

Cechą charakterystyczną tego rodzaju przekładni jest równoległe
usytuowanie osi walka napędzającego i wałka indeksującego. Istnieje
możliwość indeksowania ruchu obrotu w zakresie 1 do 8 lub, w
przypadku oscylatora zaprojektowania
odpowiedniego kąta ruchu
oscylacyjnego i podziału czasowego tego ruchu. Jest to alternatywne
rozwiązanie dla przekładni z wałkami prostopadłymi. Ruch przerywany
lub oscylacyjny jest uzyskiwany poprzez odpowiednie ukształtowanie
zespołu krzywek oraz zabieraków. Przekładnie oscylacyjne i indeksujące
z równoległymi wałkami są tańszą alternatywą wobec stołów
indeksujących i mogą być stosowane w aplikacjach nie wymagających
wysokiej precyzji w porównaniu do stołów obrotowo podziałowych.

LINIA AP

OSCILLATORS AND INTERMITTENT
PARALLEL DRIVES
The significance of this product is that the input of the drive is equally
matched with output on the opposing side of the unit with variations
in station patterns from One to Eight or in the case of the oscillator
output displacement angles that may be required. This is an alternative to orthogonal machines and drives. In applying double flat cam
profiles in conjunction with additional idle rollers intermittent and
oscillating outputs are achieved. They are low cost alternatives to
Rotary Turn Tables where higher precision is not required.
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i ilość zabieraków definiują przebieg zaprogramowanego ruchu. W
zależności od wymagań Klienta można dobrać ilość podziałów od 2
aż do 540 podziałów na obrót. Stoły obrotowe są bezobsługowe i
zachowują swoje wysokie parametry dzięki przyśpieszaniu i
hamowaniu dysku poprzez odpowiednio zaprojektowaną krzywkę
oraz całkowity brak luzów. Kompaktowa, solidna konstrukcja stołów
obrotowych, duże obciążenia osiowe i promieniowe w połączeniu z
wysokim poziomem technicznym wykonania są standardem dla
firmy Autorotor.

LINIA T5

LINIA AT
Seria przekładni AT jest napędzana serwosilnikiem z przekładnią
planetarną. Małe wymiary połączone z wieloma możliwościami
konfiguracji czasu indeksu pozwalają na zastosowanie w różnych
aplikacjach. Precyzja i powtarzalność pozycjonowania wraz z
wyjątkowo cichą pracą są głównymi zaletami serii AT. Duży
środkowy otwór pozwala na swobodne przeprowadzenie
przewodów instalacyjnych przez maszynę. Seria AT dostarczana
jest z kompletnym napędem i sterowaniem. Na życzenie Klienta,
może być wyposażona w napęd wybranego producenta.

T5 SERIES

ROTARY TABLES
The rotary tables are mechanical units with orthogonal axes, where
the continuous rotation of the input shaft results in the conversion
into an intermittent rotation of the output disc. This is accomplished
by mounting the cam to the input shaft and then an indexing disc
holding the cam follower integrated with the output disc. The profile
of the cam and number of cam follower bearings applied determine the type of index movement that occurs. The number of
stations (2 to 32 with the possibility up to 540 stations) will be
determined by the mechanism according to the customer’s
requirements. The index time from station to station is directly
proportional to the cam angle and the input RPM. The large range
of the Autorotor ro-tary tables includes barrel cam and globoidal
cam displacement systems. Standard solutions for applications
are readily available. For example the TS (slim) units are
designed to accommodate an application that requires a limited
dimension. The compact and ro-bust structure of the Autorotor
index tables, along with the tailoring of requirements with all the
higher standards of performance, high axial as well as the radial
load capacities is a standard for Autorotor. The Autorotor index
table is maintenance free and over the time the highest levels of
accuracy occurs due to the acceleration and dece-leration of the
indexing disc through the displacement generated by the cam and
the fact that there is an absence of backlash.

LINIA T6 - T06

Przekładnie indeksujące pracują na tej samej zasadzie, co
podziałowe stoły obrotowe. Przekładnie, w odróżnieniu od stołów,
nie posiadają łożyskowanego dysk indeksującego. Kompaktowa i
zwarta forma pozwala na łatwe wbudowanie przekładni w
konstrukcję maszyny. Przekładnie oscylacyjne posiadają podobne
wymiary jak przekładnie indeksujące. Są wyposażone w
odpowiednie wałki z krzywkami pozwalającymi na zmianę ciągłego
ruchu obrotowego wału wejściowego w ruch oscylacyjny lub
przerywany z zachowaniem odpowiednich przyspieszeń i hamowań.
Istnieje możliwość zaprojektowania specyficznych czasów dla
zatrzymań i przemieszczeń poprzez odpowiednie ukształtowanie
zespołu krzywki. W przypadku elementów o niskiej masie i inercji
możliwe jest uzyskanie bardzo szybkich ruchów indeksujących.

LINIA OT/IT

PRZEKLADNIE OSCYLACYJNE I PRZEKLADNIE
INDEKSUJĄCE Z RÓWNOLEGŁYMI OSIAMI

LINIA GL GLOBOIDALE

GL GLOBOIDAL SERIES

ZESTAW Z NAPĘDEM

OSCILLATORS AND INTERMITTENT DRIVES
WITH ORTHOGONAL AXES
The intermittent drive works on the same principle as the rotary
index table. The difference is that both the oscillator and Intermittent Drives have an output shaft rather than an indexing table top
or disc. The compact and minimalistic shape makes the units
ea-sily applicable when placed in different orientations within the
final machine requirements. The Oscillator is dimensionally the
same as the Intermittent Drive, but it is equipped with a different
drive cam that transforms a constant input speed into an
oscillating output with acceleration and deceleration inherent to
the mechanism. Specific dwells or pauses can be achieved by
simply designing the internal cam and the incorporation of cam
follower bearings to ride in the rib of the cam. With minimal mass
and inertia rapid movement of the machine is achievable.

OT/IT SERIES

T6 - T06 SERIES

AT SERIES
The AT Series is controlled by a servo motor with a planetary gear
and mechanical transmission. With a very small dimensional footprint, the system offers a great deal of flexibility due to the programmable working positions that can be varied freely at any time
for any application. The high accuracy and great repeatability for
positioning, in addition to a linear as well as an extremely quiet
operation are the main features of the AT Series. The large
central opening allows for the easy flow of equipment (cables,
pipes, etc) through the machine. The servomotor drive and control
system is included with the unit, or if requested, the AT Series ring
can be prepared to receive a customer supplied system

PRZEKŁADNIE OSCYLACYJNE I PRZEKLADNIE
INDEKSUJACE Z PROSTOPADŁYMI OSIAMI

COMPLETE GROUP

Cechą charakterystyczną tego rodzaju przekładni jest równoległe
usytuowanie osi walka napędzającego i wałka indeksującego. Istnieje
możliwość indeksowania ruchu obrotu w zakresie 1 do 8 lub, w
przypadku oscylatora zaprojektowania
odpowiedniego kąta ruchu
oscylacyjnego i podziału czasowego tego ruchu. Jest to alternatywne
rozwiązanie dla przekładni z wałkami prostopadłymi. Ruch przerywany
lub oscylacyjny jest uzyskiwany poprzez odpowiednie ukształtowanie
zespołu krzywek oraz zabieraków. Przekładnie oscylacyjne i indeksujące
z równoległymi wałkami są tańszą alternatywą wobec stołów
indeksujących i mogą być stosowane w aplikacjach nie wymagających
wysokiej precyzji w porównaniu do stołów obrotowo podziałowych.

LINIA AP

OSCILLATORS AND INTERMITTENT
PARALLEL DRIVES
The significance of this product is that the input of the drive is equally
matched with output on the opposing side of the unit with variations
in station patterns from One to Eight or in the case of the oscillator
output displacement angles that may be required. This is an alternative to orthogonal machines and drives. In applying double flat cam
profiles in conjunction with additional idle rollers intermittent and
oscillating outputs are achieved. They are low cost alternatives to
Rotary Turn Tables where higher precision is not required.

AP SERIES

MOMENTOWE SILNIKI
BEZPOŚREDNIE
Momentowy silnik bezpośredni jest elektroniczną alternatywą dla
mechanicznych stołów podziałowo obrotowych. Produkt opiera się
na koncepcji bezpośredniego silnika liniowego, którego części
składowe są zmontowane w korpusie (statorze) i łożyskowanym
elemencie wirującym (rotorze) stołu podziałowo obrotowego.
Otrzymujemy napęd bezpośredni, z pominięciem przekładni,
zębatek, krzywek czy innych elementów przenoszących ruch.
Zaletami rozwiązania są; większe wartości przyspieszenia oraz
prędkości kątowej, precyzja i całkowity brak luzów w układzie. Jako
zaletę należy również wskazać większy otwór centralny oraz
swobodę przeprogramowania silnika, a zatem możliwość użycia
stołu do różnych aplikacji. Silnik takiego stołu może być zasilany
sterownikiem dowolnego producenta.

LINIA TK

TORQUE INDEX TABLE
The Torque Index Table is an electronic alternative to a mechanical
rotary index table. The principle behind this product is that of a linear motor with the components arranged in a circular geometry.
The Fixed part (stator) is integrated into the Torque Tables
housing, while the rotating component (rotor) is applied as a
magnetic drum that is affixed to the table’s rotating bearing. This
means that this is a “direct drive system”, wherein the power is
transferred directly to rotary component without the aid of gears or
gear boxes or other transmissions. The advantages of the Torque
Index Tables are a higher value of ac-celeration; faster speeds;
greater precision; and a total absence of backlash.
Other
advantages are a large center hole and the possi-bility of
reprogramming and thus reapplying the Torque Index Table without
limitations. The unit is supplied to be driven by any controller and
motor manufacturer.
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KONTROLA JAKOŚCI / QUALITY CONTROL
RECEPCJA / RECEPTION

Manipulatory służą do przemieszczania
części
lub
komponentów
pomiędzy
zdefiniowanymi punktami (pick-place). Mogą
realizować bardzo szybkie ruchy wymagające
precyzji i braku wibracji. W ofercie posiadamy
manipulatory
mechaniczne,
realizujące
operacje za pomocą krzywek, jak również
manipulatory elektryczne wykorzystujące
Wysoka
napędy
bezpośrednie.
powtarzalność oraz wydajność powiązana z
kompaktowymi
wymiarami,
małym
zapotrzebowaniem na energię i niskimi
kosztami utrzymania są ważnymi cechami
manipulatorów elektrycznych firmy Autorotor.
Możliwość synchronizowania manipulatorów
z innymi urządzeniami mechanicznymi
pozwala budować łatwe w utrzymaniu i
ekonomiczne maszyny i urządzenia.

MANIPULATORS
Manipulators enable the handling of
components
or
parts
between
predefined points. Also known as a “pick
and place”, a wide range of operations
with exacting and pre-cise locating is
available with the absence of vibration
and at very fast speeds. Manipulators are
offered as a mechanical device that
incorporates cam displacement or as an
electronic device employing a linear and/or
angular movement. High repeatability,
higher
productivity
compactness,
minimum
input
power,
and
low
maintenance are important features of
the Autorotor Manipulators, that together
the ability to synchronize with other
mechanical equipment makes the use of
the system easy with low cost
requirements.
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na koncepcji bezpośredniego silnika liniowego, którego części
składowe są zmontowane w korpusie (statorze) i łożyskowanym
elemencie wirującym (rotorze) stołu podziałowo obrotowego.
Otrzymujemy napęd bezpośredni, z pominięciem przekładni,
zębatek, krzywek czy innych elementów przenoszących ruch.
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prędkości kątowej, precyzja i całkowity brak luzów w układzie. Jako
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TORQUE INDEX TABLE
The Torque Index Table is an electronic alternative to a mechanical
rotary index table. The principle behind this product is that of a linear motor with the components arranged in a circular geometry.
The Fixed part (stator) is integrated into the Torque Tables
housing, while the rotating component (rotor) is applied as a
magnetic drum that is affixed to the table’s rotating bearing. This
means that this is a “direct drive system”, wherein the power is
transferred directly to rotary component without the aid of gears or
gear boxes or other transmissions. The advantages of the Torque
Index Tables are a higher value of ac-celeration; faster speeds;
greater precision; and a total absence of backlash.
Other
advantages are a large center hole and the possi-bility of
reprogramming and thus reapplying the Torque Index Table without
limitations. The unit is supplied to be driven by any controller and
motor manufacturer.
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