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5 6 קויות שונות | קטרים 5-40 2 מ''מ                 

5 8 "פין צילינדר"                                              

5 8 ע''פ תקן ISO )עד קוטר 25 מ''מ(                  

5 8 נירוסטה                                                     

5 9 קומפקטיות                                                 

6 1 מובלות | דו-מוט                                           

 6 2                                            Plate | "פלטה"

6 3 "סליידר                                                      

6 5 דפינה סיבובית                                             

6 6 "שוטר"                                                      
6 6 ללא מוט                                                      

7 0 ע''פ תקן ISO )עד קוטר 320 מ''מ(                 

7 1 בוכנות סיבוביות                                              

7 3 גריפרים                                                       

ת ו נ כ ו ב



ת ו נ כ ו ב

פנאומטיקה בוכנותקטלוג מוצרים

ם י נ ו מ י ס  - ת  ו נ כ ו ב

מופעלת קפיץ מוט עובר ללא רפידות

מוחזרת קפיץ מוט עובר עם רפידות

דו-כיוונית עם רפידות

דו-כיוונית ללא רפידות ללא מוט

גב אל גב ללא רפידות

גב אל גב עם רפידות

סיבובית

מנוע אויר - כיוון אחד

מנוע אויר - דו-כיווני
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פנאומטיקה בוכנותקטלוג מוצרים

קוטרהפעלהסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ 
עבודה 
)bar(

רפידה

CJ1

אויר-קפיץ
)מוחזר(

2.55•10
3~7

אין אויר-קפיץ
4)מוחזר(

5•10

7~202•15•10•5אויר-אויר

 CJ1 | בוכנות אויר
Air Cylinder

SMC תוצרת חברת

 CJ2-Z | בוכנות אויר
Air Cylinder

• בקטרים 4 ו 2.5 מ''מ

קוטרהפעלהתאורסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ עבודה 
)bar(אפשרויות

CJ2-Zסטנדרטי

אויר-אויר

6•10•16

ø6:     15~60
ø10:    15~150
ø16:    15~200

ø6:         1.2~7
ø10,ø16: 0.6~7

מגנט פנימי
רפידות אויר

חדר נקי

אויר-קפיץ
ø6,ø10: 15~60)מופעל/מוחזר(

ø16:     15~150

 

 מוט בפנים
ø6:         2~7(1)

מוט בחוץ

ø10,ø16:  1.5~7 

מגנט פנימי

CJ2W-Zאויר-אוירמוט עובר
15~60
15~150
15~200

ø6:         1.5~7
ø10,ø16:  1~7

מגנט פנימי
רפידות אויר

CJ2K-Z מוט לא
מסתובב

אויר-אויר

•

אויר-קפיץ
)מופעל/מוחזר(

10•16

לבוכנות 
אויר-אויר:

ø10:    15~150
ø16:    15~200

לבוכנות 
אויר-קפיץ:

ø10:    15~60
ø16:    15~150

0.6~7

•

1.5~7
מגנט פנימי

CJ2RA-Z
"ללא אף"

Direct
Mounting

CJ2RK-Z

"ללא אף"
מוט לא 
מסתובב

CJ2Y-Zחיכוך נמוך

ø10:    15~150אויר-אויר
ø16:    15~200

0.3~7

CJ2Z-Zצמצמים
Built In

1~7
CJ2WZ-Z

מוט עובר 
+ צמצמים
Built In

SMC תוצרת חברת

 CJ2, CJ2K, CJ20Q, CJ2Zי(øלמעט 6י) ריתומים : רגליות + אוגן + מזלג אחורי •
 CJ2W, CJ2WZ, CJ2R, CJ2RK ברגי ריתום לולאה אחורית, רגליות + אוגן י •

)1( bar-1.5 לבוכנ מופעלת קפיץ )מוט בחוץ(  

• בקטרים 16 ו 10 ,6 מ''מ  
• סטנדרטיות + מוט עובר ולא מסתובב 

• מופעלות אויר-אויר ואויר-קפיץ

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CJ1-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CJ2-CDJ2-Z-E
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קוטרהפעלהתאורסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ עבודה 
)bar(אפשרויות

C85סטנדרטי

אויר-אויר

8•10•12

16•20•25

ø8,ø10:   10•25•40•
             50•80•100

)מקסימום 400 מ''מ( 

ø8:  1~10

ø10,ø12: 
0.8~10

ø16-ø25: 
0.5~10

מגנט פנימי
רפידות אויר

 (øלמעט 6י(
ובוכנות לא 
מסתובבות

שרוול מגן 
רק ל-

ø20, ø25

C85Wמוט עובר

ø12,ø16:  10•25•40•
             50•80•100
             125•160•
             200

)מקסימום 400 מ''מ(

C85K מוט לא
מסתובב

ø20,ø25: 10•25•40•
             50•80•100
             125•160•
             200•250•
             300

)מקסימום 1000 מ''מ(

C85-S/Tסטנדרטי

אויר-קפיץ
)מופעל/
מוחזר(

ø8-ø12:   10•25•50

ø16-ø25: 10•25•50•
              100•150

ø8:  
2.2~10

ø10,ø12: 
1.8~10

ø16: 1.3~10

ø20,ø25: 
2.3~10

מגנט פנימי

C85W-S/Tמוט עובר

C85K-S/T מוט לא
מסתובב

ø8,ø10:   10•25•40•
             50•80•100

ø12-ø25: 10•25•40•
             50•80•100
             125•160

ø8:  1~10

ø10, ø12: 
0.8~10

ø16-ø25: 
0.5~10

C85R
"ללא אף"
Direct

Mounting
אויר-אויר

קוטרהפעלהתאורסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ
 עבודה
)bar(

אפשרויות

CM2-Zסטנדרטי

אויר-אויר

20•25

מגנט פנימי10~3000.5~25
מחברי בזק
Built in

רפידות אויר
)למעט 

הקפיציות) 
חדר נקי

אויר-קפיץ
)מופעל/
מוחזר(

ø20,ø25:  25~150
ø32:        25~200
ø40:       25~250

מוט בפנים
1.8~10 

מוט בחוץ
2.3~10

CM2W-Z10~3000.8~25אויר-אוירמוט עובר

CM2K-Z מוט לא
מסתובב

10~3000.5~25אויר-אויר

מגנט פנימי
שרוול מגן

אויר-קפיץ
)מופעל/
מוחזר(

ø20,ø25:  25~150
ø32:        25~200
ø40:  25~250

מוט בפנים
1.8~10 

מוט בחוץ
2.3~10

CM2KW-Zמוט עובר

40•32אויר-אויר

25~3000.8~10

CM2R-Z
"ללא אף"
Direct

Mounting
מגנט פנימי10~3000.5~25

חדר נקי

CM2RK-Z
"ללא אף"
מוט לא 
מסתובב

ø20:           25~150
ø25,ø32:  25~200
ø40:        25~300

0.5~10

מגנט פנימי CM2Qחיכוך נמוך

25~300

0.25~10

CM2P
כניסות האויר 
בגב המכסה 

האחורי
0.5~10

SMC תוצרת חברת  CM2-Z | בוכנות אויר
Air Cylinder

• בקטרים 20-40 מ''מ
• סטנדרטיות + מוט עובר ולא מסתובב  

• מופעלות אויר-אויר ואויר-קפיץ

 C85 | בוכנות אויר
ISO Cylinder

)תקן 6432(

SMC תוצרת חברת

• בקטרים 8-25 מ''מ
• סטנדרטיות + מוט עובר ולא מסתובב 

• מופעלות אויר-אויר ואויר-קפיץ

• ריתומים : אף בורגי, רגליות, אוגן, ציר צידי על האף, לולאה אחורית, מזלג קדמי,
 C85Rברגי ריתום, מזלג רגיל, מיסב ומרחבי ל-י   

CM2R-Z

CM2P

CM2, CM2R, CM2Q ,ריתומים : רגליות, אוגן, ציר צידי על האף, מזלג אחורי וקדמי •
 CM2W רגליות, אוגן + ציר צידי על האף  •

 CM2R, CM2RK  ברגי ריתום •
 CM2P אוגן, ציר צידי על האף + אום אף בורגי  •

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CM2-CDM2-Z-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=C85-CD85-E
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התקנה/סדרה
קוטרהפעלהריתום

 )mm( 
מהלכים

סטנדרטים 
 )mm(

לחץ
 עבודה 
)bar(

אפשרויות

CJP2

לאף בורגי
אוגן

רגליות
לולאה אחורית

מזלג

אויר-אויר

מגנט פנימי7~201.5•15•10•45
מוט בלי 
הברגה

אטמים 
שונים

65•10•15•20•251.2~7

105•10•15•20•25
30•35•400.6~7

16

CJPBלפנל

אויר-קפיץ
)מוחזר(

4

5•10•15

3~7

מוט בלי 
הברגה

62~7

CJPSכחלק ממכלול
Built In

10
1.5~7

15

 CJP | בוכנות אויר
iPin Cylinder

SMC תוצרת חברת

 MC2000 | בוכנות אויר
ISO Cylinder

 CG5-S, CJ5-S | בוכנות אויר מנירוסטה
Stainless Steel Cylinder

 CQS | בוכנות קומפקטיות
Compact Cylinder

• בקטרים 4-16 מ''מ

קוטרהפעלהתאורסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ 
עבודה 
)bar(

אפשרויות

MC2000סטנדרטי

אויר-אויר

10•12
ø10,ø12:  10•25•40•
עד 10010•80•50             

MC2000Nבוכנת נירוסטה

16•20•
25

10•25•40•50•80•100
125•160•200

עד 10
רפידות אויר 
 H ו C מוביל

למעט 
ø16

MC2000-36גב אל גב

MC2000-32מוט עובר

MC2000Sסטנדרטי
אויר-קפיץ 

)מוחזר(
2~8

MC2000Tסטנדרטי
אויר-קפיץ 

)מופעל(
10•25•502~8

קוטרהפעלהתאורסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 
  )mm( )1( 

לחץ 
עבודה 
)bar(

אפשרויות

CJ5-S

בוכנות 
מנירוסטה 304

אויר-אויר

1015~150
1~7

• אטמי ויטון

• רפידות אויר

• ריתומים

1615~200

CG5-S
2025~200

0.5~10 25•32•40
50•63•80•100

25~300

קוטרהפעלהתאורסדרה
)mm(

מהלכים
סטנדרטים 
  )mm( 

לחץ עבודה
)bar( 

CQSסטנדרטי
12אויר-אויר

•
16
•

20
•

25

ø12-ø20:   5~200
ø25:         5~300

ø12,ø16:    0.7~10
ø20,ø25:   5~10

אויר-קפיץ
)מופעל/מוחזר(

5•10
ø12,ø16:    2.5~10
ø20,ø25:   1.8~10

CQSWמוט עובר

אויר-אויר
ø12,ø16:     5~30
ø20,ø25:    5~50

ø12,ø16:    0.7~10
ø20,ø25:  0.5~10

CQSKמוט לא מסתובב

CQSSלעמידה בעומס צידי

• ריתומים : אום אף בורגי, רגליות, אוגן, לולאה אחורית,  מזלג קדמי ומזלג אחורי 

)1( ניתן לקבל מהלכים ארוכים יותר

• ריתומים : ברגי ריתום, רגליות, אוגן, לולאה אחורית,  מזלג קדמי 

• בקטרים 10-25 מ''מ  

• בקטרים 10-100 מ''מ  

תוצרת חברת בקרה

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

CQSW CQSK

• בקטרים 12-25 מ''מ
• סטנדרטיות + מוט עובר ולא מסתובב

• מופעלות אויר-אויר ואויר-קפיץ
• למהלכים ארוכים במיוחד 

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CJP2-CDJP2-CJP-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CQS-CDQS-E
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 RQ | בוכנות קומפקטיות עם רפידות אויר
Compact Cylinder with Air Cushion

RQ   | ללא מגנט 
קוטרהפעלהתאורסדרהRDQ | עם מגנט    

)mm(

מהלכים
סטנדרטים 
  )mm( 

לחץ עבודה
)bar( 

RQ בוכנות עם
רפידות אויר

אויר-אויר

2015•20•25•30
40•50

0.5~10

25

3220•25•30•40
50•75•100 40

5030•40•50
75•100 63

80
40•50•75•100

100

SMC תוצרת חברת

קוטרהפעלהתאורסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ עבודה 
)bar(

CQ2-Zסטנדרטי

אויר-אויר

12•165~300.7~10
20•255~50

0.5~10 32•405~300

CQ2W-Zמוט עובר
50•63•80•100•125
140•160•180•20010~300

0.5~7

CQ2 S/T-Zסטנדרטי
אויר-קפיץ
)מופעל/
מוחזר(

12~405•10ø12,ø16:    2.5~10
ø20,ø25:   1.8~10
ø32:         1.7~10
ø40:         1.5~10
ø50:         1.3~10

5010•20

CQ2K-Z מוט לא
מסתובב

אויר-אויר

12•165~300.7~10

20•25•32•40
50•63

5~50
5~100
10~100

0.5~10

CQ2KW-Z מוט עובר לא
מסתובב

12•16•20•25
32•40•50•63

5~30
5~50
5~100
10~100

CQP2
כניסות אויר 
בגב המכסה 

האחורי

אויר-אויר

12•165~300.7~10

20•25•32•40
50~100

5~50
5~100
10~100

0.5~10

CQP2 S/T
אויר-קפיץ
)מופעל/
מוחזר(

12~40
50

5•10
10•20

כמפורט בקטלוג

1.3~10

CQ2Y-Zחיכוך נמוך
Low friction

אויר-אויר

32•40•50•63
80~100

5~1000.2~7

10~1000.1~7

CBQ2 עם נעילת
קצה

20•25•32•40
50•63•80•100

10•15•20•25
50•75•1001.5~10

25•50•75•100

SMC תוצרת חברת  CQ2-Z  | בוכנות קומפקטיות
Compact Cylinder

• בקטרים 12-200 מ''מ
• סטנדרטיות + מוט עובר ולא מסתובב 

• מופעלות אויר-אויר ואויר-קפיץ

CQ2 לבוכנות ללא מגנט לקטרים 12-25, הסדרה נותרה *

• ריתומים : 4 ברגי ריתום, רגליות, אוגן, מזלג אחורי וקדמי

 JCQ | בוכנות קומפקטיות במיוחד וקלות משקל
Compact Cylinder

קוטרהפעלהתאורסדרה
)mm(

מהלכים
סטנדרטים 
  )mm( 

לחץ עבודה
)bar( 

JCQאויר-אוירסטנדרטי

12•165~300.7~7

20•25•32•405~50
0.5~7

50•63•80•10010~50

SMC תוצרת חברת

• בקטרים 12-100 מ''מ
• מופעלות אויר-אויר

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CQ2-CDQ2-Z-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=JCQ-JCDQ-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=RQ-RDQ-E
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קוטרהפעלהתאורסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 
 )mm()3(

לחץ
עבודה
)bar(

MCJA-11 )1(

סטנדרטי

אויר-אויר

12•165~300.5~10

20•25
5~50

0.3~10

MCJA-12 )2(32•40•50
63•80•1000.2~10

MCJA-13 )1(

MCJA-14 )2(

אויר-קפיץ
)מוחזר(

12•16
5, 10

0.2~10

20•251.5~10

MCJA-15 )1(

MCJA-16 )2(

אויר-קפיץ
)מופעל(

32•40•5010, 201~10

MCJA-21 )1(

MCJA-22 )2(
מוט עובר

אויר-אויר

12•165~300.5~10

20•25

5~50

0.3~10

MCJA-27 )1(

MCJA-28 )2(

מוט עובר 
מתכוונן

32•40•50
63•80•1000.2~10

 MCJA | בוכנות קומפקטיות
Compact Cylinder

MINDMAN תוצרת חברת

 CQU | בוכנות קומפקטיות
Compact Cylinder | Plate Type

• בקטרים 12-100 מ''מ
• סטנדרטיות + מוט עובר אויר-אויר ואויר-קפיץ

)1(  מוט בוכנה עם הברגה חיצונית )זכר(
)2(  מוט בוכנה עם הברגה פנימית )נקבה(

)3(  המהלכים הסטנדרטים הם "בקפיצות" של 5 מ''מ אך ניתן 
       לקבל את הבוכנות אויר-אויר למהלכים ארוכים יותר מהנ''ל

• בקטרים 20-40 מ''מ  

SMC תוצרת חברת

קוטרהפעלהתאורסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

CQU
Plate type

•
שטוחה

אויר-אויר

20
5~50

0.8~7

25
0.5~7

32•405~100

קוטרהפעלהתאורסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

QF
•

QJ
)מוט עובר(

סטנדרטי

אויר-אויר

12•165~40

1~10

20•255~50

32•405~150

50•63•80•1005~200

QBאויר-קפיץ
)מוחזר(

125~10

16•20•25•32•40
50•63•80•1005~25

QDאויר-קפיץ
)מופעל(

125~10

16•20•25•32•40
50•63•80•1005~25

QFAאויר-אוירמובלת

12•165~40

20•255~50

32•40•50•63
80•1005~80

 Q | UNITOP בוכנות קומפקטיות בתקן
Compact Cylinder
UNITOP Standard

AIGNEP תוצרת חברת

• בקטרים 12-100 מ''מ
• סטנדרטיות + מוט עובר 

• מופעלות אויר-אויר ואויר-קפיץ

QF

QFA

QJ

http://www.mindman.com.tw/Compact-Cylinders.html
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CQU-E
https://www.aignep.com/eng/Pneumatic-Actuators/Q-Series
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SMC תוצרת חברת  CQM  | בוכנות קומפקטיות מובלות
Compact Cylinder | Guide Rod Type

קוטרהפעלהתאורסדרה• בקטרים 12-100 מ''מ
)mm(

מהלכים
סטנדרטים 
  )mm( 

לחץ
 עבודה
)bar( 

CQM
בוכנה 

קומפקטית עם 
מובילים

אויר-אויר

12•165•10•15•20•25•301.2~10

20•255•10•15•20•25•30 
35•40•45•50

1~10 32•405•10•15•20•25•30 
35•40•45•50•75•100

50•63
80•100

10•15•20•25•30 
35•40•45•50•75•100

 C55 | בוכנות קומפקטיות
Compact Cylinder ISO 21287

SMC תוצרת חברת

קוטרהפעלהתאורסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

C55בוכנות
ISO 21287אויר-אויר

20•25•32•40•50•635~1500.5~10

80•10010~1250.3~10

 MCJI | בוכנות קומפקטיות
Compact Cylinder ISO 21287

MINDMAN תוצרת חברת

MINDMAN תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

קוטרהפעלהתאורסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

MCJIבוכנות
ISO 21287

אויר-אויר

20•255~200

0.5~10
32•405~300

50•6310~400

80•10015~1,500

קוטרהפעלהתאורסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

MCGJ
בוכנה 

קומפקטית 
עם מובילים

אויר-אויר

12•16•20•25•32•405•10•15•20•25•30
35•40•45•50

1~10
50•63•80•10010•15•20•25•30

35•40•45•50

סוג מיסב סדרה
קוטרהפעלהההובלה

 )mm( 
מהלכים

סטנדרטים 
 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

MGJאויר-אוירהחלקה
65•10•15

1.5~7
105•10•15•20

 MCGJ  | בוכנות קומפקטיות מובלות
Twin Guide Compact Cylinder

 MGJ  | בוכנות מיניאטורות מובלות
Miniature Guide Cylinder

• בקטרים 12-100 מ''מ

• מופעלות אויר-אויר

 Built-In ניתן לקבלו עם שסתום הפעלה •

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CQM-CDQM-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=C55-CD55-E
http://www.mindman.com.tw/Compact-Cylinders.html
http://www.mindman.com.tw/Twin-guide-cylinder.html
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MGJ-E
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סוג מיסב סדרה
קוטרהפעלהההובלה

 )mm( 
מהלכים

סטנדרטים 
 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

MGP-Z

החלקה
(M)

כדורי
(L)

אויר-אויר

12•16
10•20•30•40•50
75•100•125•150
175•200•250

1.2~10

20•25

20•30•40•50•75
100•125•150•175
200•250•300

350•400
1~10

32•40•50
63•80•100

25•50•75•100
125•150•175•200
250•300•350

400

 MGP-Z | בוכנות קומפקטיות מובלות
Compact Guide Cylinder

SMC תוצרת חברת

 MU-Z | "בוכנות "פלטה
Plate Cylinder

• מופעלות אויר-אויר
• בעלות "ריתום חופשי" )4 צדדים( ו 2 כיווני

  כניסות איור )מלמעלה ומהצד(

SMC תוצרת חברת

קוטרהפעלהתאורסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

MU-Zסטנדרטי

7~3000.5~635•50•40•32•25אויר-אויר

אויר-קפיץ
)מופעל/מוחזר(

25•325•10
1.8~7

40•50•635•10•15•20

MUW-Z7~3000.5~635•50•40•32•25אויר-אוירמוט עובר

MINDMAN תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

סוג מיסב סדרה
ההובלה

ריתום 
המפסקים 

לבוכנה

קוטר
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 
 )mm()1( 

לחץ
עבודה
)bar(

CXW

החלקה
(M)
•

כדורי
(L)

על מסילה
(DB)

•
 על גוף

הסליידר
(DP)

1025•50•75•100
1.5~10

16

20•25•32

25•50•75
100•125•150

175•2001~10

 CXW  | "בוכנות "מוט כפול ועובר
Slide Unit

• בקטרים 10-32 מ''מ כולל בולמי אנרגיה
  Built In ואפשרות לנעילת קצוות

• מופעלות אויר-אויר

)1( ניתן לקבל מהלכים עד 300 מ''מ )למעט קוטר 10 מ''מ(

 i(XC8-9) אפשרות לויסות המהלכים •
• אפשרות לנעילה מכנית של המוט בקצוות

• אפשרות לקבלת רפידות אויר למעט קוטר 12 מ''מ

• ריתומים : רגליות, אוגן, מזלג אחורי וקדמי

סוג מיסב סדרה
קוטרהפעלהההובלה

 )mm( 
מהלכים

סטנדרטים 
 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

MCGS

החלקה
(03)

•
לחץ
(23)

אויר-אויר

65•10•15
1.5~7

105•10•15•20

12•1610•20•30~250

1~10
20•2520•30~400

3225•50~400

40•50•6325•50•75•100

 MCGS  | בוכנות קומפקטיות מובלות
Twin Guide Cylinder

• בקטרים 6-63 מ''מ
• מופעלות אויר-אויר

• סטנדרטיות ומוט עובר 
• מופעלות אויר-אויר ואויר-קפיץ

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MGP-Z-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MU-MDU-Z-E
http://www.mindman.com.tw/Twin-guide-cylinder.html
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CXW-CDBXW-CDPXW-E
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SMC תוצרת חברת CU |  CUJ  | "בוכנות "ריתום חופשי
Free Mount Cylinder

• סדרה CUJ לבוכנות קטנות מימדים
• בקטרים 4-32 מ''מ

• סטנדרטיות + מוט, לא מסתובב/עובר 
• מופעלות אויר-אויר ואויר-קפיץ

קוטרהפעלהתאורסדרה
)mm(

מהלכים
סטנדרטים 
  )mm( 

לחץ עבודה
)bar( 

CUJ

מוט 
עובר

אויר-אויר

44•6•8•10•15•20     

ø4,ø6,ø8:               1.5~7
ø10:                       2~7
ø12,ø16:                 0.7~7
ø20,ø25,ø32:          0.5~7

6•8•104•6•8•10~30

12•165~30

205~50

CU6•10•165~30

CUK20•25•325~50

CUW
6•10•16

20•25•32
5~30
5~50

ø6:                        1.5~7
ø10ø16:                  1~7
ø20,ø25,ø32:       0.8~7 CUKW

מוט 
עובר ולא 
מסתובב

CUJ-S
סטנדרטי

אויר-קפיץ

4•6•8•104•6•8•10
ø6: (2.3)(1)               2~7
ø10,ø16: (1.8)(1)         1.5~7
ø20,ø25,ø32: (1.6)(1)   1.3~7 

CU-S/T
6•10•16

20•25•32
5•10•15

CUK-S/T מוט לא
מסתובב

 CXS |  CXSJ | "בוכנות מוט "כפול
Dual Rod Cylinder

SMC תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

סוג מיסב סדרה
קוטרהפעלהההובלה

 )mm( 
 )mm( לחץמהלכים

עבודה
)bar( ארוךסטנדרטים

CXSJ

•

CXS

החלקה
(M)
•

כדורי
(L)

אויר-אויר

6 (1)10•20•30•40•5060~1001.5~7

10 (1)

10•15•20•25•30
35•40•45•50

60•70•75
80~150

1~7

1510•15•20•25•30
35•40•45•50
60•70•75•80

90•100

110~150

20 (2)

25•32110~2000.5~7

CXSW

מוט עובר 
כפול 

(M) החלקה
(L) כדורי

610•20

30•40•50

-
1.5~7

10•1575•100•125•150

20
25•32

10•20•30•40•50
75•100

125•150•175•2001~7

קוטרהפעלהסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

MXH-Zאויר-אויר

6

5•10•15•20•25•30
40•50•60

1.5~7

10
0.6~7

16

200.5~7

 MXH-Z  | בוכנות סליידר קומפקטיות
Compact Slide

• בקטרים 6-20 מ''מ כולל מוביל לינארי 
   ו"עגלת עבודה" למהלכים קצרים

)1( לחץ מינימלי להפעלת בוכנה עם מוט לא מסתובב מוחזרת קפיץ

• סדרה CSXJ לבוכנות קטנות מימדים
• בקטרים 6-32 מ''מ

• להכפלת הכח, אפשרות ריתום ב-3 צדדים
   וכיוון קצה המהלך

• 3 כיווני כניסות אויר  
• אפשרות לנעילת קצוות

CXS במימדים קטנים בהשוואה לסדרה CXSJ 1(  את הבוכנות הנ''ל ניתן לקבל גם מסדרה(
)2(  ניתן לקבל עם רפידות אויר

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CU-CDU-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CXS-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MXH-Z-2-E
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קוטרהפעלהסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

דיוקים

MXSאויר-אויר

610•20•30•40•50

 1.5~7 

י ± 0.2 מ''מ )1(

י0.2 מ''מ ) 2(

810•20•30•40•50•75

1210•20•30•40•50•75•100

1610•20•30•40•50•75
100•125

20•2510•20•30•40•50•75
100•125•150

 MXS | בוכנות סליידר
Air Slide Table

SMC תוצרת חברת

 MCSS | בוכנות סליידר
Air Slide Table

• בקטרים 6-25 מ''מ כולל מוביל ומיסב כדורי   
   לינארי מוט כפול ו"עגלת עבודה" 

• אפשרות לקבלת בולמי אנרגיה, ברגי ויסות מהלך 
   )עד 5 מ''מ(, משכך, נעילת מוט בוכנה בשעת נפילת    

   לחץ וכניסות אויר מצדי הבוכנה

• בקטרים 6-25 מ''מ כולל מוביל ו"עגלת עבודה"

MINDMAN תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

• בקטרים 6-25 מ''מ כולל מוביל ומיסב כדורי   
   לינארי מוט כפול ו"עגלת עבודה" 

• אפשרות לקבלת בולמי אנרגיה, ברגי ויסות מהלך 
   )עד 5 מ''מ(, משכך, נעילת מוט בוכנה בשעת נפילת    

   לחץ וכניסות אויר מצדי הבוכנה
  

SMC תוצרת חברת

קוטרהפעלהסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

MXFאויר-אויר

810•20•30

1.5~10
1220•30•50

1630•50•75

2030•50•75•100

 MXF  | "בוכנות סליידר "פרופיל נמוך
Low Profile Slide Table

• בקטרים 8-20 מ''מ כולל מוביל ו"עגלת עבודה",  
   במידות תיבת קטנות במיוחד למהלכים בינונים

 MXQ  | בוכנות סליידר
Air Slide Table

)1( הפרש גבהים בין משטח הריתום לעגלה
)2( המקבליות בין משטח הריתום לעגלה כשהבוכנה סגורה 

     )נכון לבוכנה בקוטר 12 מ''מ מהלך 30 מ''מ(

קוטרהפעלהסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

אפשרויות

MCSSאויר-אויר

610•20•30•40•50

 1.5~7 

ברגי כיוון

• 

בולמי אנרגיה

810•20•30•40•50•75

1210•20•30•40•50•75•100

1610•20•30•40•50•75
100•125

20•2510•20•30•40•50•75
100•125•150

קוטרהפעלהסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

דיוקים

MXQאויר-אויר

610•20•30•40•50

 1.5~7 

י  ±0.08 מ''מ )1(

י0.05 מ''מ ) 2(

810•20•30•40•50•75

1210•20•30•40•50•75•100

1610•20•30•40•50•75
100•125

20•2510•20•30•40•50•75
100•125•150

)1( הפרש גבהים בין משטח הריתום לעגלה
)2( המקבליות בין משטח הריתום לעגלה כשהבוכנה סגורה 

     )נכון לבוכנה בקוטר 12 מ''מ מהלך 30 מ''מ(
MXS-הבוכנות קטנות מימדים בהשוואה ל  •

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MXS-E
http://www.mindman.com.tw/SlideCylinders.html
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MXQ-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MXF-E
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SMC תוצרת חברת MXW  | בוכנות סליידר למהלכים ארוכים
Air Slide Table

• בקטרים 8-25 מ''מ כולל מוביל ו"עגלת עבודה"   
   למהלכים ארוכים

• אפשרות לבולמי אנרגיה

SMC תוצרת חברת  MK-Z  | בוכנות דפינה סיבוביות
Rotary Clamp Cylinder

• בקטרים 12-63 מ''מ 

MXP במימדים קטנים בהשוואה לסדרה MXPJ 1(  את הבוכנה הנל ניתן לקבל גם מסדרה(
)2(  מהלכים לסדרה MXY הם "בקפיצות" של 50 מ''מ

קוטרהפעלהסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

לחץ
עבודה
)bar(

MXWאויר-אויר

825•50•75•100•125•150

1.5~7

1250•75•100•125•150

1675•100•125•150•175•200

20100•125•150•175•200•225•250

25
100•125•150•175•200
225•250•275•300

קוטרהפעלהסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 
 )mm()2( 

לחץ
עבודה
)bar(

MXP

אויר-אויר

6 (1)5•10

1.5~7

810•20

1010•20

1215•25

1620•30

MXY

650~200

2~5.5 850~300

1250~400

SMC תוצרת חברת MXP |  MXY | בוכנות סליידר קומפקטיות
  Air Slide Table

)MXY : Long Stroke Type(

• סדרה MXY למהלכים ארוכים
• בקטרים 6-16 מ''מ לאפלקציות הדורשות

   רמות דיוק גבוהות במיוחד
• אפשרות לבולמי אנרגיה

MXP MXY

סדרה
הפעלה

זוית
 סיבוב )1(

קוטר
 )mm( 

  )mm(  כח דפינהמהלכים סטנדרטים
טאורטי  

)N()2(

לחץ 
עבודה 
)bar( דפינהסיבוב

MK-Z
אויר-אויר

90º±10º

12
7.5

10•20•30

40

1~10
•

לבוכנות 
בקוטר 63

1~6 (3)

1675

20
9.5

100

25185

32
15

10•20•30•50

300

40525

50
19

825

631,400

)1(  ניתן להזמין את הסיבוב עם או נגד כיוון השעון
)2(  בלחץ 5 אטמוספרות

)3(  קיימת אופציה ל- 10~1

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MXW-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MXP-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MK-Z-E
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 RSG | RSQ-Z  | "בוכנות "שוטר
Stopper Cylinder

SMC תוצרת חברת

• בקטרים 16-50 מ''מ
• לשימוש כמעצור מוצרים בתנועה )במסועים וכד'( 

 

קוטרהפעלהתאורסדרה
 )mm( 

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm( 
ריתום

חיבור 
בקצה
המוט

RSQ-Z
בוכנה לריתום גובה

דפינה קבוע

אויר-אויר
•

אויר-אויר 
עם קפיץ
)מופעל(

•
אויר-קפיץ
)מופעל(

1610•15

ברגי ריתום בגוף 
הבוכנה

מוט חלק
גלגלת

מוט לא 
צסתובב

)1(  זרוע 

עם בולם 
אנרגיה

20•3210•15•20

40•5020•25•30

RSG
בוכנה לריתום גובה

דפינה משתנה

אויר-אויר
•

אויר-אויר 
עם קפיץ
)מופעל(

•
אויר-קפיץ
)מופעל(

ריתום עם אוגן על 30•25•5020•40
אף בורגי

)1( בוכנות בקטרים 20, 16, 12 לא ניתן לקבל עם זרוע ובולם ואנרגיה 

RSG RSQ-Z

SMC תוצרת חברת   CY1S-Z  | בוכנות מגנטיות ללא מוט
Magnetically Coupled

Rodless Cylinder 
   1.8-7bar מופעלות אויר-אויר בלחץ עבודה של •

   כוללות מגנט פנימי
• "שסתום" אחריו את הגררה

קוטרתאורסדרה
 )mm( 

)mm( מהלך )1(
כוח מגנט 

)N(
מהירות 
)mm/s( ארוךסטנדרטי

CY1S-Z
בוכנה הכוללת 2 

מובילים עם מיסבי 
החלקה

650~20030019.6

50~400

1050~30050053.9

1550~500750137

20

100~800

1,000231

25
1,500

363

32588

40100~10001,500922

SMC תוצרת חברת   CY1F  | בוכנות מגנטיות ללא מוט
 Magnetically Coupled

Rodless Cylinder
(low profile guide)

• כולל בולמי אנרגיה

קוטרתאורסדרה
 )mm( 

)mm( מהלך )1(
כוח מגנט 

)N(
מהירות 
)mm/s( ארוךסטנדרטי

CY1F
בוכנה מובלת עם 

עגלה  מובלת

1050~30050053.9

50~500 1550~500750137

25100~6001,200363

)1( המהלכים הם ב"קפיצות" של 50 מ''מ

 RSH | RS2H  | "בוכנות "שוטר
Heavy Duty Stopper Cylinder

SMC תוצרת חברת

• בקטרים 20-80 מ''מ עם קוטר מוט עבה במיוחד
 
 

סדרה
ריתום

חיבור
בקצה המוט

קוטרהפעלה
)mm(

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

קוטר מוט
)mm( 

לחץ עבודה
)bar(

RSHאוגן

•

זרוע עם בולם 
אנרגיה

אויר-אויר
•

אויר-אויר
עם קפיץ
)מופעל(

•
אויר-קפיץ
)מופעל(

20
•

32
•

50
•

63
•

80

1514

מקסימלי
עד
10

2020

RS2H
30

32

40

4050

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=RSH-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=RSQ-RSDQ-RSG-RSDG-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CY1S-Z-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CY1F-E
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קוטרתאורסדרה
 )mm( 

)mm( מהלך )1(
כוח מגנט 

)N(
מהירות 
)mm/s( ארוךסטנדרטי

CY3B
בוכנה בסיסית 

ללא הובלה

650~20030019.6

50~500

1050~30050053.9

1550~5001,000137

20•25•32100~800

1,500231

3,000
363

588

40

100~1,000

3,000922

50
5,000

1,471

632,256

CY3R

בוכנה בסיסית 
כולל מוביל צידי 
עם מיסב החלקה

אפשרות 
למפסיקים 

מגנטיים

650~20030019.6

50~500

1050~30050053.9

1550~5001,000137

20

100~800

1,500231

251,500363

322,000588

40

100~1,0002,000

922

501,471

632,256

SMC תוצרת חברת   CY3  | בוכנות מגנטיות ללא מוט
 Magnetically Coupled

Rodless Cylinder

• בעלות מערכת מיסב ואטימה משופרת

)1( לבוכנות CY3R עליהן יש צרך במפסקים מגנטיים המהלכים "מיתקצרים" 

CY3B

CY3R

  MCRPL/F/K/S  | בוכנות ללא מוט
Rodless Cylinder

MINDMAN תוצרת חברת

קוטרתאורסדרה
)mm(

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(

)Nm( מומנט

MaMrMv

MCRPL
בוכנה בסיסית 

לשילוב עם 
מוביל חיצוני

16100~3,30040.30.5

25

100~5,600

1513

323024.5

406048

MCRPLF

בוכנה בסיסית
עם גררה 

ארוכה לשילוב 
עם מוביל 

חיצוני

16100~3,30040.450.5

25

100~5,600

151.53

323034.5

406068

501151015

632001224

MCRPLK

בוכנה עם 
מוביל חיצוני

16100~3,3004611

25

100~3,600

401440

32613062

401155270

MCRPLK-D
)Dual Slider(

25852080

32854590

4013065100

MCRPLS
בוכנה עם 

הובלה בצידי 
הפרופיל

32

100~5,700

351035

40752075

5017058170

6330595305

• בקטרים 16-63 מ''מ 
• מופעלות אויר-אויר 

piston axle

guiding axle

Mv

H 
v

H 
a

H 
r

y

Mr

Ma

Mr

L

Ma

F

Ma=FxHa
Mr=FxHr
Mv=FxHv

• L עומס מכסימלי 
• F כח של הבוכנה 

MCRPLK

MCRPL

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CY3-E
http://www.mindman.com.tw/Rodless-Cylinders.html
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קוטרתאורסדרה
 )mm( 

)mm( כוח מגנט מהלך
)N(

מהירות 
)mm/s( ארוךסטנדרטי

MCRPM
בוכנה בסיסית 

ללא  הובלה

15100~500900137

100~500
אופציה 

למהירות 
נמוכה 
50~100

20

100~800

1,500•1,000 )1(231

252,000•1,000 )1(363

32•402,000•900 )1(588•922

MCRPMD
בוכנה עם הובלה

)מניעת סיבוב(

15100~500700•1,000 )2(137

20•25100~8001,000•1,500 )2(231•363

32100~8001,000•2,000 )2(588

MCRPMS
בוכנה מובלת עם 

מוטות

20

100~8001,000

231150~400
אופציה 

למהירות 
נמוכה 
80~150

25363

קוטרתאורסדרה
 )mm( 

)mm( מהלך)Nm( מומנט)Kg( עומס

M1M2M3W1W2W3מכסימליסטנדרטי

MY3A
בוכנה למהלכים

קצרים עם 
רפידות גומי

16

100•200 
300•400
500•600
700•800
900•1000
1200•1400
1600•1800

2000

3,000

1.80.30.7631.5

2030.71.2104.32.4

2561.221664

MY3B
בוכנה עם 
רפידות אויר

32122.55268.56.7

40244.810401210

5043918561714

63701930802420

MY3M
בוכנה עם מיסב 

החלקה

16531.418143

25169438368

40602420848120

63140605418016340

 MCRPM/D/S  | בוכנות מגנטיות ללא מוט
 Magnetically Coupled

Rodless Cylinder

 MY3A/B/M  | בוכנות ללא מוט
 Mechanically Jointed

Rodless Cylinder

MINDMAN תוצרת חברת

SMC תוצרת חברת

)1( בוכנות עם רפידות אויר, המהלך קצר יותר
)2( בוכנות ש-2 יציאות האויר במכסה אחד,המהלך קצר יותר

1.5 כולל ~7 bar-מופעלות אויר-אויר בלחץ עבודה •
   מגנט פנימי  ש"סוחב" אחריו את הגררה

 

1.5 ~8 bar-מופעלות אויר-אויר בלחץ עבודה •
• אפשרות להתקנת בולמי אנרגיה

http://www.mindman.com.tw/Rodless-Cylinders.html
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MY3-E
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SMC תוצרת חברת   MY1  | בוכנות ללא מוט
 Mechanically Jointed

Rodless Cylinder

• בקטרים 10-100 מ''מ 
1.5 ~8 bar-מופעלות אויר-אויר בלחץ עבודה •

• אפשרות להתקנת בולמי אנרגיה

קוטרתאורסדרה
)mm()1(

)mm( מהלך)Nm( מומנט)Kg( עומס

M1M2M3m1m2m3מכסימליסטנדרטי

MY1B

בוכנה בסיסית
לשילוב עם 
מוביל חיצוני

10

100•200 
300•400
500•600
700•800
900•1000
1200•1400
1600•1800

2000

3,000
0.80.10.3510.5

162.50.30.81531.7

20

5,000

3,000

50.61.5214.23

MY1B-Z

25101.23295.85.4

32202.464088.8

40404.8125310.614

MY1B

50789.323701420

6316019488316.629

8031537951202442

100615731841503060

MY1M

בוכנה עם 
הובלה ומיסב
החלקה דיוק 

הגררה מסביב 
ל: ±0.12

1663
1

1872.1
2

20

5,000

10
5.21.726

10.43
5325

2515
92.438154.5

8.5535144.2

MY1C

בוכנה עם 
הובלה 
ומיסבים

גלילים דיוק 
הגררה מסביב 

ל: ±0.05

3230
15557236.6

141049216

40
59248843310

60232068308.2

50115
38151204814

3535934211.5

63
14060191807221

15050501306016

MY1H
בוכנה עם 

מוביל מדויק 
מאוד

 דיוק הגררה 
פחות מ: 
±0.05

10
50•100•150
200•250 
300•350
400•450
500•550

600

1,000

0.81.10.86.1

163.74.93.710.8

2011161117.6

MY1H-Z

25

1,500

23262327.5

3239503939.2

40503950

MY1HT

בוכנה עם 
2 מובילים 
לעומסים 

כבדים

50
200•400
600•800
1000•1500

2000

5,000
140180140200140200

63240300240320220320

MY1M
(Slide bearing 

guide)

MY1B
(basic)

m1

M1  = F 1  x L 1F 1

L 1

F 2

L 2

M2 = F 2 x L 2

m2

L 3

M3 = F 3 x L 3
F3

m3

)Nm( מומנט 

 עומס )ק''ג(

)1( לבוכנה בקוטר 10 מ''מ אין רפידות אויר

MY1H
(Linear guide)

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MY1-E
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מזלג מיסב : 28 

Axial foot (L)

 מזלג : 26 

מזלג פרקי : 30.1 

אוגן קידמי : 10 

רגלית : 14 

רגלית : 14 

 10A : אוגן אחורי

 לולאה אחורית  
ממוסבת : 15

 לולאה אחורית  
ממוסבת : 15

 יוק "צר"ו : 11

 L ממוסב חיבור

 לולאה אחורית : 20

 לולאה אחורית : 20

25 : L חיבור 

 נגדי ללולאה(יוק)ו : 18

 ציר צידי : 16

    S6000 | ISO 6431 בוכנות אויר לפי תקן
ISO Cylinder

תוצרת חברת בקרה

קוטרתאורסדרה
)mm(

מהלכים
סטנדרטים 

 )mm(
הערות

S6000
• בוכנה ברמת גימור סטנדרטית

• מכסים: אלו' צבוע אפוקסי שחור, גוף
   אלו' משוך ללא מוטות קישור

32•40
50•63
80•100
125•160

200
•

250
•

320

25•50•80
100•125
160•200
250•300
320•400

500

)ניתן לקבל
מהלכים 
ארוכים 
בתאום 
מראש(

)1(
•כולל אום במוט הבוכנה  

•כולל רפידות
•אפשרות לרפידות

  יתר למהלכים ארוכים
  במיוחד בקטרים 50-80

•אפשרות להתקנת
  פוזישנר קוי עד 300 מ''מ

)1(
 -200~900 C  טמפ' עבודה•

)אפשרות לאטמי ויטון עד 
)1500C

•כולל מגנט פנמי 
•אפשרות להתקנת 

C ו H מובילים

)1(

ניתן להזמין :
•בוכנות גב אל גב
•בוכנות מוט עובר

•בוכנות טנדם
•בוכנות "טריפל"
•בוכנות דו-מוט

אפשרות להתקנת שרוול מגן

S6001
• בוכנה ברמת גימור משופרת

• מכסים: אלו' צבוע אפוקסי שחור, גוף
    פליז, מוטות נירוסטה 303

S3002
• בוכנה ברמת גימור לסביבה קורוזובית
• מכסים: אלו' צבוע מצופה אלקטרולס

   ניקל.  מוטות ואומים נירוסטה 316

BC2000
• בוכנות קומפקטיות לחיסכון במקום

   ברמת גימור סטנדרטית )בדומה
  ל-S3000 ללא רפידות(

ST2001
• בוכנת נירוסטה לסביבה קורוזובית

• מכסים, מוטות, מוטות קישור ואומים   
   מנירוסטה 316, גוף מנירוסטה 304

32•40
50•63
80•100

• בקטרים 32-320 מ''מ
 

  ISO  | ריתומים לבוכנות
ISO Cylinder Accessories

http://www.baccara.co.il/wp-content/uploads/2018/08/Cylinder-Cat-2011-linked.pdf
http://www.baccara.co.il/downloads/#collapse3
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קוטרסדרה
 )mm( 

סוג 
מניפה 
פנימית

 )1( מומנט 
 )Nm( מהירות סיבוב זוית סיבוב )2(

)S/900( מבוקרת
לחץ עבודה 

)bar(

CRBU2W10-Z10
0.15בודדת

 מניפה בודדת

900•1800•2700

 מניפה כפולה

900•1000

0.03~0.3

2~7
0.3כפולה

CRBU2W15-Z15
0.4בודדת

1.5~7
0.8כפולה

CRBU2W20-Z20
0.8בודדת

1.6כפולה

CRBU2W30-Z30
2.1בודדת

0.04~0.3

1.5~10
4.2כפולה

CRBU2W40-Z40
4.5בודדת

0.07~0.5
9כפולה

SMC תוצרת חברת   CRBU2-Z  | מפעילים סיבובים
Rotary Actuator | Free Mount Type

• מופעלים אויר-אויר בקטרים 10-40 מ''מ
• לזויות סיבוב 900-1800-2700

• ניתן להתקנה ב-3 מישורים )אנכי, אופקי, צידי(
• אפשרות לויסות זוית הסיבוב

 6-bar 1( נתוני המומנט הם בלחץ עבודה(
)2( תלוי בצרכן המופעל 

• מופעלים אויר-אויר בקטרים 10-100 מ''מ
• לזויות סיבוב 900-1800-2700

• סדרה CRB2-Z לקטרים 40~10 מ''מ     
• סדרה CRB1 לקטרים 100~5 מ''מ     

SMC תוצרת חברת

CRB2-Z

CRB1

  CRA1-Z | מפעילים סיבובים
Rotary Actuator | Rack & Pinion Type

• מופעלים אויר-אויר
• CRAU-Z | ויסות זוית הסיבוב 

 CRB1/2-Z | מפעילים סיבובים
iRotary Actuator | Vane Type

קוטרסדרה
 )mm( 

סוג 
מניפה 
פנימית

 )1( מומנט 
 )Nm( 

זוית סיבוב
+4
 0

 )2( מהירות סיבוב 
)S/900( מבוקרת

לחץ עבודה 
)bar(

CRB2W10-Z10
0.15בודדת

 מניפה בודדת

900•1800•2700

 מניפה כפולה

900•1000

0.03~0.3

2~7
0.3כפולה

CRB2W15-Z15
0.4בודדת

1.5~7
0.8כפולה

CRB2W20-Z20
0.8בודדת

1.6כפולה

CRB2W30-Z30
2.1בודדת

0.04~0.3

1.5~10
4.2כפולה

CRB2W40-Z40
4.5בודדת

0.07~0.5
9כפולה

CRB1W5050
7.5בודדת

 מניפה בודדת

900•1800•2700

או

1000•1900•2800

 מניפה כפולה
 1000 או 900

0.1~11.5~10

15כפולה

CRB1W6363
12.5בודדת

25כפולה

CRB1W8080
22בודדת

44כפולה

CRB1W100100
45בודדת

90כפולה
 6-bar 1( נתוני המומנט הם בלחץ עבודה(

)2( תלוי בצרכן המופעל
CRB1 או רגליות CRB2-Z ניתן להתקין את הבוכנות בעזרת ברגי חיבור, אוגן  

 

)  (

SMC תוצרת חברת

W - מניפה כפולה   S  - מניפה בודדת
 6-bar 1( נתוני המומנט הם בלחץ עבודה(

)2( תלוי בצרכן המופעל 
ניתן להזמין הבוכנות עם רפידות אויר ומגביל זוית סיבוב )למעט קוטר 30 מ''מ(

סדרה
 )mm( מומנט קוטר )1( 

 )Nm( 
זוית סיבוב

+4
 0

)2( מהירות סיבוב 

)S/900( מבוקרת
לחץ עבודה 

)bar( אויר-שמןאויר

CRA1B30-Z30-2.29900•18000.2~1

1~10

CRA1B50-Z505011.2
 900•1800

1000•1900

0.2~2

CRA1B63-Z636320.60.2~3

CRA1B80-Z8080380.2~4

CRA1B100-Z10010089.10.2~5

)  (

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CRB1-CDRB1-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CRBU2-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CRA1-CDRA1-Z-E
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SMC תוצרת חברת   CRQ2 | מפעילים סיבובים קומפקטים
Compact Rotary Actuator

• מופעלים אויר-אויר לחסכון במקום
• כוללים התקן מכני לויסות זוית הסיבוב

קוטר )mm( סדרה
 )1( מומנט 
 )Nm( זוית סיבוב

 )2( מהירות 
סיבוב מבוקרת 

)S/900(

לחץ עבודה 
)bar(

CRQ2B10100.3
800~1000

 1700~1900

3500~3700

0.2~0.7
1.5~7

CRQ2B15150.750.2~0.7

CRQ2B20201.80.2~1

1~10 CRQ2B30303.10.2~1

CRQ2B40405.30.2~1
W - מניפה כפולה   S  - מניפה בודדת

 5-bar 1( נתוני המומנט הם בלחץ עבודה(
)2( תלוי בצרכן המופעל 

רפידות גומי בבוכנות בקוטר 10 מ''מ ו- 15 מ''מ, רפידות אויר בבוכנות 40, 30, 20 מ''מ - אופציה

GPA תוצרת חברת  CNRA/CPRA  | בוכנות סיבוביות
Rotary Actuator

• מופעלים אויר-אויר
• כולל רפידות אויר ואפשרות ויסות  

   זוית הסיבוב )אופציה(

קוטרסדרה
)mm(

 )1( מומנט 
 )Nm( לחץ עבודהציר סיבובזוית סיבוב

)bar( 

CNRA32327.2
960

•
1860

3660

אופציה עד 
7260

 

נקבי או זכרי 

0.5~10

CNRA404015

CNRA505023.5

CNRA636350.4

CNRA808081.4

CPRA100100176.7
0.3~10

CPRA125125276

 6-bar 1( נתוני המומנט הם בלחץ עבודה(

SMC תוצרת חברת  MRQ  | מכלול בוכנה קוית וסיבובית
Rotary Cylinder

קוטרסדרה• מכלול של 2 בוכנות
)mm(

 )1( מומנט 
 )Nm( תנועה קויתזוית סיבוב

)mm(
לחץ עבודה

)bar( 

MRQ
321.1800 ~1000

1700 ~1900

5•10•15•20
25•30•40•50

75•100
1.5~7

402.25

 6-bar 1( נתוני המומנט הם בלחץ עבודה(

SMC תוצרת חברת

סדרה
קוטר 
)mm(

 )1( מומנט 
)Nm( 

זוית סיבוב 
מקסימלית 

ויסות
זוית סיבוב

 )2( מהירות סיבוב 
)S/900( מבוקרת

לחץ 
עבודה 
)bar( עם בולמיםעם ברגים

MSQB160.1

190000 ~1900

ברגים בלבד
0.2~0.71~7

MSQB280.21

MSQB3100.35

MSQB7120.670.2~1 ברגים בלבד

MSQ10151

0.2~10.2~7

2~10
עם ברגי 

ויסות

1~6
עם בולמי 

אנרגיה

MSQ20182.2

MSQ30213.2

MSQ50255.5

MSQ70288.150.2~1

0.2~1 MSQ10032120.2~2

MSQ2004023.50.2~2.5

  MSQ A / B | מפעיל סיבובי/שולחני
Compact Rotary Actuator

Rack & Pinion Type

• מפעיל סיבובי עליו מותקן שולחן עבודה
   בעל יכולת ויסות

• זוית הסיבוב מ : 00 עד 1900
     MSQ B סדרה בסיסית •

     MSQ A סדרה למפעילים מדויקים •

 6-bar 1( נתוני המומנט הם בלחץ עבודה(
)2( תלוי בצרכן המופעל 

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CRQ2-CDRQ2-E
https://www.gpa-automation.com/index.php/en/products/groups-and-machines-for-the-automation/cilindri-rotanti.html
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MRQ-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MSQ-E
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SMC תוצרת חברת  CRJ  | מפעיל סיבובי קטן
Mini Rotary Actuator

Rack & Pinion Type
גודלסדרה

 )1( מומנט 
 )Nm( 

זוית סיבוב
)+10 -0(

)2( מהירות 

סיבוב מבוקרת 
)S/900(

לחץ עבודה
)bar( 

CRJ
0.50.05900 • 1000

1800 • 1900
0.1~0.51.5~7

10.11

 6-bar 1( נתוני המומנט הם בלחץ עבודה(
)2( תלוי בצרכן המופעל 

SMC תוצרת חברת

 6-bar 1( נתוני המומנט הם בלחץ עבודה(
)2( במניפה בודדת ניתן לווסת את זוית הסיבוב ב- 100 ± )ז''א 5 ± בכל קצה( 

      במניפה כפולה ניתן לווסת את זוית הסיבוב ב- 50 ± )ז''א 2.5 ± בכל קצה( 
)3( תלוי בצרכן המופעל 

 

סוג מניפה סדרה
פנימית

 )1( מומנט 
 )Nm( זוית סיבוב )2( 

 )3( מהירות 
סיבוב מבוקרת 

)S/900(

לחץ עבודה 
)bar(

MSU1
מניפה בודדת0.15בודדת

900±10
•

1800±10

מניפה כפולה

900±5

0.07~0.3

2~7
0.3כפולה

MSU3
0.38בודדת

1.5~7
0.75כפולה

MSU7
0.85בודדת

1.7כפולה

MSU20
2.1בודדת

1.5~10
4.3כפולה

  MSU B / A | מפעיל סיבובי/שולחני
Rotary Actuator | Vane Type

• מפעיל סיבובי עליו מותקן שולחן עבודה
   אך לא ניתן לכוון את מלוא טווח זוית הסיבוב,

  אלא אך ורק בקצותיו
     MSU B סדרה בסיסית •

     MSU A סדרה למפעילים מדויקים •

MSUA MSUB

SMC תוצרת חברת   MSZ | מפעיל סיבובי/שולחני 3 תחנות
3 Position Rotary Table

• עצירה באמצע.  סיבוב שמאלה 900 
    וסיבוב ימינה 900

 6-bar 1( בלחץ עבודה(

הפעלהסדרה
 )Nm(  מומנט )1( 

ויסות הזוית זוית סיבוב
באמצע

לחץ עבודה 
)bar( מהקצה לאמצעמאמצע לקצה

MSZ10

אויר-אויר

1.11.280~1900

)עצירה 
באמצע(

±102~10
MSZ202.172.39

MSZ303.233.63

MSZ505.745.84

SMC תוצרת חברת  MHT2-Z  | "גריפר 2 "אצבעות" "מספריים
Toggle Type Air Gripper

קוטרהפעלהסדרה
)mm(

 )1( כח אחיזה 
)N(

זוית פתיחה
סגורה

לחץ עבודה
)bar( 

MHT2-32DZ

אויר-אויר

32140-30~280 

1~6
MHT2-40DZ40350-30~270 

MHT2-50DZ50580-20~230

MHT2-63DZ63820-20~230 

)1( נתוני הכוחות הם בלחץ עבודה bar-5 והמרחק בין ציר האצבע למרכז החלק התפוס הוא :
180 מ''מ( ( ø63 לבוכנה •  )150 מ''מ ( ø50 לבוכנה •  )120 מ''מ ( ø40 לבוכנה •  )100 מ''מ ( ø32 לבוכנה •      

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=CRJ-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MSU-MDSU-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MSZ-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MHT2-Z-E
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SMC תוצרת חברת   MHZ2 | גריפר 2 "אצבעות" מקבילי
Air Gripper | Parallel Type

MHZJ2 כולל אפשרות למגן אבק מסדרה •

הפעלהסדרה
קוטר 
)mm(

מהלך 
)mm(

 )1( כח אחיזה ל"אצבע" אחת 
)N( לחץ עבודה

)bar(
מבחוץמבפנים

MHZ2-6D

אויר-אויר

646.13.31.5~7

MHZ2-10D10417112~7

MHZ2-16D1664534

1~7

MHZ2-20D20106642

MHZ2-25D251410465

MHZ2-32D3222193158

MHZ2-40D4030318254

MHZ2-6S

אויר-קפיץ
NO

641.93~7

MHZ2-10S1047.13.5~7

MHZ2-16S16627

2.5~7

MHZ2-20S201033

MHZ2-25S251445

MHZ2-32S3222131

MHZ2-40S4030217

MHZ2-6C

אויר-קפיץ
NC

643.73~7

MHZ2-10C104133.5~7

MHZ2-16C16638

2.5~7

MHZ2-20C201057

MHZ2-25C251483

MHZ2-32C3222161

MHZ2-40C4030267

)1( נתוני הכוחות הם בלחץ עבודה bar-5 והמרחק בין הגריפר )ללא "אצבעות"( למרכז
      החלק התפוס הוא 20  מ''מ

 MHW2 | 1800 גריפר 2 "אצבעות" לפתיחה בזוית
1800 Angular Type Air Gripper

Rack & Pinion Type

SMC תוצרת חברת

)1( נתוני הכוחות הם בלחץ עבודה bar-5 והמרחק בין צירי האצבעות )סגורות( למרכז החלק התפוס בהן הינו 40 מ''מ
     

קוטרהפעלהסדרה
)mm(

 )1( מומנט 
)Nm(

לחץ עבודהזוית
)bar( סגירהפתיחה

MHW2-20D

אויר-אויר

200.3

1800

-50

1.5~7

MHW2-25D250.73-60

MHW2-32D321.61-50

MHW2-40D403.7-50

MHW2-50D508.27-40

SMC תוצרת חברת  MHC2  | "גריפר 2 "אצבעות" "מספריים
Angular Type Air Gripper

קוטרהפעלהסדרה
)mm(

 )1( כח אחיזה 
)N(

זוית פתיחה
סגירה

לחץ עבודה
)bar( 

MHC2-10D

אויר-אויר

1010

 -100 ~ 300

1~6
MHC2-16D1640

MHC2-20D2070

MHC2-25D25136

MHC2-10S

אויר-קפיץ
NO

107.5

2.5~6 MHC2-16S1630

MHC2-20S2054

MHC2-25S25108

)1( נתוני הכוחות הם בלחץ עבודה bar-5 והמרחק בין ציר האצבע למרכז החלק התפוס הוא 10 מ''מ

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MHZ_2-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MHW2-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MHC2-E
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SMC תוצרת חברת   MHK2/MHKL2 | גריפר 2 "אצבעות" מקבילי
Air Gripper | Wedge Cam Operation

 Slide Guide
הפעלהסדרה

קוטר 
)mm(

מהלך 
)mm(

)1( כח אחיזה ל"אצבע" אחת 

)N( לחץ עבודה
)bar(

מבחוץמבפנים

MHK2-12D

אויר-אויר

1241615

1~6
MHK2-16D1663631

MHK2-20D20105646

MHK2-25D25148680

MHK2-12S

אויר-קפיץ
NO

1249

2.5~6
MHK2-16S16623

MHK2-20S201034

MHK2-25S251458

MHK2-12C

אויר-קפיץ
NC

12412

2.5~6
MHK2-16C16625

MHK2-20C201044

MHK2-25C251473

MHKL2-12D

אויר-אויר

12111614

1~6
MHKL2-16D16143027

MHKL2-20D20185345

MHKL2-25D25229079

MHKL2-12S

אויר-קפיץ
NO

12119

2.5~6
MHKL2-16S161417

MHKL2-20S201832

MHKL2-25S252253

MHKL2-12C

אויר-קפיץ
NC

121111

2.5~6
MHKL2-16C161422

MHKL2-20C201840

MHKL2-25C252263

• סדרה MHKL2 למהלכים ארוכים     
• כולל מגן אבק     

)1( נתוני הכוחות הם בלחץ עבודה bar-5 והמרחק בין הגריפר )ללא "אצבעות"( למרכז החלק התפוס הוא 20  מ''מ

 MHY2 | 1800 גריפר 2 "אצבעות" לפתיחה בזוית
1800 Angular Type Air Gripper

Cam Type

SMC תוצרת חברת

 5-bar 1( נתוני הכוחות הם בלחץ עבודה(

קוטרהפעלהסדרה
)mm(

 )1( מומנט 
)Nm(

זוית פתיחה
סגירה

לחץ עבודה
)bar( 

MHY2-10D

אויר-אויר

100.16

-30~18001~6
MHY2-16D160.54

MHY2-20D201.1

MHY2-25D252.28

SMC תוצרת חברת   MHR2/3 | גריפר 3 ,2 "אצבעות" מופעל סיבוב לרמות דיוק גבוהות
Rotary Actuated Air Gripper

2/3 - Finger Type
תאורסדרה

קוטר 
)mm(

מהלך 
)mm(

)N( כח אחיזה )לחץ עבודה  )1
)bar( מבחוץמבפנים

MHR2
גריפר 2 אצבעות
מופעל אויר-אויר

10612122~6

1582524

1.5~6 20123433

30185958

MHR3
גריפר 3 אצבעות
מופעל אויר-אויר

1066.572~6

15812131.5~6

)1( נתוני הכוחות הם בלחץ עבודה bar-5 והמרחק בין הגריפר )ללא "אצבעות"( למרכז החלק התפוס הוא 20 מ''מ

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MHK2-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MHY2-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MHR2-MDHR2-E
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)1( נתוני הכוחות הם בלחץ עבודה bar-5 והמרחק בין הגריפר )ללא "אצבעות"( למרכז החלק התפוס הוא :
    א. 20 מ''מ לגריפרים בקוטר 16-25 מ''מ
     ב. 30 מ''מ לגריפרים בקוטר 32-63 מ''מ

     ג. 50 מ''מ לגריפרים בקוטר 80-125 מ''מ

 MHS2/3/4 | "גריפר קומפקטי 2,3,4 "אצבעות
Slide Guide Round Body Air Gripper

2/3/4 - Finger Type
קוטרתאורסדרה

)mm(
מהלך

 )mm( 

)N( כח אחיזה )לחץ עבודה )1
)bar( מבחוץמבפנים

MHS2-16D

גריפר 2 אצבעות
מופעל אויר-אויר

1642321

2~6

1~6

MHS2-20D2044237

MHS2-25D2567163

MHS2-32D328123111

MHS2-40D408195177

MHS2-50D5012306280

MHS2-63D6316537502

MHS3-16D

גריפר 3 אצבעות
מופעל אויר-אויר

1641614

2~6 MHS3-20D2042825

MHS3-25D2564742

MHS3-32D3288274

1~6

MHS3-40D408130118

MHS3-50D5012204187

MHS3-63D6316359335

MHS3-80D8020525500

MHS3-100D10024780750

MHS3-125D125321,3201,270

MHS4-16D

גריפר 4 אצבעות
מופעל אויר-אויר

1641210

2~6 MHS4-20D2042119

MHS4-25D2563531

MHS4-32D3286155

1~6
MHS4-40D4089788

MHS4-50D5012153140

MHS4-63D6316268251

SMC תוצרת חברת

• MHSL3 למהלכים ארוכים

SMC תוצרת חברת  MHF2  | גריפר 2 "אצבעות" קומפקטי
Low Profile Air Gripper

קוטרהפעלהסדרה
)mm()mm( מהלך

 )1( כח אחיזה 
ל"אצבע" אחת 

)N(

לחץ עבודה
)bar( 

MHF2-8D

אויר-אויר

8

8

191.5~7 MHF2-8D116

MHF2-8D232

MHF2-12D

12

12

48

1~7

MHF2-12D124

MHF2-12D248

MHF2-16D

16

16

90 MHF2-16D132

MHF2-16D264

MHF2-20D

20

20

141 MHF2-20D140

MHF2-20D280

)1( נתוני הכוחות הם בלחץ עבודה bar-5 והמרחק בין הגריפר )ללא "אצבעות"( למרכז
      החלק התפוס הוא 20  מ''מ

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MHS2-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MHF2-E
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)1( נתוני הכוחות הם בלחץ עבודה bar-5 והמרחק בין הגריפר )ללא "אצבעות"( למרכז החלק התפוס הוא :
    א. 40 מ''מ לגריפרים בקוטר 10-25 מ''מ
     ב. 80 מ''מ לגריפרים בקוטר 32,40 מ''מ

SMC תוצרת חברת  MHL2  | גריפר לחלקים ארוכים
Wide Type Air Gripper

קוטרהפעלהסדרה
)mm()mm( מהלך

 )1( כח אחיזה 
)N(

לחץ עבודה
)bar( 

MHL2-10D

אויר-אויר

10

20

141.5~6 MHL2-10D140

MHL2-10D260

MHL2-16D

16

30

45

1~6

MHL2-16D160

MHL2-16D280

MHL2-20D

20

40

74 MHL2-20D180

MHL2-20D2100

MHL2-25D

25

50

131 MHL2-25D1100

MHL2-25D2120

MHL2-32D

32

70

228 MHL2-32D1120

MHL2-32D2160

MHL2-40D

40

100

396 MHL2-40D1160

MHL2-40D2200

קוטרהפעלהסדרה
)mm(

 מהלך
)mm(

 )1( זוית 
סיבוב

לחץ עבודה
)bar( 

MRHQ-10D

אויר-אויר

104
900

םיבובית +גריפר:  7~2.5
1800

MRHQ-16D166
סיבובית :    7~9002.5

גריפר :        7~1 1800

MRHQ-20D2010
900

סיבובית :    10~2.5
גריפר :        7~1

1800

MRHQ-25D2514
900

1800

MRHQ-10S/C

אויר-קפיץ
NO + NC

104
סיבובית :    7~9002.5

גריפר :        7~3.5 1800

MRHQ-16S/C166
900

םיבובית +גריפר:  7~2.5
1800

MRHQ-20S/C2010
900

סיבובית :    10~2.5
גריפר :        7~2.5

1800

MRHQ-25S/C2514
900

1800

 MRHQ | גריפר סיבובי המורכב ממפעיל סיבובי וגריפר
Rotary Gripper

)1( אפיצות זוית הסיבוב היא 10 ±    

SMC תוצרת חברת

• אפשרות לקבלת גריפר אויר-אויר או אויר-קפיץ    

http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MHL2-E
http://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MRHQ-E
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