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تعر اتعک کعه ی عا   تعر    ز  کع  در برخی از کاربردها نیاز به جابجاگرهایی با ابعاعاد کع  ع 
بعنعیعا  یعتع   کنند. شرکک دانشها  مختلف اشغال می  ها  اپتیکی   دتتگاهتر  را در  یدما  ک 

گیر  از ایده   طراحی جدید، ی  ن ع  یژه از جابجاگرها  خطی با ابااد ک   ، ن ر میهن با بهره
کند. این ن ع از جابعجعاگعرهعا  خعطعی دتعتعی،   ز  تب    متناتب با  نین کاربردهایی ت لید می

بعنعیعا   ها  جابجاگرها  خطی دتتی تاخعک شعرکعک دانعش عال ه بر  یژگی مذک ر، تمامی  یژگی
بعاعد  تع لعیعد  بعاعد ، د  بعاعد    تعه هعا در تعه معدل یع  یت  ن ر میهن را نیز دارند   مانند آ 

 ش ند.  می

ریته در تاخک جعابعجعاگعرهعا  ایعن شعرکعک، معنعجعر بعه    کار تاز  قطاات بهخالقیک در تاده
کاهش اصطکاک بین قطاات، ایجاد جابجایی بسیار نرم   هم ار   نزدی  شد  راتتا  جابجایی 

تادگعی از تعرکعیعب  عنعد  ا  انجام شده اتک، که به آل شده اتک. طراحی به گ نه به حالک ایده
ت ا  برا  ایزایعش دامعنعه جعابعجعایعی یعا تعبعدیع  بعه  ها  مختلف می باد  به ص رت جاگر ی  جابه

 باد  اتتفاده کرد.  جابجاگر د باد    ته
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 بنیان فتح نور میهن مشخصات فنی جابجاگرهای خطی دستی مینیاتوری شرکت دانش

 شرح مشخصه

 MTS1-A-6 MTS2-A-6 MTS3-A-6 مدل

 x xy xyz راتتا  حرکک

۶ دامنه حرکتی mm 

 ۰۱m دقک هر گام

۳۳×۳۳ ابااد میز ه متحرک mm 

۳۳×۳۳×۰۱ عرض(×ط ل×)ارتفاعابااد جابجاگر  mm ۳۳×۳۳×۳۳ mm ۱۷×۳۳×۳۳ mm 

۰۱۱ حداکثر بار gr 

 آل مینی م، اتتی  جنس

۰۱  ز  gr ۰۰۳ gr ۷۳۱ gr 

بعاعد ، نعانع جعابعجعاگعر دتعتعی، نعانع جعابعجعاگعر  بعاعد    تعه جعابعجعاگعر خعطعی دتعتعی یع محصوالت مرتبطب  
  ایزارهمراه نرم ایزار، جابجاگر م ت ر  میکر نی با ییدب  بههمراه نرم پیز الکتری  با ییدب  به

مینیات ر باد   جابجاگر خطی دتتی ته مینیات ر باد    جابجاگر خطی دتتی د   مینیات ر باد   جابجاگر خطی دتتی  ی    
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