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Proces ciągłego rozwoju automatyzacji we wszystkich branżach przemysłu powoduje zwiększenie znaczenia roli 
elektrycznych napędów ustawczych z możliwością sterowania i regulacji dla potrzeb różnych procesów. 
AUMA już od przeszło 40 lat koncentruje się na konstruowaniu, projektowaniu i produkcji napędów elektrycznych, 
co stanowi gwarancję jakości oraz podstawę do stałego doskonalenia i dalszego rozwoju. 
 
 
Podstawowa grupa produktów 
Ciągły rozwój produktów firmy AUMA jest widoczny w podziale naszych urządzeń na cztery generacje: 
 
I GENERACJA – NAPĘDY RĘCZNE 
 
W pierwszej generacji znajdują się różnego typu przekładnie mechaniczne do ręcznej obsługi armatury, m.in.: 
 
- przekładnie walcowo-czołowe GST 10.1 – 40.1 

(moment w zakresie od 120 Nm do 16 000 Nm) 
- przekładnie kątowe GK 10.2 – 40.2 

(moment w zakresie od 120 Nm do 16 000 Nm) 
- przekładnie ślimakowe GS 50.3 – 125.3 oraz GS 160 - 500 

(moment w zakresie od 250 Nm do 360 000 Nm) 
- przekładnie z dźwignią GF 50.3 – 125.3 oraz GF 160 - 250 

(moment w zakresie od 250 Nm do 45 000 Nm) 
- wskaźniki położenia WSH i WSG które standardowo zapewniają informację o 

położeniach krańcowych armatury, a opcjonalnie – dzięki dodatkowym 
mikrołącznikom lub elektronicznemu układowi odwzorowania położenia 4-20 mA - 
także o położeniach pośrednich. 

 

 

 
 
II GENERACJA – MECHANIZACJA 
 
Kolejnym etapem rozwoju naszego produktu było częściowe zastąpienie przekładni ręcznych napędami 
elektrycznymi. Napędy w wersji AUMA NORM zawierają silnik elektryczny, przekładnię oraz odpowiednie 
wyposażenie elektryczne – mikrołączniki drogowe i momentowe czy też elektroniczny układ odwzorowania 
położenia.  
Właściwe zabezpieczenia ruchu armatury i części mechatronicznej Napędy w tej wersji dzielą się na: 
 
 
- napędy wieloobrotowe SA 07.1-SA 48.1 lub SAR 07.1-30.1 

(moment w zakresie od 30 Nm do 32 000 Nm) 
- napędy niepełnoobrotowe (dawniej nazywane wahliwymi lub 
ćwierćobrotowymi) SG lub SGR 05.1 – 12.1 (moment w zakresie od 32 Nm do 
1200 Nm), SG(R) 03.3-04.3 , AS 6-AS 50, ASR 6-ASR 50  lub kombinacje 
SA 07.1-48.1 z przekładnią GS 50.3-500 

- napędy liniowe SA(R) 07.1-SA 48.1 z LE 12.1 – LE 200.1 
(siła w zakresie od 4 kN do 217 kN) 

 

 

 
Napędy w tej wersji należy podłączyć do zewnętrznego układu sterowania zabudowanego np w szafie 
sterowniczej. Można tego uniknąć korzystając z urządzeń z kolejnej generacji. 
 
 
 
 
 
III GENERACJA – AUTOMATYZACJA 



 
Celem skonstruowania kolejnej generacji napędów było maksymalne 
uproszczenie obwodu sterowania po stronie klienta. Udało się to zrealizować 
dzięki przeniesieniu aparatury łączeniowej (styczniki, tyrystory) a także układu 
sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji do specjalnej głowicy sterującej, którą 
można zamontować bezpośrednio na napędzie w wersji AUMA NORM. Wynikają 
z tego oczywiste korzyści, m.in. nie występują skomplikowane połączenia w szafie 
sterowniczej, zapewniona jest właściwa i prawidłowa obróbka sygnałów, napęd 
posiada pulpit sterowania lokalnego oraz lampki sygnalizacyjne, a klient ponosi 
mniejsze koszty a przy tym otrzymuje gwarancję od jednego producenta. Moduły 
sterowania napędem można podzielić następująco: 
 

 

 
- moduł sterowania napędem AUMA MATIC AM 
- moduł sterowania napędem AUMATIC AC 
 
Moduły sterowania można dostosować do różnych sygnałów sterujących m.in. sygnałów binarnych 24 V DC, 
sygnału analogowego 0/4-20 mA czy protokołów PROFIBUS DP, MODBUS RTU, DEVICE NET i innych. 
Do napędów z III generacji wystarczy podłączyć zasilanie oraz podać odpowiednie sygnały sterujące. 
 
 
IV GENERACJA - INFORMATYZACJA 
 

 

Stacja nadzorująca SIMA jest zaprojektowana jako 
moduł oparty na komputerach przemysłowych i oferuje 
różne interfejsy do komunikacji z otoczeniem. Może być 
wykorzystana jako czarna skrzynka gromadząca 
wszystkie informacje od przyłączonych do niej napędów 
AUMA oraz innych urządzeń i do przekształcania tych 
informacji by je przesłać do jednostki wyższego 
poziomu. 
 
Dodatkowo SIMA może działać jako samodzielna stacja 
nadzorująca do sterowania napędami. 
 

 
 
Nasze napędy mają budowę modułową, co umożliwia łączenie elementów z poszczególnych generacji. 
Standardowo wszystkie nasze napędy posiadają stopień ochrony IP67. Na specjalne zamówienie dostępny jest 
także stopień ochrony IP 68. 
 
Napędy AUMA są dostępne w wersjach przeznaczonych do pracy otwórz-zamknij oraz do pracy regulacyjnej. W 
naszej ofercie znajdują się także napędy do pracy w strefach Ex, na statkach a nawet w elektrowniach atomowych. 
 
Grupa produktów - Napędy Sipos 
Uzupełnieniem gamy produktów AUMA są napędy SIPOS. 
Są to między innymi napędy wieloobrotowe serii M7636/7 stosowane w elektrowniach jądrowych. Napędy te są 
produkowane w dwóch wersjach: standardowej typu otwórz/zamknij o zakresie maksymalnego momentu 
obrotowego od 10 do 4000Nm oraz regulacyjnej o zakresie maksymalnego momentu obrotowego od 15 do 
2800Nm 
 
Podobnie jak napędy serii M76348 wyposażone w dwa silniki. Jeden z silników służy do sterowania zaworem, 
natomiast drugi jest silnikiem o bardzo wysokiej prędkości i służy do bardzo szybkiego zamknięcia zaworu. 
 
Bardziej popularnymi są małe napędy liniowe serii 2SB6 o zakresie sił 2-25kN oraz małe napędy wahliwe serii 
M7732 o zakresie momentu obrotowego 25-200Nm. 
Małe napędy liniowe serii 2SB6 posiadają reżim pracy S4 min. 30% ED, maksymalnie 600 cykli/h oraz S5 min. 
30%ED, maksymalnie 600 cykli/h. Opcjonalnie dla systemów otwartych napędy mogą mieć reżim pracy S2-2min. 
Napędy te stanowią ważną cześć dostaw wszędzie tam, gdzie wymagane są małe siły (2-25kN). 
Podobnie rzecz ma się z małymi napędami wahliwymi serii M7732. Zakres maksymalnego momentu obrotowego 
dla tych napędów wynosi od 25 do 200Nm dla napędów typu otwórz/zamknij oraz od 30 do 200Nm dla napędów 
regulacyjnych. Napędy można zamówić z różnymi czasami przesterowania w zakresie 0/90° od 3 do 100 sekund. 



Napędy mogą być dostarczone zarówno z przyłączem do zaworu wg ISO 5211 jak i z dźwignią, które to napędy 
stosuje się w przypadku żaluzji czy kierownic wentylatorów. 
 
Jednak najciekawszymi i najbardziej zawansowanymi technicznie napędami w ofercie firmy są napędy SIPOS 5 
Flash. To, co wyróżnia te napędy spośród pozostałych dostępnych na rynku jest zastosowanie przetwornicy 
częstotliwości. 
Przetwornica częstotliwości będąca integralną częścią sterownika napędu daje możliwość programowania 
prędkości obrotowej. Dodatkowo dzięki funkcji delikatnego rozruchu oraz delikatnego domknięcia nie występują 
przeciążenia armatury, a prąd rozruchu jest zawsze mniejszy od prądu nominalnego, co prowadzi do oszczędności 
w okablowaniu. 
Napęd SIPOS 5 Flash produkowany jest w dwóch podstawowych wersjach: prostszej zwanej Ecotron oraz bardziej 
zaawansowanej: PROFITRON. Napęd w tej ostatniej wersji wyposażony jest w czytelny wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny, a informacje na nim wyświetlane są w języku polskim. 
Napędy SIPOS 5 Flash Profitron mogą być sterowane sygnałami binarnymi (OTWÓRZ, STOP, ZAMKNIJ, 
EMERGENCY), sygnałem analogowym 0/4-20mA lub poprzez interfejs Fieldbus, tj. MODBUS RTU lub PROFIBUS 
DP. Sygnały wyjściowe tego napędu stanowi 8 programowanych wyjść binarnych oraz wyjście analogowe. 
Prędkość obrotową użytkownik może nastawić inną w kierunku otwierania, a inną w kierunku zamykania. 
Dodatkowo na rozkaz z wejścia Awaria (Emergency) jest możliwość zaprogramowania kolejnych dwóch prędkości 
obrotowych (zamykania i otwierania). Prędkość obrotowa może być również zmieniana opcjonalnie poprzez 
wykorzystanie drugiego wejścia analogowego 4-20mA. Pierwsze wejście analogowe może zostać wykorzystane do 
sterowania napędem w układzie regulacji. 
Jest także taka wersja napędu, w której możemy zaprogramować różne prędkości obrotowe dla różnych stopni 
otwarcia armatury. Ze względu na mnogość wersji i możliwość dopasowania wersji napędu do indywidualnych 
wymagań klienta prosimy o kontakt z pracownikami firmy AUMA Polska Sp. z o.o., którzy dobiorą odpowiedni dla 
Państwa napęd. 
Oczywiście napęd SIPOS 5 Flash występuje również z przekładniami (liniowymi, wahliwymi), co gwarantuje 
możliwość jego zastosowania ze wszystkim typami armatury przemysłowej. Napędy wieloobrotowe dostarczane są 
zarówno w wersji typu otwórz/zamknij w zakresie maksymalnego momentu obrotowego 10-4000Nm, podobnie jak 
napędy wahliwe, których standardowy zakres maksymalnego momentu obrotowego wynosi od 150 do 4300Nm. 
Oczywiście w przypadku napędów wahliwych możliwe jest zastosowanie większych przekładni ślimakowych i tym 
samym osiągnięcie większych wartości maksymalnego momentu obrotowego. To samo dotyczy napędów 
wieloobrotowych. W przypadku napędów liniowych są to urządzenia przeznaczone do pracy regulacyjnej, o 
maksymalnej sile od 5,5 do 152kN i prędkości posuwu od 25 do 320mm/min. 
Uzupełnienie gamy napędów SIPOS stanowią małe napędy wahliwe serii 2SG5 przeznaczone zarówno do pracy 
typu otwórz/zamknij jak i pracy regulacyjnej o zakresie maksymalnego momentu obrotowego 32 do 125Nm. 
Napędy te wyposażone są w sterownik Ecotron lub Profitron co pozwala na wykorzystanie zalet 
zaimplementowanej przetwornicy częstotliwości. 
 
 
Grupa produktów - Napędy GFC i MDA 

GFC- to średniej wielkości przedsiębiorstwo z Saksonii. Do roku 1990 Fabryka Przekładni Coswig była 
jedynym producentem przekładni ślimakowych w Niemczech Wschodnich, z roczną produkcją ok. 35.000 przekładni 
tego typu. 

W dniu dzisiejszym firma GFC dysponuje najnowocześniejszymi 
urządzeniami produkcyjnymi do 

• silników z przekładniami czołowo-ślimakowymi, 

• silników z przekładniami ślimakowymi, 

• zestawów kół ślimakowych, 

• indywidualnych rozwiązań napędowych. 

Szczególnie dużą wartość przykłada się w GFC Coswig do wykonywania 
zazębień działających cichobieżnie i bezluzowo.    Specjalny 
sposób produkcji wałów ślimakowych i zmieniane parametry zazębień koła 
czołowego gwarantują dobre charakterystyki przenoszenia zazębienia i dzięki 

temu wysoką sprawność. Ze współczynnikami sprawności powyżej 90% przekładnie ślimakowe firmy GFC dają 
możliwość realizacji optymalnych rozwiązań napędowych. 

 
 
 



 
Poszczególne modele przekładni GFC skonstruowane są na 

zasadzie systemu konstrukcji modułowej (z powtarzalnych, typowych 
elementów), w celu realizacji najróżniejszych przypadków 
zastosowań. Firma GFC - specjalista od przekładni ślimakowych - 
produkuje również napędy do specjalnych zastosowań. W czasie, w 
którym przedsiębiorstwa sprawdzają swój profil produkcji oraz 
zmniejszają jej zakres, firma GFC jest właściwym partnerem do rozmów. Szczególnie wysokie wymagania dotyczące 
indywidualnych rozwiązań napędowych i niskich kosztów rozwiązań seryjnych są marką firmy GFC. 
 

Urządzenie Milan Drive Advanced stosować można we wszystkich obszarach, gdzie wymagana jest 
wysoka dokładność pozycjonowania przy wysokim stopniu dynamiki. Moment znamionowy największej serii 
modelowej wynosi 4 Nm, maksymalna prędkość obrotowa natomiast  

6 000 1/min. 
Wysoki stopień ochrony IP 64, jako opcja także IP 67 pozwala na zastosowanie urządzenie przy niesprzyjających 
warunkach otoczenia.  
 
Urządzenie Milan Drive Advanced stosowane jest np.  
� w maszynach tkackich 
� w maszynach pakujących  
� w maszynach do precyzyjnego montażu płytek drukowanych [Pick 

and Place] 
� w maszynach do obróbki drewna 
� w technice medycznej 
� w maszynach dla przemysłu 

spożywczego 
� dla siłowników nastawczych  
� w maszynach zakręcających 
� w prasach  
� w maszynach ciśnieniowych 
� w technice bezpieczeństwa 
� w urządzeniach transportowych 
� w konstrukcjach maszyn specjalnych 
� w zakresie techniki dźwigowej 
� w maszynach rolniczych 
� w obrotowych stołach roboczych 
 
 
 
 
Ramy tego artykułu nie pozwalają na wyczerpujące opisanie całego naszego asortymentu. Więcej informacji 
znajda Państwo na naszych stronach internetowych www.auma.com.pl lub www.auma.com. Dodatkowych 
informacji chętnie udzielą też zatrudnieni w naszej firmie inżynierowie. 
 
AUMA Polska Sp. z o.o. 
ul. Legionów Polskich 17 
41-310 Dąbrowa Górnicza 
Tel. 032 / 261 56 68 
Fax 032 / 261 48 23  
BIURO Północ / Gdynia   058 / 667 30 95  
Biuro Zachód / Września  061/ 640 01 35 
Biuro Wschód / Warszawa  022 / 3322104 
Biuro  Północny-Zachód / Szczecin 091 / 4860563 
 e-mail: r.ludzien@auma.com.pl 
www.auma.com.pl 
 


