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Metal Work Mechatronics jest wynikiem 50-letniego 
doświadczenia w projektowaniu i produkcji 
innowacyjnych elementów będących syntezą 
najnowszych technologii i rozwiązań stosowanych w 
szeroko pojętej automatyce przemysłowej.

Metal Work.
Lider w pneumatyce przemysłowej
od 50 lat.

Firma Metal Work ma swoje korzenie w tradycyjnej 
inżynierii mechanicznej i wzrastała wraz z naturalnym 
rozwojem technologicznym. Dziś grupa Metal 
Work obejmuje w pełni zautomatyzowane jednostki 
badawczo-rozwojowe i produkcyjne.

Metal Work jest synonimem pneumatyki przemysłowej 
od ponad 50 lat. 

Jednostki przygotowania 
powietrza 

Zawory sterowane ręcznie, 
pneumatycznie lub 
elektrycznie 

Siłowniki pneumatyczne i 
elektryczne 

Złącza i akcesoria 

Zespół Metal Work Mechatronics składa się z 
inżynierów i firm należacych do grupy Metal Work, 
które połączyły swoje doświadczenie i wiedzę, aby 
oferować światu automatyki szeroką gamę najwyższej 
jakości produktów oraz doradztwo i pomoc w celu 
spełnienia nawet najbardziej specyficznych wymagań 
aplikacji.  
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Alfameccanica
Flagową w grupie jest firma Alfameccanica, 
produkująca elementy dla przemysłu logistycznego, 
a przez lata rozwijająca rynek własnych produktów, 
takich jak chwytaki, siłowniki i jednostki prowadzące 
- wszystkie zaprojektowane i wyprodukowane z 
najwyższą dbałością o jakość.

Asortyment został poszerzony i uzupełniony o 
produkty z rodziny V-LOCK, jako wynik współpracy 
ze szwajcarską firmą Montech, marką historyczną 
w produkcji elementów dedykowanych dla branży 
automatyzacji produkcji i logistyki.

Zakres standardowych produktów jest ciągle 
uzupełniany przez serię specjalizowanych siłowników, 
które zostały zaprojektowane i wytworzone w celu 
spełniania określonych wymagań Klientów, przy 
zastosowaniu najwyższej jakości stopów aluminium i 
stali nierdzewnej.

SPMC
SMPC jest firmą w grupie Metal Work, która projektuje 
i wdraża maszyny i urządzenia używane do 
wytwarzania komponentów Metal Work.
Znajomość zakładów grupy Metal Work, oraz 
gamy produkowanych elementów pozwala na 
ciągłe testowanie i ocenę rezultatów bezpośrednio 
na produkcji. Wykwalifikowani inżynierowie 
regularnie przeprowadzają analizy procesowe w celu 
zwiększenia jakości i wydajności każdego z węzłów 
maszyny, które zostały zaprojektowane i są ciągle 
rozwijane w macierzystej fabryce.

Metal Work Mechatronics:
know-how i współdziałanie w obsłudze Klientów.

Fluid Force
Produkty Fluid Force pojawiają się w aplikacjach, 
gdzie olej ze wzgledu na ograniczoną ściśliwość 
powinien zastąpić sprężone powietrze. Ten 
dynamicznie rozwijący się sektor rynku ma poparcie w 
kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w projektowaniu 
i produkcji układów pneumo-hydraulicznych. Hamulce 
hydrauliczne stosuje się do płynnej regulacji ruchu 
siłowników pneumatycznych, czego najlepszym 
przykładem są wersje hamulów zintegrowanych z 
siłownikiem lub napędami wahadłowymi.

Przez lata firma Fluid Force opracowała serię 
komplementarnych produktów, takich jak pompy oleju 
oraz wzmacniacze pneumo-hydrauliczne.

Najwyższe umiejętności inżynierskie i wysoka precyzja 
uczyniły z firmy Fluid Force wzór, przejawiający się 
między innymi w montażu siłowników elektrycznych 
ze standardowymi lub indywidualnymi silnikami 
elektrycznymi.

Metal Work Mechatronics obejmuje specjalistyczną 
wiedzę oraz rozwiązania opracowane przez firmy 
należące do grupy Metal Work.

PService i oddziały Metal Work
Wsparcie techniczne i profesjonalna obsługa Klienta 
w polityce Metal Work przebiega równie sprawnie, 
jak produkcja elementów w zakładach produkcyjnych. 
Zespół wykwalifikowanych inżynierów, składający się 
z 46 filii grupy PService we Włoszech i oddziałów 
Metal Work na całym świecie posiadają dogłębną 
wiedzę na temat produktów i możliwości ich 
zastosowań, gromadząc dane i doświadczenia za 
pomocą najnowszych narzędzi IT, jak na przykład 
CRM. Szeroka wiedza członków działu sprzedaży 
zapewnia aktywne wsparcie podczas projektowania, 
wdrażania i użytkowania elementów pneumatycznych 
i hydraulicznych. Oferując dodatkowo pełne wsparcie 
przy projektowaniu układów sterowania wspólnie z 
z integratorami systemów.
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Siłowniki elektryczne serii ISO15552 
Siłowniki elektryczne serii  ISO 15552 charakteryzują 
się rozstawem otworów montażowych i osprzętem 
zgodnym z tym standardem.

Są elementami wykonawczymi, w których ruch 
tłoczyska generowany jest przez przekładnię ze śrubą 
kulową i utwardzaną nakrętką za pomocą silnika 
KROKOWEGO lub SERWO. Na życzenie Klienta 
możliwe jest dostarczenie siłownika z zestawem 
łączeniowym dopasowanym do silnika innego 
producenta.

Zwiększone średnice tłoczysk pozwalają na 
przenoszenie dużych obciążeń promieniowych, a 
kalibrowana taśma prowadząca na tłoku zapewnia 
minimalny luz z tuleją, co z kolei przekłada się na 
ograniczenie do minimum wibracji podczas pracy 
systemu. 

Siłowniki mogą być wyposażone w zabezpieczenie 
przed obrotem tłoczyska, dzięki dwom prowadnicom 
w które wyposażony jest profil siłownika. Kontrolę 
położenia tłoka zapewnia zabudowana w nim 
wkładka magnetyczna, co pozwala na stosowanie  
standardowych czujników położenia z montażem w 
dedykowanych rowkach.

Siłowniki elektryczne serii ISO1552 są dostępne w 
rozmiarach 32, 50, 63, 63 HD, oraz 80 i 100.

Produkty / Siłowniki elektryczne  

Siłowniki elektryczne okrągłe serii DC 
Siłowniki elektryczne okrągłe serii  DC są idealnym 
rozwiązaniem dla aplikacji nie wymagających kontroli 
prędkości, siły nacisku i dużej dynamiki. Zastosowane 
standardowo silniki prądu stałego zasilane  12VDC  
lub 24VDC są uruchamiane przez proste sterowanie 
napięciem i jego polaryzacją.
Przeznaczone do pracy sporadycznej, w aplikacjach 
pomocniczych.

Główne różnice w porównaniu do siłowników 
elektrycznych serii ISO15552 to:

- Mniejsze wymiary;
- Ograniczone obciążalności;
- Silniki prądu stałego, zamiast krokowych i serwo;
- brak programowego wpływu na prędkość i  
  przyspieszenie. 

Biorąc pod uwagę wysoką jakość produktu ten 
rodzaj siłownika jest często używany w aplikacjach 
przemysłowych.
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Dostępne są one w dwóch rozmiarach, SHAK 340 i 
SHAK 470, ze standardowymi skokami. Dla każdego 
rozmiaru można wybrać stronę, na której można 
zamontować silnik (4 pozycje).

Oś elektryczna SHAK może być zamontowana w 
dowolnej pozycji. Przy instalacji pionowej zaleca 
się użycie silnika wyposażonego w hamulec, który
aktywuje się tylko w przypadku awarii zasilania.

Dla prawidłowego działania hamulca, jest konieczne 
spełnienie wymagań dotyczących granicznych 
obciążeń osiowych możliwych do odczytania z 
charakterystyk. Wśród dostępnych akcesoriów można 
wybrać zestaw prowadnicy kablowej.

Shak
Oś elektryczna SHAK to beztłoczyskowy siłownik 
z napędem pasowym z poruszającym się po 
hartowanych prowadnicach suwakiem.
Shak charakteryzuje się precyzyjnie wykonanym i 
wytrzymałym, wytłaczanym profilem aluminowym 
zapawniającym optymalną sztywność.

Osie elektryczne Shak moga współpracować z 
silnikami krokowymi lub serwo. W przypadku 
silników serwo mogą być doposażone w przekładnie, 
które w wielu aplikacjach pozwalają maksymalnie 
wykorzystać dostępny moment obrotowy silnika.
Na życzenie Klienta oprócz rozwiązań 
standardowych istnieje możliwość montażu silnika 
innego producenta.

Do ustalenia pozycji wyjściowej siłownik posiada
zabudowany czujnik indukcyjny.

Konstrukcja mechaniczna profilu i wózka 
siłownika oparta jest o sztywny profil aluminiowy 
przystosowany do bezpośredniego montażu za 
pomocą łączników QS lub K.

Produkty / Osie elektryczne 
się na dolnej płaszczyźnie osi X (przeciwległych do 
powierzchni z wózkiem).
Suwaki osi X oraz Y również posiadają powierzchnię 
V-Lock, ale dla zapewnienia dokładnego i 
powtarzalnego mocowania została ona wyposażona 
w poprzeczne rowki bazujące.

Układ posiada te same zalety i dynamikę, co 
pojedyncza oś elektryczna Shak. Dla zapewnienia 
optymalnej obciążalności dynamicznej oraz pełnej 
kontroli ruchu osie elektryczne serii SHAK GANTRY 
zostały standardowo wyposażone w silniki SERWO z 
przekładnią 1:5 oraz czujniki indukcyjne (zawarte w 
zestawie) dla ich bazowania.

Oprócz standardowych rozwiązań przedstawionych 
w katalogu istnieje możliwość przygotowania zestawu 
do współpracy z silnikiem innego producenta lub 
opcjonalny montaż hamulca unieruchamiającego 
suwaki w przypadku awarii zasilania (konieczne jest 
dodatkowe sprawdzenie ograniczeń obciążalności 
hamulca w funkcji prędkości). Dodatkowo, istnieje 
możliwość określenia płaszczyzny montażu 
silników elektrycznych (strona lewa lub prawa) oraz 
wyposażenia osi w prowadnicę kablową (wyłącznie 
dla silnika umocowanego po lewej stronie).

Dostępne są dwa rozmiary, SHAK GANTRY 340 oraz 
SHAK GANTRY 470, ze standardowymi skokami. 
Portal SHAK GANTRY został zaprojektowany i 
zoptymalizowany do instalacji poziomej.

Shak Gantry
Układ Shak Gantry ma na celu stworzenie 
portalu kartezjańskiego składającego się z dwóch 
równoległych osi aktywnej i biernej X, oraz osi 
poprzecznej Y. Napęd pomiędzy osiami (z osi 
aktywnej – napędowej, na oś bierną – napędzaną) 
przenoszony jest za pomocą aluminiowego wału 
napędowego oraz dwóch elastycznych sprzęgieł. 
Zastosowany zestaw sprzęgieł zapewnia zarówno 
łatwy montaż i demontaż całego zespołu, jak i
kompensację ewentualnych drobnych przesunięć 
między osiami (błąd współosiowości) spowodowanych 
błędami powierzchni bazowej (montażowej).

Montaż układu do powierzchni bazowej / 
montażowej odbywa się za pomocą łączników QS 
oraz powierzchni V-Lock (bez rowków) znajdujących 
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Svak
Oś elektryczna SVAK może być używana jako oś 
Z w portalu kartezjańskim, np. SHAK GANTRY. 
Ten elektryczny, beztłoczyskowy, paskowy siłownik 
charakteryzuje się tym, że silnik elektryczny wraz z 
reduktorem jest integralną częścią wózka, zamiast 
być elementem poruszającym się na zębatym profilu. 
Rozwiązanie to jest znane jako wspornik / belka. 
W typowym układzie wózek pozostaje nieruchomy, 
przesuwa się listwa z napiętym paskiem zębatym.

Istnieje możliwość dowolnej pozycji pracy jednostki 
SVAK, jednak została ona stworzona do układu 
pionowego, gdzie zastosowany fabrycznie 
silnik serwo z hamulecem zabezpiecza przed 
niekontrolowanym opadaniem przy zaniku napięcia.

Za precyzję ruchu odpowiadają hartowane i 
szlifowane pręty współpracujące z łożyskami 
tocznymi z funkcją mimośrodowej regulacji luzu. 
Zamontowany czujnik indukcyjny odpowiada za 
wykrycie skrajnej pozycji.

Powierzchnie montażowe V-Lock umożliwiają 
zamocowanie samej jednostki oraz połączenie jej z 
dodatkowymi urządzeniami.

Przekazanie napędu z silnika odbywa się poprzez 
przekładnię pasową z układem regulacji naciągu 
paska zębatego,  o przełożeniu 1:2.
Duże obciążenia bez uszczerbku na dynamice 
typowej dla tego typu urządzeń były przyczyną 
wyboru tego rozwiązania.

Jednostki SVAK mogą być dostarczane w postaci 
kompletnego modułu z silnikiem serwo lub jako część 
mechaniczna dostosowana do montażu wskazanego 
silnika.

Jako opcja dostępne są prowadniki kablowe 
umożliwiające elastyczne doprowadzenie przewodów 
do elementów montowanych na końcu ruchomego 
profilu.

Produkty / Osie elektryczne 

Siłownik serii SK
Siłownik serii SK to beztłoczyskowy siłownik 
elektryczny z napędem wózka mechanizmem 
śrubowo-tocznym wyposażony w zabudowaną 
prowadnicę toczną.

Profil siłownika wykonano z anodowanego 
ekstrudowanego aluminium zapewniającego wysoką 
sztywność zarówno na skręcanie jak i zginanie. Za 
zamianę ruchu obrotowego na liniowy i napęd zespołu 
odpowiada mechanizm śrubowo - toczny składający 
się ze śruby obrabianej cieplnie (hartowanie i 
odpuszczanie) oraz kulowej nakrętki prowadzącej. 

W celu ograniczenia wibracji, hałasu oraz 
zwiększenia żywotności mechanizmu śruba posiada 
elastyczny system napięcia wstępnego sprężynami 
talerzowymi. Napięcie wstępne pomiędzy wózkami 
oraz szyną gwarantuje wysoką płynność oraz 
dokładność ruchu.

Dogodny oraz szybki montaż siłowników serii SK 
zapewniają powierzchnie V-Lock (znajdujące się 
na trzech płaszczyznach siłownika) oraz łączniki 
serii QS. Wózek może zostać wyposażony w 
wymienną płytkę montażową z płaszczyzną V-Lock 

z rowkami poprzecznymi (opcjonalnie osiowo lub 
prostopadle) dla dokładnego bazowania elementów 
współpracujących.

Dodatkowo, po obu stronach wózka umieszczono 
punkty smarne dla prowadnic oraz śruby napędowej. 
Profil siłownika wyposażony jest w rowki dla czujników 
detekcji położenia wkładki magnetycznej.

Do napędu użyto silników SERWO lub KROKOWYCH 
dostępnych z opcjonalnym hamulcem silnika i / 
lub wbudowanym enkoderem. Silniki mogą być 
zamontowane do siłownika osiowo lub równolegle, 
z użyciem przekładni z paskiem zębatym. 
Na indywidulane życzenie istnieje możliwość 
przygotowania siłownika do współpracy z silnikiem 
innego producenta.

Do napędu użyto silników SERWO lub KROKOWYCH 
dostępnych z opcjonalnym hamulcem silnika i / lub 
wbudowanym enkoderem.

Na indywidualne życzenie istnieje możliwość
przygotowania siłownika do współpracy z silnikiem 
innego producenta. 

Główną cechą serii BK jest możliwa do osiągniecia 
prędkość ruchu do 10m/s.

Oś elektryczna serii BK
Oś elektryczna BK jest beztłoczyskowym siłownikiem 
elektrycznym z powierzchnią montażową V-LOCK. 
Profil siłownika wykonano z anodowanego 
ekstrudowanego aluminium zapewniającego wysoką 
sztywność i jednocześnie płaski przekrój.

Oś elektryczna BK jest siłownikiem typu paskowego, 
wykonanego z poliuretanu.

W zależności od wymagań Klienta dostępne są 
następujące konfiguracje:

- dla wysokich obciążeń – wózek siłownika 
współpracuje ze wstępnie napiętymi prowadnicami 
tocznymi dla zapewnienia najwyższej precyzji ruchu;

- dla niskich obciążeń – wózek siłownika prowadzony 
jest przez samonastawne rolki wykonane z 
technopolimeru, zamontowany na regulowanych 
łożyskach.

Powierzchnia montażowa V-Lock przeznaczona jest
nie tylko do montażu samego siłownika, ale również 
połączenia z dodatkowymi urządzeniami.

Profil siłownika posiada rowki do montażu czujnika 
detekcji położenia wkładki magnetycznej.
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eMotion
eMotion jest elektronicznym programowalnym 
urządzeniem przeznaczonym do sterowania silnikami 
krokowymi lub serwo.

Jest to idealne rozwiązanie w aplikacjach, w których 
występują pojedyncze układy z silnikami, oraz w 
takich, gdzie sterownik PLC w ogóle nie jest używany.

Łatwy i i intuicyjny interfejs użytkownika jest 
jednocześnie prostym i przejrzystym językiem 
programowania, szczególnie dla osób nie mających 
doświadczenia w programowaniu sterowników. 
Korzystając z eMotion można bez problemu 
kontrolować pracę jakiegokolwiek siłownika 
elektrycznego, niezależnie od tego czy został on 
wyposażony w silnik elektryczny będący standardem 
dostaw Metal Work, czy nie.

eMotion, jako urządzenie i oprogramowanie w 
całości opracowany przez firmę Metal Work pozwala 
na pełne dopasowanie i dostosowanie do wymagań 
użytkowników.

Specjalne oprogramowanie używane przez naszych 
inżynierów umożliwia zaoferowanie indywidualnych, 
najlepszych rozwiązań z oferty Metal Work, a 
także pełne wsparcie w oprogramowaniu kontrolera 
eMotion, zapewniając wszystkie niezbędne dane do 
uruchomienia aplikacji.

Produkty / Kontrolery   
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Siłowniki wahadłowe 
Seria solidnych siłowników wahadłowych serii R1 z 
momentami obrotowymi do 120Nm.

Seria R3 ze śrubami nastawczymi lub amortyzatorami 
hydraulicznymi. 

W typowych aplikacjach nasze siłowniki 
pneumatyczne i elektryczne są doskonałym 
uzupełnieniem dla linii dostępnych chwytaków, oraz 
siłowników obrotowych.  

Produkty / Siłowniki  

R1 R3 DAP-K

Siłowniki kompaktowe 
serii CMPGK

Jednostki prowadzące 
GD-K z rodziny V-LOCK

Precyzyjne jednostki 
liniowe S13 

Jednostki liniowe serii 
LEPK

Rozwiąznie siłownika wahadłowego DAP-K dodatkowo 
oferuje możliwość uzyskania do 4 nastawialnych pozycji 
zatrzymania.

Metal Work oferuje pełną gamę precyzyjnych jednostek 
liniowych, jednostek prowadzących do siłowników, dwu- 
lub wielopozycyjne siłowniki wahadłowe, chwytaki dwu- i 
trójszczękowe, lub kątowe.

Elementy wykonawcze
W rodzinie elementów wykonawczych warto 
wspomieć o siłownikach kompaktowych CMPG z 
prowadzniem ślizgowym, lub tocznym dostępnych 
w wersji z nastawialną amortyzacją pneumatyczną 
końca skoku, lub bez. Dodatkowym asortymentem są 
jednostki prowadzące dla siłowników ISO15552 oraz 

ISO 6432 z amortyzacją pneumatyczną, ze zderzakami
mechanicznymi, lub z amotyzatorami hydraulicznymi. 
Siłowniki dwutłokowe S10, S11 i S12, precyzyjne 
jednostki liniowe S13 i S14, siłowniki beztłoczyskowe 
z prowadnicą toczną i gotowe układy kartezjańskie.
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Metal Work produkuje szeroki zakres chwytaków:

- równoległe 2-szczękowe o równoległym ruchu   
  szczęk: P1, P2, P3
- równoległe 2-szczękowe o dużym skoku: P4, GPLK

- chwytaki 3-szczękowe: P12

- chwytaki 2-szczękowe kątowe: P7
- chwytaki 2-szczękowe kątowe z regulacją kąta  
  otwarcia szczęk: P9

Produkty / Chwytaki Produkty dedykowane

P4

P1 P2 P3

GPL-K P12P7 P9

Firma Alfameccanica wykonuje tysiące 
niestandardowych produków z aluminium, stali stopowej 
lub nierdzewnej. Produkty te są wynikiem wymagań i 
ustaleń z Klientami, spełniając specyficzne wymagania 
aplikacji.

Siłowniki 
kompaktowe 

Siłowniki 
kompaktowe 
wielopołożeniowe 

Siłowniki ø125 z 
tłoczyskiem ø60 

Siłowniki 
krótkoskokowe  

Siłowniki serii mini Siłowniki 
zatrzymujące
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EB 80 jest wynikiem długofalowych badań mających 
na celu zrozumienie potrzeb klientów i przekształcenie 
ich w najlepsze możliwe rozwiązania. Jest to system 
elektro-pneumatyczny, który obejmuje elektrozawory, 
moduły zasilające, moduły pośrednie, oraz wejścia 
cyfrowe lub analogowe.  
 
EB 80 obsługuje elektrozawory z każdą możliwą 
funkcją, z przyłączami w zakresie średnic 4, 6, 8 i 10 
mm. Przepływ nominalny sięga 1400 Nl/min (ø 10). 

Maksymalna liczba pilotów do przesterowania wynosi 
38 w przypadku złącza wielopinowego i aż 128 dla 
komunikacji sieciowej. Moduły wejść/wyjść mogą 
obsługiwać do 128 DI + 128 DO + 16 AI + 16 AO.  
Ze względu na zastosowane innowacyjne rozwiązania 
system jest chroniony licznymi patentami i wzorami 
użytkowymi.  

EB 80 wyróżnia jakość użytych materiałów i dbałość
o jakość, co zapewnia wysoką niezawodność 
produktu. Łatwość obsługi i konfiguracji sprawia, że jest 
to rozwiązanie wysoce ergonomiczne i przyjazne w 
obsłudze dla każdego użytkownika.

Produkty / System elektropneumatyczny EB80

Inspirowany przez Klientów, stworzony przez Metal Work 

Niezawodność

Konfiguracja 

Oszczędność 
energii i 
środowiska

Zarządzanie 
stanami 
magazynowymi 

Certyfikaty  

Mnogość 
rozwiązań

Przyjazny w 
obsłudze i użyciu  

Obsługa 

Wydajność  
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Szerokie know-how i gama produktów Metal Work 
Mechatronics łączą w sobie idealnie doradztwo 
techniczne i obsługę handlową na najwyższym 
poziomie zarówno zdalnie, jak i w Zakładzie Klienta.

Naszym głównym celem jest wspomaganie Klientów 
przy opracowywaniu produktów i rozwiązań 
spełniających ich wymagania. Niezależnie od tego 
czy jest to prosty element jak siłownik pneumatyczny, 
czy złożony jak wyspa zaworowa EB80.

Metal Work gwarantuje również pełną obsługę 
posprzedażową. Zespół wykwalifikowanych 
inżynierów i techników, posiadających narzędzia do 
nowoczesnej diagnostyki wspomagają Klienta podczas 
uruchomienia urządzenia lub skomplikowanej linii 
technologicznej.

Regularnie podnosimy poziom kompetencji poprzez 
ciągły rozwój wewnętrzny kadry, szkolenia 
wewnętrzne, oraz prowadzimy szkolenia zewnętrzne 
dla zakładów produkcyjnych i szkół.

Nasze labolatoria testowe są dostępne dla naszych 
Klientów do prowadzenia testów i symulacji nowych 
rozwiązań.

Wsparcie Klienta
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Metal Work Mechatronics jest firmą z konkretnymi 
umiejętności, wspierającą Odbiorców we wszystkich 
sektorach przemysłu i automatyzacji. 

Niektóre z licznych rozwiazań opracowanych przez 
naszych Klientów i we współpracy z naszym zespołem 
ekspertów, zostało tutaj przytoczonych jako przykład.

Aplikacje 
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