
Cilindro ISO eletromecânico - ETH

Disponível nos tamanhos ISO 32, 50, 80 e 100.  

Fusos com passo 5, 10, 16, 20 e 32 mm.

Emissão de ruído reduzida.

Flanges de acordo com o padrão ISO 

15552:2005-12 para substituir com facilidade 

cilindros pneumático. 

Otimizado para facilitar a limpeza e manuseio.

Sensores de posição facilmente montados no 

perfil.

Versão IP65

Montagem com motor em linha ou paralelo.

Flanges para montagem com os motores dos 

mais diversos fabricantes do mercado. 

Ferramenta de dimensionamento no site 

www.parker.com/eme.
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O ETH é um atuador global Parker, ele foi

projetado com um fuso de esferas de alta

capacidade, possuindo densidade de força
imbatível.



Aplicações Foco

Equipamento de testes & laboratórios

Controle abertura de válvulas e “flaps”

Prensas

Máquinas de embalagens

Processamento de alimentos

Manipulação de materiais

Sistemas de alimentação de esteiras
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Exemplo 1: Posicionamento de 

ferramentas pesadas:
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Uma ferramenta muito pesada precisa ser posicionada em alturas

diferentes durante a montagem, o cilindro elétrico é vantajoso nessa

aplicação porque pode parar em qualquer posição do seu curso.

OBERVAÇÃO: Em aplicações semelhantes ele substitui cilindros

pneumáticos “Rod Lock”.



Exemplo 2: Sistemas de ventilação:
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Com acessórios de montagem como rótula, ponteira e

articulações traseiras são utilizados para controlar o fluxo de ar (regulando

o ângulo de abertura em portas e janelas) em ambientes onde ocorrem

reações químicas ou que por outros motivos precisem disso.



Exemplo 3: Testes de dureza e 

resistência:
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Combinado com sensores de força é amplamente aplicado para

medir a resistência, durabilidade e “sensação de conforto” de superfícies,

botões, pedais e outros dispositivos.



Exemplo 4: Abertura flexível de 

portas:
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O controle de curso permite a abertura de portas de acordo com a

necessidade, aumentando a velocidade e eficiência do ciclo usando

aberturas parciais.



Exemplo 5: Prensas elétricas:
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A solução comum de prensa com cilindros hidráulicos pode ser

substituída por cilindros eletromecânicos. As principais vantagens são:

Eficiência energética, projeto simplificado, tempo de ciclo reduzido e uma

prensa mais silenciosa. Capacidade de carga de até 5,6 ton.



Exemplo 6: Sistemas de manipulação 

de material:
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Combinado com cilindros sem haste ou sozinho, pode

movimentar/posicionar carga de forma rápida e eficiente trabalhando em

velocidades de até 1,7 m/s e com acelerações de até 15 m/s².



Exemplo 7: Plataformas de 

levantamento:
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Como os cilindros possuem uma capacidade elevada de carga,

podem substituir cilindros hidráulicos em plataformas de levantamento.



Comparação com cilindros ISO 

pneumáticos e hidráulicos:
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