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Cilindri cu acționare pneumatică serie 60 
Caracteristici generale : 

 Acționare simplă sau dublă, control magnetic, amortizare pentru sfârșitul cursei; 

 Versiune specială pentru fricțiune redusă cu peste 40% și temperatură scăzută; 

 Execuție conform standard ISO 15552 și cu precedentul DIN/ISO 6431  - VDMA 24562;  
 
Specificații tehnice : 

Construcție Cu capete de bară 

Materiale Corp, elemente de capăt, piston din Aluminiu, tijă din Inox, garnituri din  NBR 

Montare  Cu flanșă spate/față, cu picior, cu fus pivotant față/spate/centru 

Cursă min – max (mm) 10 ÷ 2500mm 

Acționare  Simplă sau dublă, în tandem, pentru versiune fricțiune redusă numai acționare dublă 

Alezaj Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm 

Temperatură de operare Standard 0 ÷ 80°C (cu aer uscat -20°C), -50 ÷ 60°C versiune temperatură scăzută 

Viteză  10 ÷ 1000 mm/sec (fără încărcare), 5 ÷ 1000mm/sec fără încărcare fricțiune scăzută 

Presiune de operare 1 ÷ 10bari versiune standard temperatură scăzută, 0.1 ÷ 10bari fricțiune scăzută 

Fluid  Aer filtrat, fără lubrifiere. Pentru aer lubrifiat se recomandă ulei ISO VG32 

 

Cod de comandă -□-□-□-□-□-□-□: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cursă standard și simboluri: 

 
▪ - acțiune dublă, x - acțiune simplă ;  
       
 
 
      
   
                            

Versiune  

M Standard magnetic 

N Non magnetic 

L Fricțiune scăzută, magnetic 

Operare / simbol 
pneumatic    

1 Simplă acțiune, arc frontal / CS03 (N) - CS07 (M) 

2 Dublă acțiune, amortizare față și spate / CD02 (N) - CD09 (M) 
3 Dublă acțiune, fără amortizare / CD01 (N) - CD08 (M) 
4 Dublă acțiune, amortizare spate / CD03 (N) - CD10 (M) 
5 Dublă acțiune, amortizare față / CD04 (N) - CD11 (M) 

6 Dublă acțiune, prin tijă, amortizare față și spate / CD06 (N) - CD13 (M) 

7 Simlă acțiune, prin tijă / CS05 (N) - CS11 (M) 

Alezaj 

032 32 mm 

040 40 mm 

050 50 mm 

063 63 mm 

080 80 mm 

100 100mm 

125 125 mm 

Construcție  

A Standard cu tijă și piuliță 

RL Cilindru cu tijă  de blocare  

F Cilindru cu pivot centrat 
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