
Charakteristika

Lineární jednotky CTV s pohonem kuličkovým šroubem
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CTV

Lineární jednotky (moduly) řady CTV se vyznačují zejména velmi dobrými hodnotami tuhosti a momentových 
zatížení. A to díky dvěma paralelním kolejnicovým vedením integrovaných v širokém hliníkovém profilu. Pohon 
vozíku obstarává přesný kuličkový šroub s předepnutou maticí uložený uprostřed mezi oběma vedeními. Díky této 
konstrukci dosahují moduly řady CTV vynikajících hodnot přenášených zatížení, rychlosti a dosahované přesnosti.

Lineární moduly CTV lze snadno vzájemě kombinovat a vytvářet z nich kompletní X-Y-Z lineární sytémy. K tomu 
slouží velké množství porpojovacích komponentů (úhelníků a desek).

Základem lineárních jednotek CTV je přesný tažený hliníkový profil z materiálu AL6063 opatřený drážkami ve tvaru 
"T" pro upevnění snímačů polohy, koncových spínačů a také uchycení a upevnění vlastních lineárních modulů.

Lineární modul je utěsněn dvěma paralelními polyuretanovými krycími pásky, které zabraňují pronikání prachu 
a dalších nečistot dovnitř modulu. Lineární moduly CTV je možné osadit několika typy vozíků anebo je možné 
dodat je i bez vozíku. Všechny typy vozíků obsahují univerzální mazací otvor pro domazávání kuličkového šroubu. 
Na vozíky je možno jednoduše upevnit další příslušenství nebo zařízení.

Lineární moduly CTV je možné dodat s typizovanými přírubami pro připojení motoru nebo převodovky v různých 
směrech.
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Označování lineárních modulů a objednací kód

03 > Lineární jednotky

1000

typ hnací hřídele:
0: bez drážky na pero
1:  s drážkou na pero

kuličkový šroub
CTV 90: Ø12×5, Ø12×10

CTV 110: Ø16×5, Ø16×10, Ø16×16
CTV 145: Ø20×5, Ø20×10, Ø20×20, Ø20×50
CTV 200: Ø32×5, Ø32×10, Ø32×20, Ø32×32

krycí pásek:
0: bez krycího pásku

1: s PU krycím páskem (standard)
2: s nerezovým těsnícím páskem

vlastní těleso (deska) vozíku:
0: bez upínací desky
1: s upínací deskou

1

vozík (jezdec) – S: krátký / L: dlouhý

absolutní zdvih (mm)*

přesnost kuličkového šroubu – ISO7 standard / ISO5

110CTV L 1 1

serie – CTV

1610

velikost – 90 / 110 / 145 / 200

ISO7

s pohonem kuličkovým šroubem

Lineární modul CTV

  

 

 





1. hnací příruba s volným uložením
2. pevný těsnící polyuretanový pásek
3. kuličkový šroub s předepnutou maticí ISO7 (ISO5 na 

poptávku)
4. jezdec pro upevnění vozíku

5. hliníkový kryt
6. tvrdě-eloxovaný hliníkový profil
7. vestavěná kolejnicová lineární vedení
8. koncová příruba s pevným uložením
9. mazací hlavice pro centrální domazávání

* Absolutní zdvih = zdvih + 2× bezpečnostní přejezd
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Hmotnosti a momenty setrvačnosti lineárních jednotek serie CTV

Parametry ozubených řemenů a pohonů pro moduly CTV
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Základní technické parametry modulů CTV

Lineární 
modul

Délka
vozíku

Únosnost i Max. dynamické
momenty zatížení i

Pohyblivá 
hmota

*Maximální 
délka Momenty setrvačnosti

dynamická statická
Lv [mm] C [N] C0 [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] [kg] Lmax [mm] ly [cm4] lz [cm4]

CTV 90 S 35 4620 6930 125 17 34 0,30 750 13,6 102,6
CTV 90 L 100 9240 13860 250 300 300 0,50 750 13,6 102,6

CTV 110 S 39 19800 35000 650 118 235 0,63 1500 29,1 196,0
CTV 110 L 124 39600 70000 1305 1680 1680 1,36 1500 29,1 196,0
CTV 145 S 40 34200 60000 1500 260 520 1,19 1800 85,3 682,3
CTV 145 L 149 68400 120000 3005 3420 3420 2,61 1800 85,3 682,3
CTV 200 S 80 49600 85000 3220 450 900 3,11 2200 417,4 3007,3
CTV 200 L 255 99200 170000 6445 8680 8680 6,21 2200 417,4 3007,3

Lineární 
modul

Maximální rychlost 
posuvu*

Krouticí moment 
naprázdno Posuv/

otáčku
Kuličkový 

roub

Max. opakovaná 
přesnost

(na 300 mm)

Dynam. 
únosnost

Max. 
axiální 
zatížení

Max. 
vstupní 

krout. m.vozík S vozík L

[m/s] max. [Nm] [Nm] [mm/ot] [d × l] ISO7 ISO5 Cd [N] Fx [N] Ma [N]

CTV 90 38,7×103×I/L2
≤ 0,49 0,07 0,09 5 12 × 5 ±0,02 ±0,01 5000 5000 4,4
≤ 0,97 0,06 0,08 10 12 × 10 ±0,02 ±0,01 3800 2540 4,5

CTV 110 49,6×103×I/L2

≤ 0,35 0,11 0,13 5 16 × 5 ±0,02 ±0,01 13150 8700 7,7
≤ 0,70 0,12 0,16 10 16 × 10 ±0,02 ±0,01 11550 6730 11,9
≤ 1,12 0,14 0,18 16 16 × 16 ±0,02 ±0,01 8170 4200 11,9

CTV 145 64,2×103×I/L2

≤ 0,28 0,28 0,30 5 20 × 5 ±0,02 ±0,01 14800 14800 13,0
≤ 0,55 0,26 0,28 10 20 × 10 ±0,02 ±0,01 15900 13850 24,5
≤ 1,13 0,24 0,26 20 20 × 20 ±0,02 ±0,01 16250 6930 24,5
≤ 2,50 0,34 0,38 50 20 × 50 ±0,02 ±0,01 13000 2770 24,5

CTV 200 108×103×I/L2 ≤ 0,18 0,45 0,55 5 32 × 5 ±0,02 ±0,01 18850 18850 16,7
CTV 200 99×103×I/L2 ≤ 0,50 0,50 0,60 10 32 × 10 ±0,02 ±0,01 33400 29600 52,3
CTV 200 105×103×I/L2 ≤ 1,00 0,55 0,65 20 32 × 20 ±0,02 ±0,01 29700 14800 52,3
CTV 200 103×103×I/L2 ≤ 16,0 0,60 0,70 32 32 × 32 ±0,02 ±0,01 35150 9240 52,3

Lineární modul
Délka vozíku Hmotnost lineárního modulu Moment setrvačnosti lineárního 

modulu
[mm] [kg] [10-4kg.m2]

CTV 90 S 35 1,6 + 0,006 × zdvih [mm] 0,4 + 0,002 × zdvih [mm]
CTV 90 L 100 2,2 + 0,006 × zdvih [mm] 0,5 + 0,002 × zdvih [mm]

CTV 110 S 39 3,3 + 0,008 × zdvih [mm] 1,1 + 0,005 × zdvih [mm]
CTV 110 L 124 4,6 + 0,008 × zdvih [mm] 2,0 + 0,005 × zdvih [mm]
CTV 145 S 49 5,7 + 0,015 × zdvih [mm] 4,2 + 0,013 × zdvih [mm]
CTV 145 L 149 8,4 + 0,015 × zdvih [mm] 6,9 + 0,013 × zdvih [mm]
CTV 200 S 80 15,4 + 0,031 × zdvih [mm] 29,0 + 0,069 × zdvih [mm]
CTV 200 L 255 23,8 + 0,031 × zdvih [mm] 49,1 + 0,069 × zdvih [mm]

*Pro délky přes uvedenou hodnotu kontaktujte naše technické oddělení

*L – délka Al. profilu; I – stoupání KŠ

i   Doporučené maximální hodnoty zatížení
Všechna data statických a dynamických momentů a únosností 
uvedená v tabulkách jsou pouze teoretická. Na výše uvedené 
hodnoty nebyl vztažen provozní koeficient životnosti. Ten 
záleží na způsobu usazení lineárních jednotek v provozu. 
Zahrnuje jistou provozní bezpečnost. Doporučujeme při 
výpočtech a návrzích hodnotu tohoto koeficientu fv = 5,0.
Modul pružnosti: E = 70 000 N/mm2

i   Výpočet hmotnosti platí pro lineární moduly bez 
motorů, převodovek a snímačů polohy.

s pohonem kuličkovým šroubem

Lineární modul CTV
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03 > Lineární jednotky

bezpečnostní
přejezd

bezpečnostní
přejezd

* centrální maznice DIN 3405D

* centrální maznice DIN 3405D

* centrální maznice DIN 3405D

*  Poloha maznice:
dlouhý vozík: L/2
krátký vozík: L/2 - 24,2 mm

zdvih / 2 zdvih / 2

hloubka (4×)

hloubka (8×)

levá strana

pravá strana

Dlouhý vozík – L

Krátký vozík – S

L = zdvih + Lv + 50 [mm]
celková délka modulu Lc = L + 65,5 [mm]

dvojitý vozík

hloubka (2×)

hloubka (2×)

Rozměry modulu

Lineární modul CTV 90

A ≥ 65 mm

i  Objednací kód pro objednání modulu
se dvěma vozíky na dotaz. Provedení
je možné pouze s krátkými upevňovacími deskami.

zdvih

74 matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: info@matis.cz, www.matis.cz

Př
ís

lu
še

ns
tv

í
Li

ne
ár

ní
 je

dn
ot

ky
Se

rv
om

ot
or

y



03 > Lineární jednotky

Lineární modul Délka přípojné 
desky [mm]

Hmotnost
[kg]

Objednací
číslo

CTV 90 S 60 0,21 46906
CTV 90 L 125 0,44 46907

hloubka (8×)

hloubka (4×)
hloubka

hloubka (2×) hloubka (4×)
pro středící 
prstenec CR9

pro středící 
prstenec CR9

centrální maznice DIN 3405D 
na obou stranách

centrální maznice DIN 3405D 
na obou stranách

i   Šrouby pro montáž upínací desky 
k modulu jsou součástí dodávky.

motor – motor motor příruba + motor příruba 90° + motor

Rozměry modulu

Lineární modul CTV 90

Upínací deska dlouhá – CTV 90 L

i Na přání Upevňovací závity a středicí kroužky 
na spodní straně profi lu

Upínací deska krátká – CTV 90 S

drážka pro 
upevňovací matice

Dostupnost (dodací termín) na poptávku.viz strana 84

i   Připojení Vašeho motoru i s případnou převodovkou jsme Vám schopni zajistit
našimi přírubami včetně případných spojek atd. – viz strany 90 a 91.
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03 > Lineární jednotky

bezpečnostní
přejezd

bezpečnostní
přejezd

* centrální maznice DIN 3405D

* centrální maznice DIN 3405D

*  Poloha maznice:
dlouhý vozík: L/2
krátký vozík: L/2 - 39 mm

zdvih / 2 zdvih / 2

hloubka (4×)

hloubka (4×)
hloubka (2×)

hloubka (8×)

Dlouhý vozík – L

Krátký vozík – S

L = zdvih + Lv + 51 [mm]
celková délka modulu Lc = L + 74 [mm]

dvojitý vozík

levá strana

pravá strana
zdvih

Rozměry modulu

Lineární modul CTV 110

A ≥ 85 mm

i  Objednací kód pro objednání modulu
se dvěma vozíky na dotaz. Provedení
je možné pouze s krátkými upevňovacími deskami.
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03 > Lineární jednotky

hloubka (8×)

hloubka (4×)
hloubka

hloubka (2×) hloubka (4×)
pro středící 
prstenec CR9

pro středící 
prstenec CR9

centrální maznice DIN 3405D 
na obou stranách

centrální maznice DIN 3405D 
na obou stranách

Lineární modul Délka přípojné 
desky [mm]

Hmotnost
[kg]

Objednací
číslo

CTV 110 S 60 0,37 48348
CTV 110 L 155 0,74 48349

motor – motor motor příruba + motor příruba 90° + motor

i   Šrouby pro montáž upínací desky 
k modulu jsou součástí dodávky.

Rozměry modulu

Lineární modul CTV 110

Upínací deska dlouhá – CTV 110 L

i Na přání Upevňovací závity a středicí kroužky 
na spodní straně profi lu

Upínací deska krátká – CTV 110 S

drážka pro 
upevňovací matice

Dostupnost (dodací termín) na poptávku.viz strana 84

i   Připojení Vašeho motoru i s případnou převodovkou jsme Vám schopni zajistit
našimi přírubami včetně případných spojek atd. – viz strany 90 a 91.
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03 > Lineární jednotky

bezpečnostní
přejezd

bezpečnostní
přejezd

* centrální maznice DIN 3405D

* centrální maznice DIN 3405D

*  Poloha maznice:
dlouhý vozík: L/2
krátký vozík: L/2 - 46 mm

zdvih / 2 zdvih / 2

hloubka (4×)

hloubka (4×)

hloubka (8×)

Dlouhý vozík – L

Krátký vozík – S

L = zdvih + Lv + 61 [mm]
celková délka modulu Lc = L + 88,5 [mm]

dvojitý vozík

levá strana

pravá strana
zdvih

hloubka (2×)

Rozměry modulu

Lineární modul CTV 145

A ≥ 100 mm

i  Objednací kód pro objednání modulu
se dvěma vozíky na dotaz. Provedení
je možné pouze s krátkými upevňovacími deskami.
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03 > Lineární jednotky

hloubka (8×)
hloubka (2×)

hloubka (4×)

hloubka (4×)
hloubka

pro středící 
prstenec CR12

pro středící 
prstenec CR12

centrální maznice DIN 3405D 
na obou stranách

centrální maznice DIN 3405D 
na obou stranách

Lineární modul Délka přípojné 
desky [mm]

Hmotnost
[kg]

Objednací
číslo

CTV 145 S 80 0,78 48351
CTV 145 L 190 1,54 48350

motor – motor motor příruba + motor příruba 90° + motor

i   Šrouby pro montáž upínací desky 
k modulu jsou součástí dodávky.

Rozměry modulu

Lineární modul CTV 145

Upínací deska dlouhá – CTV 145 L

i Na přání Upevňovací závity a středicí kroužky 
na spodní straně profi lu

Upínací deska krátká – CTV 145 S

drážka pro 
upevňovací matice

Dostupnost (dodací termín) na poptávku.viz strana 84

i   Připojení Vašeho motoru i s případnou převodovkou jsme Vám schopni zajistit
našimi přírubami včetně případných spojek atd. – viz strany 90 a 91.
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03 > Lineární jednotky

bezpečnostní
přejezd

bezpečnostní
přejezd

* centrální maznice DIN 3405D

*  Poloha maznice:
dlouhý vozík: L/2
krátký vozík: L/2 - 53 mm

zdvih / 2 zdvih / 2

hloubka (4×)

hloubka (4×)

hloubka (8×)

Dlouhý vozík – L

Krátký vozík – S

L = zdvih + Lv + 120 [mm]
celková délka modulu Lc = L + 108 [mm]

dvojitý vozík

levá strana

pravá strana

zdvih

hloubka (2×)

Rozměry modulu

Lineární modul CTV 200

A ≥ 230 mm

i  Objednací kód pro objednání modulu
se dvěma vozíky na dotaz. Provedení
je možné pouze s krátkými upevňovacími deskami.
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03 > Lineární jednotky

hloubka (8×)

hloubka (2×)

hloubka (8×)

hloubka (4×)

pro středící 
prstenec CR16

pro středící 
prstenec CR16

centrální maznice DIN 3405D 
na obou stranách

centrální maznice DIN 3405D 
na obou stranách

Drážka 
pro REED 
snímač

Lineární modul Délka přípojné 
desky [mm]

Hmotnost
[kg]

Objednací
číslo

CTV 200 S 190 2,32 66669
CTV 200 L 305 3,75 66657

motor – motor motor příruba + motor příruba 90° + motor

i   Šrouby pro montáž upínací desky 
k modulu jsou součástí dodávky.

Rozměry modulu

Lineární modul CTV 200

Upínací deska dlouhá – CTV 200 L

i Na přání Upevňovací závity a středicí kroužky 
na spodní straně profi lu

Upínací deska krátká – CTV 200 S

drážka pro 
upevňovací matice

drážka pro 
upevňovací matice

Dostupnost (dodací termín) na poptávku.viz strana 84

i   Připojení Vašeho motoru i s případnou převodovkou jsme Vám schopni zajistit
našimi přírubami včetně případných spojek atd. – viz strany 90 a 91.
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