
Elmekaniska 
cylindrar



Kännetecknet för alla våra produkter är den höga kvaliteten 
i kombination med företagets aktiva utveckling av teknik. 
Som ett resultat av detta kan vi nu även erbjuda en helt 

elmekaniska cylindrar.

Minimal miljöpåverkan, lämpliga där

 
Låg ljudnivå
 
Energiåtgång endast vid rörelse
 

 
mot oönskade rörelser vid statisk last. 
 
Exakt positionering och repetitionsnoggrannhet.
 
Enkelt att styra önskade 
rörelselängder och rörelsetider. 
 
Hastigheten är oberoende av 
kraftriktning och belastningsstorlek
 
Enkel och snabb installation

 
med hjälp av mekaniska eller elektriska axlar.
 
Helkapslad konstruktion möjliggör 
användning i olika typer av besvärliga miljöer.
 
Ett minimalt servicebehov

Elmekaniska cylindrar tar över marknaden
Swedrives elmekaniska cylindrar ersätter pneumatiska 
och hydrauliska cylindrar som sedan länge stått för de 
stora volymerna vad det gäller linjära rörelse.

Idag hittar man våra cylindrar bland annat inom för-
svarsindustrin, pulp- och papper, materialhantering, 
fartygsbyggnationer, medicintekniska applikationer 
och inom andra områden där hundra procentig funktion 
i krävande miljöer är en viktig faktor. 
 

Swedrive har ett moduluppbyggt standardsortiment med 
tusentals kombinationer som i grunden kan användas för att 

Med din och vår kunskap tar vi fram rätt lösning
Du som kund har stor nytta av vår kunskapsbredd och långa erfarenhet av att

applikationsbehovet tar vi fram de lösningar som passar just dig. 
 
Genom det samarbetet erhålls också en produkt som är optimerad med avseende
på teknisk prestanda, energianvändning, inbyggnadsmått, servicevänlighet, miljökrav
och vi når alltid den bästa totalkostnaden.

VÅRA ANPASSADE LÖSNINGAR ÄR 
INGA UNDANTAG, TVÄRTOM.

Vår kunskapsbredd och långa erfarenhet är två viktiga byggstenar i vårt unika kunderbjudande, som resulterat i tusentals 
olika varianter, anpassningar, produkter och lösningar. Dessutom inger det en trygghet för dig som kund.

 SWEDRIVE AB

www.swedrive.se
Via QR-koden eller på vår hemsida hittar du mer information kring företaget
och där �nns våra kataloger med standardprodukter för nedladdning.

Swedrive AB är tillverkare av mekaniska cylindrar, snäckväxlar, skruvdomkrafter och kundanpassade 
lösningar av hög kvalitet för industrin. Swedrive ingår i Dacke Industri AB.

Swedrive har ett brett standardsortiment med fyra olika storlekar som klarar dyna-
miska belastningar upp till 250 kN. Vi erbjuder standardcylindrar med slaglängder upp till 
2300 mm och som kan hantera hastigheter upp till 6000 mm/minut.

TUSENTALS STANDARDLÖSNINGAR 
FÖR ELMEKANISKA CYLINDRAR.

SWEDRIVE AB



SWEDRIVE AB

Box 4 
341 02 Lagan

Besöksadress: 
Prästtorpsvägen 14
341 51 Lagan
Tel: +46 (0)372-265 00  
E-post: sales@swedrive.se
www.swedrive.se

www.swedrive.se
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