
Dynamisch. Precies. Sterk.

Black Panther®

Servo



Het assortiment borstelloze AC-servomotoren
van Groschopp AG is met een nieuwe “konings-
klasse” High-End-Servomotoren compleet! 

Door het consequent inzetten van de modernste
analytische en numerieke berekeningsmethoden
en simulatietechnieken is een nieuwe generatie
High-End-Servomotoren ontwikkeld: 

De servomotor Black Panther®

Als gevolg van enerzijds een totaal nieuwe ontwikke-

ling van de meest essentiële componenten (stator,

rotor en magneten) en anderzijds de unieke productie-

technologie van Groschopp is de vermogensdichtheid

een factor 2 … 3 hoger dan de gangbare High-End-

Servomotoren.

De ontwikkeling van een speciale magneetrotor maakt

het mogelijk de magneetsegmenten zonder bandage

en op een zeer eenvoudige manier te plaatsen.

Bovendien is  door een optimale keuze van het aantal

polen van rotor en stator, de zogenaamde “Nut-/Pohl-

zahl” verhouding, een nieuwe soort  wikkeltechniek

(zéér geconcentreerd) geïntroduceerd. 

Het resultaat is niet alleen een forse verbetering van

de motorperformance maar ook een zeer betrouwbaar,

kostenbesparend en volautomatisch productieproces.  

De nieuwe serie Black Panther heeft de volgende

onderscheidende kenmerken:

Hoge dynamiek:
Door de inzet van de modernste numerieke bereke-

ningsmethoden is een geometrie van het blikpakket

ontwikkeld waarbij het  massatraagheidsmoment tot

een minimum is terug gebracht.

Hoogste vermogensdichtheid:
Met het oog op enerzijds maximale vermogensdich-

theid en anderzijds een zo efficiënt mogelijk produc-

tieproces is met behulp van computerondersteunde

parameterstudies een optimale verhouding bepaald

voor het aantal polen op de rotor ten opzichte van het

aantal polen op de stator.

Verder zijn met behulp van complexe berekeningen

aan het magnetisch veld (FEM) de geometrie van het

blikpakket van stator en rotor dusdanig bepaald dat

optimaal gebruik kan worden gemaakt van het

elektromagnetisme veld. Bovendien zijn met behulp

van 3D-FEM-simulatiemethoden de warmtestroming

en temperatuurverdeling berekend en geoptimali-

seerd. Door al deze maatregelen is de vermogens-

dichtheid van de Black Panther vergeleken met andere

servomotoren  twee- tot drievoudig vergroot. 

Met de Black Panther krijgen onze klanten een

systeem in handen dat een volledige nieuwe

standaard zet in de wereld van de High-End-servo

techniek.

SERVO SYSTEMEN

VOLKSSERVO ® ECONOMY-SERVO Black Panther ®

synchrone servomotor
van de serie BGK-NV

(met geïntegreerd eigen 
geversysteem)

synchrone servomotor
van de serie BGK-NR

(met geïntegreerde resolver)

compacte synchrone High-End  
servomotor van de serie EGK-N met 

verschillende geversystemen

digitale 4-Q-controller van 
de RBDS serie

verschillende controllers 
voor gebruik resolver

servo controllers voor gebruik 
resolver of inkrementaalgever

Nieuwe mijlpaal in 
de geschiedenis van 
de servomotoren!

Black Panther ® – 
Dynamische precisie in 
hoogste vermogensdichtheid!

Black Panther®Servo



extreem hoge vermogensdichtheid 
hoog koppel uit klein volume
klein volume � laag gewicht

hoge positienauwkeurigheid

zeer hoge dynamiek

torsie-stijve as (rem aan aandrijfzijde)

IP65

resolver (optische gever optioneel)

goede prijsprestatie verhouding

B5-flens

zeer compacte bouwvorm

te combineren met de Groschopp 
vertragingskasten en die van 
andere fabrikanten

aansturing met Groschopp controllers 
en andere fabrikanten

Watt            Nm                       mm

Type Nominaal Nominaal Lengte 
Vermogen* Koppel blikpakket

EGK 48 170...320 0,53...1,0 30...60
EGK 65 420...800 1,4 ...2,6 30...60
EGK 80 940...1.700 3,0 ...5,5 40...80

*Bij 3000 rpm



Een korte voorstelling.
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Groschopp BV

Sinds 2001 levert Groschopp BV de producten en
oplossingen van Groschopp AG rechtstreeks aan
haar relaties. Dit betekent:

korte communicatielijnen
snelle leveringen daar Groschopp BV voorraad
houder is van standaardproducten.

De mensen die bij Groschopp BV werken hebben
veel kennis van de markt,  de techniek, de toe-
passingsgebieden en de producten hetgeen
belangrijk is om een juiste oplossing te kunnen
aandragen. 
Juist in deze tijd waar alles complexer en ondoor-
zichtiger wordt is het goed te kunnen bouwen op
en met een betrouwbare partner aan de toe-
komst. Want eerlijk is eerlijk, wij hebben u als
relatie ook nodig om verder te bouwen.

Groschopp onderscheidt zich van andere aanbie-
ders doordat zij u een totaal concept aanbiedt.
Dit houdt in dat Groschopp u met raad en daad in
het gehele traject ter wille is. Globaal impliceert
dit:

De juiste keuze maken. 
U heeft een aandrijfvraagstuk, Groschopp een aandrij-

foplossing die bestaat uit materiaal en expertise. De

kunst is het vraagstuk en de oplossing op de juiste

manier aan elkaar te knopen. Wij denken al in deze

fase graag met u mee. Dit bespaart u tijd en geld.

Just in Time levering: 
Groschopp levert vanuit haar eigen magazijn in

Sliedrecht: snel en adequaat het juiste product op de

juiste plaats.

En last but not least: 

Groschopp blijft er ook bij als het werkt.

De sleutel van deze formule: een dynamische en
flexibel team waar u als klant centraal staat.

De communicatielijnen naar de fabriek zijn kort
en direct zodat wij op al uw vragen en wensen
snel en adequaat kunnen reageren.

Hiernaast richt Groschopp zich meer en meer op
het bieden van totaaloplossingen. 
Hiertoe werken we samen met producenten van
aanverwante producten om u een totaaloplos-
sing op maat te kunnen bieden.

Tenslotte werkt Groschopp sterk aan visualisatie:
wij demonstreren u graag een oplossing. Want:
eerst zien dan geloven wordt hier eerst zien dan
overtuigen.


