
Linear solution for railway applications

Actuator Line

Telescopic Line

Linear Line

Soluções lineares para aplicações ferroviárias
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Movimentações complexas e especiais

Extração: caixas de baterias, geradores, transformadores

Ajustes de mesas deslizantes  e assentos

Special movements

Extractions: battery box, power chargers, AC systems

Seat adjustment, sliding tables



Portas e plataformas para acesso de passageiros

Equipamentos para manutençãoPortas interioras

Portas de plataformas

Internal doors Maintenance equipment

Platofrm screen doors

Passenger doors and steps



L Apertura scorrevole vetrina dei vini
Door slide for wine cooler 

Apertura espositori banco frigo
Sliding display case Sliding counter for modular cash desk

Product families • Famílias de produtos

Linear Line

Self alignment system • Protected against dirt
Smooth movement, high speed
Sistema de auto-alinhamento •  Protegido contra sujeiras  
Movimento suave e alta velocidade

Compact Rail

Stainless steel rail available • Resistant against
liquids and scratching • Self alignment system
Disponível em aço inoxidável •  Resistente a corrosões
Sistema de auto-alinhamento 

X-Rail

Compact and durable linear bearing • Reliable and
smooth movement • Easy mounting
Compacto e longa vida útil •

 
Movimento suave e confi ável

Montagem simples

Easyslide 

High stiffness • High load capacity
Equal load capacities in all directions
Elevada rigidez  • Elevada capacidade de carga
Capacidade de carga equivalente para todas as direções

Mono Rail

Curved rails for nonlinear movement
Constant or variable radius • Customized solutions
Trilho curvado para aplicações não lineares 
Raios constantes ou variáveis  • Soluções customizadas

Curviline



Po rt a scor rev ol e per banco frig o
Sliding refriger ato r do or  

Apert ur a scor revo le esp osit o re alim en tar i
Sliding f ood displ ay case 
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Product families • 

Telescopic Line

High load capacities with low deflection
Shocks or vibrations resistant • Full extraction
Elevada capacidade de carga com baixa defl exão   
Resistente a choques e vibrações  • Extensão total

Telescopic Rail

Compact size • High rigidity • Cost effective
Tamanho compacto • Elevada rigidez • Ótimo 
custo-benefício

Opti Rail

Light telescopic system
Locking mechanism for closed position
Sistema telescópico de construção leve
Mecanismo de trava para posição fechada

Light Rail

Famílias de produtos



Estrazione a sbalzo espositore
Display case slide out

Product families • Famílias de produtos

Actuator Line

Protected for critical environment conditions
Stressing work cycles
Anticorrosion version available
Protegido para ambientes com condições críticas
Extremamente robusto 
Disponível em versão anticorrosão

Plus System

Designed for clean room • Low particles emission
Clean room ISO 14644-1 or FED STD 209E certification
Idealizado para “clean room”  •Baixa emissão de partículas

Clean Room System

High quality/price ratio • Self-supporting structure
Suitable for multi-axis system
Elevado custo-benefício
Estruturado para montagens
Possibilidades de múltiplas confi gurações de eixos

Smart System

Light weight • Simple construction • Important stroke
Sistema leve  • Construção leve e simples   
Longos cursos

Eco System

High speed • Compact rail with radial ball
bearing rollers • Easy assembly
Alta velocidade  • Guia interna com cursor radial 
de rolamentos • Fácil montagem

Uniline System

Ball screw driven for high precision • High stiffness
Suitable for multi-axis system
Sistema com fuso de alta precisão • Elevada rigidez
Possibilidades de múltiplas confi gurações de eixos

Precision System

Certifi cações Clean room ISO 14644-1 ou FED STD 209E



Estrazione cassetti per negozi di lusso
Drawer slide out for luxury shop

Soluções lineares para todas as aplicações 
Linear solutions for every application

Soluções Lineares para aplicações médicas 

Linear soultions for medical applications
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