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drylin® NT Teleskopické vedení
Samomazné výsuvné kluzné vedení pro délky vysunutí až 
1.200 mm.
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drylin® NT Teleskopické vedení se západkovým 
mechanismem
Osvědčený teleskopický systém drylin® N je nyní k dispozici 
se západkovým mechanismem.
Dostupné ve dvou různých verzích:
a) Západka v koncových polohách a uprostřed
b)  Západky v proměnlivým odstupech  

(minimální rozteč 10 mm)
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drylin® WKM Digitální odměřovací systém
Digitální odměřovací systémy drylin® WKM jsou napájeny 
baterií. Integrovaná baterie má životnost nejméně dva roky. 
Pozice je odečítána z magnetické pásky a je zobrazována 
na 5-ti místný LC displej.
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drylin® WKMEX Měřící systém
Mnohem méně prostoru je vyžadováno pro nejnovější měřící 
systém drylin® WKMEX. Snímací hlava je integrována přímo 
ve vozíku (celková výška pouze 36 mm). K dispozici jsou 
tři typy senzorů. Dva jsou kompatibilní s TTL Line Driver. 
Doporučujeme igus® e-chain® řady E2 micro nebo easy 
chain® pro vedení datového kabelu.
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drylin® Kluzné disky
Kluzné disky drylin® (RSDJ - Round Slide Disk) vyrobené z 
triboplastu iglidur® J mají mnoho aplikací. Bez přídavného  
mazání mohou přenášet velká zatížení a pohybovat se po 
různých površích (ocel, hliník, nerez. oceli, atd.) s velmi 
nízkým třením. Tyto kluzné disky se montují pomocí šroubů 
přes bronzovou vložku ve středu disku.

 strana 1127
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NT-35-300

NT-35-300-320

C5 = 20–49,5 mm
 L L

 60 C6 C6 = 20–49,5 mm 60 C5

 L 20 L

Číslo dílu b H L min. L max.

NT-35-… mm 35 19 100 600

NT-35-300-200

Objednací klíč

Min. délka L

Šířka kolejnice: 35 mm

Teleskopické vedení

NT-35-“L” Kompletní vysunutí

NT-35-“L” Kompletní vysunutí

 Pevné vedení - kombinace hliníku a plastů

 Nízká hmotnost

 Nízká cena

 Korozivzdornost

 Celková délka až 1.200 mm

Rozměry [mm]

Vysunutí s přesahem  

(např. min. délka 300 

mm, délka po roztažení 

620 mm; přesah max. 

20 mm)

Min. délka L

Šířka kolejnice: 35 mm

Teleskopické vedení

Objednací klíč

Částečné vysunutí 

(např. min. délka 300 

mm, délka po roztažení 

500 mm)

Min. délka L

Šířka kolejnice: 35 mm

Teleskopické vedení

Objednací klíč

NT-35-“L”-“L+20” Vysunutí s přesahem

NT-35-“L”-“B” Částečné vysunutí

Doporučení:
Vypočítaná síla Fmax dle tohoto vzorce vždy umožní snadný manuální 

pohyb. Jednotka může snášet i vyšší síly než takto vypočítané, ale 

požadovaná hnací síla bude odpovídajícím způsobem vyšší.

drylin® Teleskopické vedení | Produktová řada

Fmax = 75 N · (200 mm/L)
b

H

M4

 b L
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dodací 
termín

3 – 8 dní 
z výrobního závodu

NT-LM-35-300

Číslo dílu b H Lmin Lmax

NT-LM-35-...mm 35 19 140 600

Objednací klíč

se západkovým mechanismem

drylin® NT LM v nastavovacím mechanismu drylin® NT LM jako vedení dveří obráběcího stroje

drylin® Teleskopické vedení | Produktová řada

Osvědčený teleskopický systém drylin® N je nyní k 

dispozici se západkovým mechanismem.

Dostupné ve dvou různých verzích:

a) Západka v koncových polohách a uprostřed

b)  Západky v proměnlivým odstupech  

(minimální rozteč 10 mm)

 Pevné vedení - kombinace hliníku a plastů

 Nízká hmotnost a tichý chod

 Nízká cena

 100% korozivzdorné a samomazné

 Celková délka až 1.200 mm

Min. délka L

Šířka kolejnice: 35 mm

Západkový mechanismus

Teleskopické vedení

drylin® Západka v koncových polohách a ve středu, plný výsuv – Rozměry [mm]

Individuální přesnost západek na vyžádání; délka dělená vzdáleností západek musí být sudé číslo. 

Např. délka 250 mm, západky každých 62,5 mm => 250 / 62,5 = 4

LL 20 M4

H

3
5 Fmax = 75 N · (200 mm/L)

LB

L

LL

60 C6 60 C5 = 20–49.5 mm

C5 = 20–49.5 mm
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Číslo dílu drylin® lineární vedení H E

WKM-10-80-15-01-L WK-10-80-15-01* 36 93

WKM-10-80-15-01-R WK-10-80-15-01* 36 93

WKM-20-80-15-01-L WK-20-80-15-01* 40 93

WKM-20-80-15-01-R WK-20-80-15-01* 40 93

Číslo dílu L C4 C5 a1 C2 A2 K1 C A H S Cm Hm kz

max.

WKM-11-40 2.000 40 20 18 120 60 6,6 133 73 24 6 100 54 82

H

E

Pro sérii 11 je vozík s odměřováním připevněn 4 šrouby a není pohyblivý. Pohybuje se kolejnice vč. 

magnetického pásku. Konec kolejnice je upraven pro případnou montáž.

Pro kolejnice řady 10 a 20, kolejnice je pevná a pohybuje se vozík s odměřováním.

Rozměry [mm]

Rozměry [mm]

Typ WKM-11

Typ WKM-10 a -20

 Princip měření: magnetický s magnetickou páskou  

(10 · 1,4 mm)

 Rozlišení: 0,1 mm

 Přesnost: ± (0,1 + 0,01 · měří délka [m]) mm

 Životnost: více než 5 let při 100% zapnutí

 Aplikační teplota: 0°C až +60°C

 Displej: LCD

 Přesnost opakování: ±1 číslice

 Absolutní a inkrementální metoda měření

 Flexibilní a mobilní použití

 Proměnlivý nulový bod

 Vozík lze vybavit ruční aretací

 Displej volitelně vpravo (R) nebo vlevo (L) od vozíku

 Max. délka kolejnice 4.000mm  

(Účinná délka měření max. 3,757mm)

Digitální odměřovací systémy drylin® WKM jsou napájeny baterií. Integrovaná baterie má životnost nejméně dva roky. 

Pozice je odečítána z magnetické pásky a je zobrazována na 5-ti místný LC displej. To znamená, že se odečítá absolutní 

naměřená vzdálenost.

* Rozměry kolejnice/vozík  drylin® W, strana 939
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ze skladu ve 
výrobním závodě

H
2

C2

A
2 A

C

K2

WKMEX-10-80-10-2,5-00-01-1500

 01

 11

Číslo dílu H2 C C2 A A2 K2 Rozlišení

WKMEX-10-80 36 100 87 107 70 M6 0,1

Typ senzoru Jmenovité napětí Výstupní výkon Max. délka datového kabelu

00 10–30 V 10–30 V 30 m

01 10–30 V TTL Line Driver 50 m

11 5 V TTL Line Driver 10 m

Objednací klíč

Délka kolejnice

Počet montovaných 

vozíků

Typ senzoru  

(viz tabulka níže)

Délka datového  

kabelu (m)

drylin® Odměřovací systémy | Produktová řada

Měřicí systém s externím výstupním signálem

Nejnovější měřící systém drylin® WKMEX vyžaduje mnohem 

méně prostoru. Snímací hlava je integrována přímo ve 

vozíku (celková výška pouze 36 mm). K dispozici jsou 

tři typy senzorů. Dva jsou kompatibilní s TTL Line Driver. 

Doporučujeme igus® e-chain® řady E2 micro nebo easy 

chain® pro vedení datového kabelu.

 www.igus.cz/045

 Kompaktní měřicí zařízení s převodníkem s volitelným 

výstupním signálem 

 Mód snímání 4 sestupných (náběžných) hran 

(nastavení parametrů displeje nebo řízení, například 

IW4), teplota okolí +20°C, rozlišení ±( 0,025 + 0,02 

x L)  L = měřená délka v metrech. Opakovatelnost 

±0,025 mm 

 Mód snímání 1 sestupné (náběžné) hrany (nastavení 

parametrů displeje nebo řízení, například IW1), teplota 

okolí +20°C, rozlišení ±( 0,1 + 0,02 x L)  L = měřená 

délka v metrech. Opakovatelnost ±0,025 mm 

 Malý senzor s číslicovým převodníkem

Rozměry [mm]

Senzory

igus® e-chain®

045.10.028.0
není součástí dodávky

Datový kabel
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RSDJ-40-06

s

D
a K

Číslo dílu Průměr Limit Tloušťka Pro šrouby se zapuštěnou hlavou Max. stat. zatížení 
Da opotřebení s K [N]

RSDJ-40-06 40 1,5 6 ± 0,05 M6 28,500

RSDJ-60-08 60 2,5 8 ± 0,05 M8 66,000

RSDJ-80-08 80 2,5 8 ± 0,05 M8 120,000

dodací 
termín

ze skladu ve 
výrobním závodě

Objednací klíč

Materiál:

iglidur® J  strana 109

drylin® Kluzné disky

Tloušťka

Vnější Ø

iglidur® J

Kluzný disk

Kluzné disky drylin® (RSDJ - Round Slide Disk) vyrobené z 

triboplastu iglidur® J mají mnoho aplikací. Bez přídavného 

mazání mohou přenášet velká zatížení a pohybovat se po 

různých površích (ocel, hliník, nerez. oceli, atd.) s velmi 

nízkým třením. Tyto kluzné disky se montují pomocí šroubů 

přes bronzovou vložku ve středu disku.

Rozměry [mm]

Prosím, použijte i ostatní rozměry našich polotovarů pro Váš 

individuální návrh kluzného disku   strana 691
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Utahovací momenty pro drylin®  pro spojení mezi kovovými částmi

Závit (Da) Rozpětí utahovacích Doporučený utahovací

momentů [Nm] moment [Nm]

M4 1,0 - 2,8 1,5

M5 2,0 - 5,5 3,0

M6 4,0 - 10,0 6,0

M8 8,0 - 23,0 15,0

M10 22,0 - 46,0 30,0

Poznámka: minimální hloubka závitu pro hliníkové a zinkové díly: 1,5 x Da

drylin® Odměřovací systémy | Produktová řada


