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xiros® | Příklady použití

Další aplikace na  www.igus.cz/xiros-applications

VODICÍ KLADKY

Kuličková ložiska xiros® ušetřila 50% nákladů na 

pořízení a provoz

Typická odvětví průmyslu a oblasti aplikace
 Balicí průmysl  Textilní průmysl  
 Potravinářský a farmaceutický průmysl  
 Optický průmysl  Modely  
 Lékařská technika atd.
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LISOVACÍ STROJ NA KELÍMKY

V tomto stroji na výrobu zmrzlinových kelímků byla 

použita kuličková ložiska xiros® pro jejich vysokou 

chemickou odolnost. (Frischli Milchwerke GmbH, 

Německo)

MODEL LETADLA

Dálkově ovládané letecké modely slouží k testování 

funkčnosti jednotlivých dílů pro Institute of Space 

Systems (IRS). Kuličková ložiska xiros® zde byla použita 

pro jejich velmi nízkou hmotnost. 

TESTOVACÍ STŮL

Tento testovací stůl slouží ke kontrole tolerancí 

zkušebních ocelových kuliček. Plastová kuličková 

ložiska xiros® jsou zde použita jako kola pro vozíky.

POJEZD ROBOTA

Jako kola tohoto malého nízkonákladového robota jsou 

použita kuličková ložiska xiros® B180, Ta zajišťují zcela 

bezúdržbový a samomazný provoz.

VEDENÍ PLASTOVÉ FÓLIE

Tato technologie vyžaduje naprostou čistotu a jakákoliv 

kontaminace mazivy je zcela nepřípustná. Proto zde 

byla použita samomazná a bezúdržbová přírubová 

kuličková ložska xiros®.

MĚŘENÍ TLOUŠŤKY VRSTVY POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Tento přístroj je určen na přesné a rychlé měření tloušťky 

vrstvy povrchové úpravy, laků a lepidel. Je vybaven 

chemicky odolným kuličkovým ložiskem xiros® B180,
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Výpočet životnosti, CAD soubory a další on-line nástroje  www.igus.cz/xiros

xiros® Výběr | Přehled produktů

xiros® Radiální kuličková ložiska – samomazná a bezúdržbová

Cenově výhodné, 
xirodur® B180 

 od strany 852
Nekovová  
PA klec, skleněné kuličky 

Standardní 
PA klec, nerezové kuličky 

Zakrytované
nekovové PA klec, skleněné kuličky

 strana 852  strana 852  strana 854

Standrdní PA klec, 
nerezové kuličky 

 od strany 858

FDA certifikace 
PEEK klec, nerezové 
kuličky 

Nejvyšší chemická 
odolnost 
PEEK klec, skleněné 
kuličky 

Vysoká teplota PA klec
nerezové kuličky

 strana 858  strana 859  strana 860

Chemická odolnost 
a podvodní aplikace, 
xirodur® C160 

 od strany 862

Odolnost proti mořské 
vodě  
PP klec, skleněné kuličky 

Cenově výhodné  
PP klec, nerezové kuličky 

 strana 862  strana 862

Elektricky vodivý a 
ESD, xirodur® F180 

 od strany 865
PA klec, nerezové kuličky 

 strana 865

xiros® Radiální kuličková ložiska – speciální

Osvědčené řešení, 
nový design 
xirodur® B180

 od strany 866

Dvouřadé Úzké S jednou přírubou

 strana 866  strana 867  strana 868

xiros® – Ostatní  řešení z xirodur® B180

Speciální řešení
 od stran< 870 Axiální kuličkové ložisko

jednořadé
Axiální kuličkové ložisko
dvouřadé

Axiální kuličková podložka

 strana 870  strana 871  strana 872

xiros® – Pro snadné vyrovnání chyb v souososti

Přírubová ložiska a 
ložiskové domečky

 od strany 878

Ložiskový domeček, pevná 
verze
xirodur® B180, 
PA klec, skleněné/
nerezové kuličky

Ložiskový domeček, 
výkyvná verze,
xirodur® B180, 
PA klec, skleněné/
nerezové kuličky

Přírubové ložisko, výkyvná verze, 
4 otvory 
xirodur® B180, 
PA klec, 
skleněné/
nerezové kuličky

 strana 878  strana 879  strana 880

 

* Nově v tomto katalogu!
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Zakrytované, cenově výhodné
PA klec, nerezové kuličky

FDA certifikace
PE klec, nerezové kuličky

 strana 854  strana 856

Celoplastové, pro malá zatížení  
PEEK klec, PAI kuličky

 strana 861

Pro vysoké 
rychlosti, xirodur® 
D180 

 od strany 864

Nekovové  
PA klec, skleněné kuličky 

Cenově výhodné  
PA klec, nerezové kuličky 

 strana 864  strana 864

Kuličkové ložisko se dvěma 
přírubami

 strana 869

Kuličkové hnízdo
z xirodur® B180, POM kuličky

Kuličkové hnízdo 
naklápěcí

„Multi-axis“ ložisko 
z xirodur® B180, 
PP kuličky

Otočný stůl 
z xirodur® B180, skleněné/
nerezové kuličky

 strana 874  strana 875  strana 876  strana 877

Materiálová data, tabulka chemické 
odolnosti a doporučené tolerance

 strana 850Přírubové ložisko, výkyvná verze, 
2 otvory
xirodur® B180, 
PA klec, skleněné/
nerezové kuličky

 strana 881


