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Svetová premiéra: 

Váš požadovaný kábel už o 3 minúty...od 300 metrov...o 3 týždne 

Nová "zázračná služba" výroby chainflex® káblov na zákazku 

Vytvorili sme pre Vás inováciu a urobili prevratné zmeny 
vo výrobnom procese káblov podľa Vašich požiadaviek: 
Požadovaný kábel pre Vašu energetickú reťaz 
konfigurovaný len o 3 minúty...od 300 m...o 3 týždne 
u Vás! 

Jednoducho vyberte: 

 Váš typ kábla: riadiaci, dátový, zbernicový, 
hybrid, merací, servo, motorový kábel  

 Tienený alebo netienený  
 Váš požadovaný materiál plášťa  
 Vašu požadovanú farbu  
 Vaše požadované označenie (potlač)  

Na nový konfigurátor chainflex® káblov na zákazku 
 

>>> Možných až 58.000 rozličných 

požadovaných káblov! 

Zníženie nákladov a zlepšenie technológie s 1 z viac ako 940 príkladov 

"plastics for longer life® 

Káble vydržia viac ako 60 miliónov zdvihov, 
žiadne opotrebovanie 

"Čím dlhšia je doba chodu kábla, tým viac sú 
zredukované prestávky potrebné na údržbu a zároveň 
Vaše náklady." 

Verejná doprava musí byť bezpečná za každých 
okolností. Nesmie dôjsť k žiadnym prerušeniam 
prevádzky. Stredobodom sú často dvere. V tomto 
prípade zabezpečuje kábel, nasadený v pohyblivom 
prívode energie, hladké otváranie a zatváranie. 
Vylepšený materiál kábla a jeho plášťa umožňujú, že 
napriek vysokému trvalému zaťaženiu už nedôjde k 
žiadnemu výpadku. 

... čítajte viac  

 Viac príkladov použitia káblov chainflex®  

 

 

chainflex® CF98 v elektrických otočno-posuvných dverách 
nízkopodlažných električiek 

1. Špeciálna zmes obzvlášť odolná voči ohybu 
2. Splietanie žíl s výnimočne krátkymi slučkami 

3. Extrudovaná výplň na báze materiálu TPE 

http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/qij0oeut/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/4hx4vqyt/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/1vy47t6x/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/1vy47t6x/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/4gpsz0ll/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/ty57gwby/preview


3 zo 145 noviniek* "náklady dole - životnosť hore" 
* a rozšírenia výrobného programu 

 

hex-hex... chainflex® : Váš požadovaný kábel o 3 minúty 
igus® prevratne mení výrobu káblov na zákazku, ktoré nie sú v žiadnom katalógu. On-line zvolíte typ, materiál, zloženie a farbu a 

objednáte už od množstva 300 m. Váš požadovaný kábel s dodacou lehotou od 3 týždňov. 

 

  

  

e-spool ako štandardný program. 
Teraz v 6 rozličných štandardných 
prevedeniach - pre pojazdy do 14 m. 
Priemer káblov a hadíc do 19 mm. 

 Žiadne zaťaženie káblov na 
ťah  

 Vedenie energie je možné vo 
všetkých smeroch 
(horizontálne, vertikálne, 
diagonálne)  

 Šetrí miesto  

  

 

 

 

 Nehorí! 
Polymérové klzné ložiská s klasifikáciou V0 podľa UL94 
Nový materiál dosahuje klasifikáciu V0 podľa UL94 a je preto predurčený na aplikácie s 

protipožiarnymi požiadavkami. 

 Bez mazania a bez údržby  
 UL94 V0 klasifikácia  
 Vysoká oteruvzdornosť  

http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/98n96dfd/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/ew0hx6ci/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/082mtw51/preview


Bezolovnaté a napriek tomu vysoko účinné 

igus® dry-tech vysoko účinné plasty sú vždy 
bezolovnaté a zhodné s RoHS 

Na základe výskumu trvajúceho 3 desaťročia s viac ako 
15 000 testami ročne, igus® dnes ponúka viac ako 40 
rôznych polymérových materiálov pre rozličné aplikácie - 
všetky bezolovnaté. 
   
  

 

Hravo preskočte údržbu s bezplatnými vzorkami 
...ušetrite údržbu a náklady vďaka klzným ložiskám 

iglidur® 

Objednajte si bezplatne hru 

Solitaire s 5 zo 41 vysoko 

výkonnými klznými 

ložiskami iglidur® 

 

6. súťaž manus® 

Odvážne aplikácie plastových klzných ložísk môžu teraz 

opäť vyhrať 

 

Odteraz hľadáme aplikácie s plastovými klznými ložiskami, 

ktoré sa vyznačujú technickou a ekonomickou efektívnosťou, 

odvahou a kreativitou. 

 

Môžete vyhrať až 5 000 EUR a víťaz bude ocenený na 

nasledujúcom veľtrhu v Hannoveri. 

 

Choď na domovskú stránku manus® 

 
Vyhrajte až 5 000 EUR s Vašou aplikáciou 

plastových klzných ložísk 

Kde sa igus® ukrýva? 
iglidur® klzné ložisko na suchej toalete 
 
Táto suchá toaleta má zvláštne požiadavky na použité 
diely. Musí byť bezúdržbová, musí vydržať dlhé roky aj 
v extrémnych podmienkach ako sú mrazy a slaný 
vzduch. 

Na príklad použitia 

 
Hygienická a mrazuvzdorná 

http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/gw1oomu7/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/mob0th7g/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/mob0th7g/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/16xt6q15/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/16xt6q15/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/nnmids6h/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/dj1rcqe6/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/z0t1wjt2/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/cjug1poe/preview


Hennlich Industrietechnik, s.r.o. 
Miletičova 16, SK-821 08 Bratislava, Slovakia 
tel/fax: +421-2-5020 2504/+421-2-5020 2520 
technik@hennlich.sk 
www.hennlich.sk  

 

  

Výrazy "igus", "chainflex", "easychain", "e-chain", "e-chainsystem", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain 

systems", "flizz", "invis", "manus", "pikchain", "readychain", "robolink", "readycable", "triflex", "twisterchain", "drylin", "iglidur", "igubal", 

"plastics for longer life", "xiros", "xirodur" and "vector" sú zákonom chránené obchodné značky spoločnosti igus® GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:technik@hennlich.sk
http://www.hennlich.sk/
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/yqdq5w55/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/3tkbttxp/preview

