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Zábava, hry a objavovanie najmodernejších materiálov 
30 rokov iglidur®: spoznajte high-tech riešenia v jedinom okamihu s dry-tech boxom 

    

     

 
Analógový konfigurátor pre nájdenie 
najlepšieho materiálu klzného ložiska pre 
Vašu aplikáciu: dry-tech box 

 
Pozrite sa na video kde presne vidieť, ako 
dry-tech box pracuje (1:52 min.) 

Dokonca aj klzné ložiská a energetické reťaze oslavujú narodeniny: 
iglidur® oslavuje 30-ku. Od prvých krokoch s iba pár dielmi v roku 1983 sa 
intenzívnym výskumom v priebehu času dospelo k sofistikovanej série 
nespočetných možností pre samomaznú prevádzku a zníženie nákladov.  

Na oslavu svojho nadchádzajúceho výročia igus® vyvinul dry-tech box. 
Jedná sa o inteligentný box s rozsiahlym sortimentom. V tejto analógovej 
verzii populárneho on-line konfigurátora odhalia špeciálne šablóny ideálne 
materiály s takmer hravou ľahkosťou. 
Kliknite sem a objednajte si svoj vlastný box zdarma.  
 
Vedomosti, ktoré sme získali prostredníctvom výskumu polymérov sú 
priebežne začleňované do nášho sortimentu. Či už máte záujem o klzné 
ložiská, energetické reťaze alebo flexibilné káble, dúfame, že si prečítate 
októbrové vydanie nášho spravodajcu. 

  

 

 

 

 

Témy v tomto newsletteri: 

 Príklady použitia: reťaz v CNC strojoch odoláva prachu a zabezpečuje spoľahlivú prevádzku  
 4 zo 134 noviniek 2013: klzné trapézové skrutky dryspin®  
 igus® bezpečné otvorenie veľtrhu EMO v Hanoveri  
 igus® lab: opotrebenie kábla uloženého v energetickej reťazi menšie takmer o polovicu 
 igus® lab: test pre zákazníka s vyše 20.000 cyklami na pozinkovanom hriadeli  
 Kde sa igus® ukrýva? lineárne vedenie drylin® v skrutkovacom stroji  
 Aktuálne termíny veľtrh 2013: Vstupenky a vzorky pre váš stroj zadarmo 
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Praktické využitie plastov pre dlhšiu životnosť 

Znížte náklady a zlepšite si technológie s viac ako 1200 príkladmi "plastic for longer life" 
 

Inteligentné riešenia energetických reťazí odolávajúce prachu a vysokej 
rýchlosti  
znížte náklady a zvýšte životnosť CNC strojov s energetickými reťazami 

Či je to drevo, hliník, plast alebo kompozitné 
materiály: CNC stroje sú v tejto aplikácii prevažne 
používané v nepretržitej prevádzke. Reťaze igus® 
majú riešenia šité na mieru pre zabezpečenie 
prívodu energie do jednotlivých jednotiek. Spoľahlivo 
odolávajú prítomnému prachu, trieskam a 
abrazívnym látkam a minimalizujú potrebu údržby.  

Zvlášť prospešné pre zákazníkov, ktorí si cenia 
štandardizáciu: predmontované energetické reťaze 
spolu s káblami a konektormi ponúkajú mnoho 
technických a ekonomických výhod. Skracujú čas 
potrebný na montáž ako aj výpadky v produkcii, 
výroba tak môže pokračovať ďalej.  Prečítajte si viac 

Ďalšie príklady aplikácií 

 

  

 
Niekoľko sérií energetických reťazí použitých vo vlastnom CNC 
obrábacom centre. 

 

Úplne nové plasty pre dlhšiu životnosť  
Jesenné novinky pre rok 2013* 

Pre každý pohyb vašej aplikácie 

  

 

dryspin® technológia skrutkového vedenia 
Nové, interne vyvinuté skrutky - predovšetkým so 
strmým stúpaním:  

 Vyšší stupeň účinnosti vďaka 
optimalizovanému uhlu skosenia 

 bez vibrácií a tiché vďaka zaobleným zubom  
 Vyššia životnosť vďaka asymetrickému tvaru  
 optimálna chemická odolnosť vďaka hriadeľu 

vyrobeného z 1.4301  

Kliknite sem pre všetky technické informácie   
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3 ďalšie jesenné novinky* 2013 - v krátkosti a k veci 

 

  

 

  

 

iglidur® PRT otočné kruhové 
ložisko s ohraničením rotácie  

  micro flizz® v hliníkovom žľabe 
- pre spoľahlivý prívod energie, 
dát a vzduchu 

  chainflex® M balíček služieb: 
cenovo veľmi výhodné a trvácne  

 Voliteľný rozsah 
natočenia  

 Doraz vo vnútri ložiska 
 Indikátor nulovej pozície  

je odčítateľný zvonku 
 Axiálne zaťaženie je 50% 

hodnoty zo štandardného 
vyhotovenia  

   Rýchla a ľahká montáž  
 Kompaktné, tiché a lacné  
 Zrýchlenie do 50 m/s² 
 Pracovná rýchlosť do 6 

m/s  
 Malá náročnosť na 

priestor  
 K dispozícii tiež v 

predmontovanej verzii  

   Dokonale zladené káble, 
konektory a pripojenia  

 Ovládacie, zbernicové, 
servo a dátové káble  

 min. životnosť milión cyklov 
 30% až 38% nižšie ceny 

než predtým najlacnejšie 
káble chainflex®  

Kliknite sem pre ďalšie informácie 
 

  Kliknite sem pre ďalšie informácie    Kliknite sem pre ďalšie informácie  

 

 

igus® bezpečné otvorenie veľtrhu EMO v Hanoveri  

"Zabezpeč a ušetri": nižšia cena a zaručená životnosť 

igus® otvoril trezor na EMO 2013 

Znížme náklady ("SAVE") a zároveň 
použime vysoko kvalitné a spoľahlivé 
("SAFE") výrobky. 

  

V našom posledom Newsletteri sme avizovali otvorenie igus®-sejfu na 
veľtrhu EMO 2013. Stalo sa: Pod mottom „safe & save“ predstavil igus® v 
Hanoveri na EMO nové produkty a služby ktoré zákazníkom dodajú istotu 
a súčasne pomôžu ušetriť náklady. S rôznymi „safe & save“ balíkmi 
podporí igus® výrobcov obrábacích strojov na svetovom trhu. 
  

 30 až 38% nižšie náklady s káblami chainflex® M s garantovanou 
životnosťou 1 milión cyklov  

 Nová jedinečná záruka 18, 24 alebo 36 mesiacov na káble 
chainflex®  

 Nový partnerský program readychain® pre predmontované 
systémy energetických reťazí bez ohľadu na to, kto alebo kde 
montuje  

 safe quality & save money: nové ponuky na šetrenie času pri 
konštruovaní, nákupu alebo montáži  

 
S kampaňou "safe & save" nasleduje igus® svoj cieľ znižovať výrobcom 
obrábacích strojov náklady na tovar ako aj vedľajšie náklady bez škrtov v 
štandardoch svojich produktov a servise. "Naša úloha na jednej strane je 
dodať top-kvalitu, ktorá je od igus-u® očakávaná a na druhej strane ušetriť 
náklady", vysvetľuje strategické smerovanie riaditeľ Frank Blase. 
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Testovanie energetických reťazí: 
Poznatky z laboratória igus® 
Rozdelenie vnútorného priestoru energetických reťazí:  
opotrebenie v najtvrdších podmienkach takmer polovičné 

 
Test separátorov staršieho a novšieho 
modelového radu   
 

Optimalizácia separátorov prakticky 
zdvojnásobuje životnosť káblov.  

Hladké, cable-friendly a zaoblené tvary zaručujú dlhú životnosť káblov a 
hadíc v energetických reťaziach. Počas výdatných testov v laboratóriu 
igus® boli separátory optimalizované a opotrebenie káblov oterom bolo 
znížené takmer o polovicu. 
  

Kľúčovou otázkou bolo, do akej miery sa dá rozdiel v opotrebovaní určiť, 
keď budú káble pritláčané pod veľkým tlakom na separátory a pritom 
posúvané. Pre urýchlenie testu boli použité prítlačné sily, ktoré sa v 
skutočných aplikáciách neobjavujú. Pre tento účel boli použité separátory 
v "starom" a v "novom" štandardnom prevedení s vykonaním viac ako 
850.000 cyklov (dvoj-zdvihov). 

Výsledok: optimalizované separátory (už 5 rokov v štandardnom 
výrobnom programe igus®) v energetických reťaziach chránia káble a 
prakticky zdvojnásobujú ich životnosť. 
 
Kliknite sem pre čítanie celého protokolu o skúške. 

Testovanie dry-tech®: 
Poznatky z laboratória igus® 

Ložisko: kombinovanie ložisko-hriadeľ rozhoduje:  
optimalizácia životnosti ložiska na pozinkovanom hriadeli 

 
O rozlohe 1750 m2, igus® prevádzkuje 
najväčšie tribologické testovacie 
laboratórium vo svojom sektore. 

 
Zákazníkom špecifikovaný test bol u nás 
vykonaný na kývavý pohyb pri strednom 
zaťažení. Pozrite si video 

Východisková situácia: Zákazník využíva všestranný iglidur® G - klzné 
ložisko na pozinkovanom hriadeli a chce zvýšiť jeho životnosť. igus® preto 
zaobstaral špeciálny hriadeľ a vykonal pre zákazníka osobitné skúšky. 

Boli testované klzné ložiská vyrobené z ôsmich rôznych materiálov na 
pozinkovanom hriadeli v igus® tribologickom laboratóriu. Cieľ: vybrať 
optimálny klzný materiál pre zvýšenie životnosti.  

Výsledok: tri materiály s podstatne rozdielnymi charakteristickými 
vlastnosťami prekročili životnosť materiálu iglidur® G. Jednalo sa o 
vysoko výkonný materiál iglidur® Q a materiál, ktorý igus® v nedávnej 
dobe vyvinul.  

Máte tiež aplikácie s "neobvyklým" hriadeľom? Radi pre Vás vykonáme 
test a určíme najvhodnejší iglidur® materiál. 

Kliknite sem pre čítanie celej testovacej správy. 
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Kde sa igus® ukrýva? 
Lineárne vodiace systémy drylin® hrajú silnú 
stránku 
 
Na skrutkovacom stroji v znečistenom prostredí plnia 
lineárne vedenia drylin® spoľahlivo svoju úlohu. 
Pomáhajú zabezpečiť dlhú životnosť stroja - po 
dotiahnutí viac než milión skrutiek sú ložiská na 
lineárnych vedeniach stále v bezchybnom stave 

Kliknite sem a pozrite si video, alebo si prezrite všetky 
nominácie súťaže manus® 

 
 

Piliny a prach nemajú vplyv na drylin® lineárne klzné vedenia. 

igus® sa zúčastní na týchto výstavách. Aj Vy? 
Už teraz si poznačte do kalendára a zažite všetky novinky* igus® tam, kde to máte najbližšie 

Pre vystavovateľov - bezplatné vzorky: 
Vyzbrojte Váš stroj určený na výstavu najnovšou technológiou. Kliknite sem a objednajte bezplatné vzorky. 

Pre návštevníkov - vstupenky:   
Kliknite sem, získajte bezplatné vstupenky a pozrite si súhrnný kalendár s termínmi zúčastnených výstav. 

 

Agritechnika 
Hanover 
12 - 16.11.2013 
Hala 1, Stánok F226 

 

Compamed 
Düsseldorf 
20. - 22.11.2013 

 

SPS/IPC/Drives 
Nuremburg 
26. - 28.11.2013 
Hala 4, Stánok 250 

Hennlich Industrietechnik, s.r.o. 
odd. Lineárna technika 
Miletičova 16 
SK-821 08 Bratislava 
Slovak Republic  

tel.: 02 / 5020 2505 
fax: 02 / 5020 2520 
lintech@hennlich.sk 
www.hennlich.sk  

 

  

Výrazy "igus", "chainflex", "dry-tech", "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 

 
*Novinky a rozšírenie výrobného programu 
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