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Nová rubrika v newsletteri: Nové informácie z laboratória igus® 

  

 
Testovacie laboratórium igus® ako koláž. 
Kliknite sem pre kompletný pohľad. 
 

 
Testované: 76 miliónov zdvihov: 
chainflex® ethernetový kábel CFBUS.044. 
Viac informácií v chainflex® teste 3089 

  
Znamená pre Vás kúpa káblov, energetických reťazí alebo puzdier 
nekonečný stres a nepríjemnosti? Vďaka testom v našich laboratóriách si 
už vôbec nemusíte robiť starosti. Znížme náklady, zvýšme životnosť - pre 
túto požiadavku urobíme čokoľvek. Okrem iného kvôli tomu 
prevádzkujeme najväčšie pokusné laboratórium v našom odvetví. Na 
ploche viac ako 1750 m² sa každoročne uskutoční, okrem iného: 

 3.000 testov energetických reťazí  
 2 miliardy testovacích cyklov vysoko flexibilných káblov  
 1 milión elektrických meraní  
 15.000 tribologických testov - trenie a oter - na viac ako 300 

súčasne bežiacich testovacích zariadeniach  
 135 biliónov testovacích pohybov klzných ložísk, lineárnych 

klzných ložísk, guľôčkových ložísk, skrutiek, robotických ramien, 
atď.  

 

Od tohto vydania newsletteru Vám chceme v novej rubrike "Informácie z 
igus® laboratória" bližšie ukázať zákusilie nášho výskumu. 

Na začiatok dva ohromujúce výsledky testov: vysoko flexibilné 
ethernetové káble vydržia 76 miliónov zdvihov bez poškodenia súčastí 
a polymérové klzné ložiská majú v teste opotrebovania v náročných 
podmienkach lepšie výsledky než kovové klzné ložiská. 
 
 

Tešíme sa na Vaše návrhy a otázky pre laboratórium igus®. 

 
PS: Povedzte nám o Vašom najväčšom probléme s opotrebovaním. Možno sme ho už vyriešili - alebo ho 
rýchlo otestujeme. 

 

 

Témy tohto newsletteru: 
• Príklad aplikácie: Znížme náklady a zvýšme životnosť: CNC-obrábacie stroje 
• 4 zo 134 noviniek 2013: napr. nastaviteľné lineárne vedenie drylin® pre úzke zástavbové priestory  
• NOVINKA: Informácie z igus® laboratória: Testovanie vysoko flexibilných ethernetových káblov  
• NOVINKA: Informácie z igus® laboratória: Testovanie oteru polymérových klzných ložísk  
• Kde sa skrýva igus®: Strieborný manus® 2013: Pneumatický motor s rotačným piestom 
• Aktuálne termíny výstav 2013 : vzorky pre Váš výstavný stroj a lístky zdarma 
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1 z 134 noviniek* 2013  

pre každý pohyb vo Vašej aplikácii. 

 

mini, nastaviteľné & presné 
Teraz ešte viac možností pre najmenšie zástavbové 
priestory s rozšíreným programom miniatúrnych 
lineárnych vedení drylin®.  

 Zástavbová výška : 8mm, šírka vozíka: 17mm  
 Bez mazania a s jednoduchou montážou  
 Nastaviteľná ložisková vôľa v 8 krokoch  
 Tichý chod  

Ľahká a rýchla výmena: miniatúrne vedenia drylin® T sú 
rozmerovo ekvivalentné k väčšine miniatúrnych vedení 
na princípe obežných guľôčok 

 
3 ďaľšie novinky* 2013 - rýchlo a k veci 

 

 

 

Ľahká, vysokodynamická, cenovo 
výhodná: energetická reťaz E4.1 
light 

3 krát správny: tienený 
zbernicový kábel chainflex® 
CAT6A 

Delené stojaté ložisko, do priemeru 
150 mm 

 Možnosť otvárania na 
obidvoch stranách  

 Nízka váha pre vyššiu 
dynamiku  

 Krátky čas montáže  

 Pre nepretržitú prevádzku  
 3 materiály plášťa: 

PVC,PUR, TPE  
 Polomer ohybu pre 

pohyblivé aplikácie 12,5 x d  

 Statické tlakové zaťaženie do 
4 ton  

 Skrátenie času montáže až o 
50%  

 Odolné voči korózii  

Všetky informácie tu  Všetky informácie tu  Všetky informácie tu  

 

Znížme náklady a zlepšime technológie s 1 z viac ako 1.200 príkladov "plastics for longer life®" 

Energetické reťaze: veľká sloboda pohybu pri taktoch s vysokým 
počtom cyklov 

CNC obrábacie stroje od výrobcu Schütte sú vo svete 
známe svojou produktivitou a flexibilitou. S deviatimi 
hriadeľmi a prislúchajúcimi obrábacími jednotkami 
umožňujú viac obrábacích procesov pri jednom upnutí 
obrobku. Pri obrábacom procese musí byť v každej 
polohe po obvode a na čelnej ploche zabezpečený 
prívod energií, signálu ako aj chladiva.  
 
Pri týchto požiadavkách sa Schütte pri sérii SCX 
spolieha na 3D energetické reťaze triflex® R od 
igusu®.  

Čítať viac 

Ďalšie príklady aplikácií energetických reťazí 

 

 

 
Firma Schütte vytvorila štandardizované prípoje na upevnenie 
triflex® R reťazí k hriadeľu. 
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Nová rubrika: "Informácie z igus® laboratória":  
ethernetové káble 
76 milliónov zdvihov pri nezmenenej kvalite prenosu 

 
Na ploche 1.750 m² prevádzkuje igus® 
najväčšie testovacie laboratórium v 
odvetví, na obr.: laboratórium pre 
energetické reťaze a káble. 

 
Pozrite si testovaciu správu: detailný 
protokol merania. 

  

chainflex® laboratórium sa sústreďuje na špeciálne experimenty a testy, 
ktoré nepokrývajú štandardné normy a ktoré sú podstatné pre určenie 
životnosti a funkčnosti pohyblivých káblov. Výsledky testov zohľadňujeme 
v našich on-line kalkulačkách umožňujúcich rýchle zistenie ich životnosti. 
 
Ethernetový kábel chainflex® CFBUS.044 vydržal v takomto teste viac 
ako 76 miliónov zdvihov. Pozrite si celú správu z testu so skúšobným 
protokolom a videom.  

chainflex® ethernetové káble obstáli aj v skúške zameranej na konektory. 
Čítajte odborný článok v časopise (nemecky). 

Nová rodina ethernetových káblov chainflex® CFBUS.050 CAT6A má už 
za sebou testovanie na viac ako 2 milióny dvojitých zdvihov. Cieľ: 
najmenej 5 miliónov dvojitých zdvihov pri zachovaní kvality prenosu 
CAT6A.  

  

 

Nová rubrika: "Informácie z igus® laboratória":  
15 testov + 2.68 miliónov otočení + 30 MPa = 1 výsledok: 
polymérové klzné ložisko vydrží viac ako kovové v 
aplikácii v náročných prevádzkových podmienkach.  

 
V testovacích laboratóriách dry-tech® sa 
ročne uskutoční viac ako 135 biliónov 
testovacích pohybov 

 
V teste s 15 rôznymi materiálmi hriadeľov 
sa ukázalo: plast vydrží vyššie zaťaženie 
v náročných prevádzkových podmienkach 
ako kov. 

Tribologické laboratórium igus® sa zameriava na hodnoty trenia, 
obrusovania, hnacích síl a oteru, v najrôznejších prevádzkových 
podmienkach a rýchlostiach, ktoré sú nutné na určenie charakteristiky 
ložísk. Keď si on-line overujete životnosť Vášho ložiska, v zákulisí 
vyhľadáva náš odborník správny test pre Vás a jeho výsledky Vám dáva k 
dispozícii. 

klzné ložiská iglidur® z vysokovýkonného polyméru boli testované so 
špeciálnym zameraním na náročné aplikácie na najrôznejších materiáloch 
hriadeľov. Tu môžete čítať celú testovaciu správu 

Všetky testované iglidur® materiály vykazujú podstatne menší oter ako 
kovové klzné ložiská. Ďalší dôkaz pre "Znížme náklady, zvýšime 
životnosť" je, že: 

 plast je výhodnejší ako kov a vydrží dlhšie,  
 náklady na mazanie pri plastových ložiskách odpadajú,  
 môžu byť použité výhodnejšie materiály hriadeľov než je tomu pri 

ložiskách kovových. 
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Kde sa skrýva igus®? 
Strieborný víťaz súťaže manus® 2013: Pneumatický 
motor s rotačným piestom 
 
Tento pneumatický motor s rotačným piestom môže byť 
bez problémov používaný pre nepretržitú dodávku 
prúdu. Vyznačuje sa vysokým výkonom a extrémne 
rýchlym reakčným časom. 

Na rotore motora sú uložené otáčavé klapky pre prívod 
vzduchu. Ložiská musia byť staticky vysoko 
zaťažiteľné, teplotne odolné, s nízkym adhéznym 
trením a odolné voči nečistotám. 
 
Čítajte tu viac, pozrite si video a všetky prihlášky do súťaže manus® 

 
Strieborný víťaz súťaže manus® 2013: Pneumatický motor s 

rotačným piestom od firmy Hitzinger  

igus® bude na týchto výstavách. A čo Vy? 
Už teraz si poznačte a zažite všetky igus® novinky* blízko Vás 

Pre vystavovateľov - bezplatné vzorky: 
Vyzbrojte Váš výstavný stroj najnovšou technológiou. Kliknite tu a požiadajte o bezplatné vzorky 

Pre návštevníkov - vstupenky:   
Kliknite tu pre bezplatné vzorky a súhrnný prehľad igus® výstav  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

tel.: 02 / 5020 2504 
fax: 02 / 5020 2520 
technik@hennlich.sk 
www.hennlich.sk  

 

 

Showtech 
Berlin 
18.- 20.6.2013 
Halle 1, Stand D60 

  

EMO 
Hannover 
16. - 21.9.2013 

 

drinktec  
München 
16. - 20.9.2013 
Halle A2, Stand 425 

            

 

FachPack 
Nürnberg 
24. - 26.9.2013 

 

Motek 
Stuttgart 
07. - 10.10.2013 

 

K 
Düsseldorf 
16. - 23.10.2013 

            

 

Blechexpo 
Stuttgart 
05. - 08.11.2013  

Productronica 
München 
12. - 15.11.2013 

 

SPS/IPC/Drives 
Nürnberg 
26. - 28.11.2013 
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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 
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