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Najnovšia polymérová technológia pre Váš nový stroj:  
Znížte náklady...Zvýšte životnosť! 
Jednoduchšie. Spoľahlivejšie. Výhodnejšie. 

Dúfame, že ste nový rok odštartovali naplno a pri tejto 
príležitosti Vám chceme vysloviť veľké ďakujem: 
 
Dostali sme viac ako 300 želaní v súvislosti s výzvou v 
našom decembrovom newsletteri. To je viac ako 
kedykoľvek predtým. Môžete sa tešiť na inovácie, ktoré 
na základe Vašich želaní budeme pre Vás vyvíjať. 
  
Ale prečo čakať? Najnovšie technológie z polymérov 
môžete použiť už teraz na Vašich novo vyvinutých 
strojoch určených napríklad pre veľtrh HMI alebo Motek. 
V najvyššej kvalite a pritom výhodne, napríklad : 

 šetrenie miesta (napr. s miniatúrnym klzným 
vedením drylin® série Q) 

 energetická účinnosť (napr. s rolovacími 
článkami energetických reťazí série E4.1) 

 s nízkou hmotnosťou 
 bez mazania a bez údržby  
 testované vo vlastnom laboratóriu 
 dodateľné rýchlo do 24 hodín*  

Zjednodušte si navrhovanie s najnovšou polymérovou 
technológiou igus® a urobte Vaše riešenie spoľahlivejšie 
a efektívnejšie. 

Kliknite tu a požiadajte o bezplatné vzorky 

Mnoho našich produktov vyhralo iF-Design Awards, aby 
Vaše výstavné kúsky boli čo najatraktívnejšie. 
 
Tešíme sa na Vaše požiadavky. 

 
igus® zabezpečí bezplatné vzorky z najnovšej polymérovej 
technológie pre Váš novo navrhnutý stroj určený pre veľtrh.  

P.S.: igus® vystavuje aj v roku 2013. A Vy? 
Už teraz si poznačte termín a zažite všetky igus® novinky** tam, kde to máte najbližšie 

 

Hannover Messe 
Hanover 
8. - 12.4.2013 
Hala 17, Stánok H04 

 

BAUMA 
München 
15. - 21.4.2013 
Hala A6, Stánok 228 

 

Showtech 
Berlin 
18. - 20.6.2013 
Hala 1, Stánok D60 

            

  

EMO 
Hanover 
16. - 21.9.2013 
Hala A6, Stánok 228 

 

FachPack 
Nürnberg 
24. - 26.9.2013 

 

Motek 
Stuttgart 
7. - 10.10.2013 
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Znížte náklady a zlepšite technológiu s jedným z viac ako 940 príkladov "plastics for longer life®" 

igus® dry-tech® ložiská bez potreby mazania v rýchlej aplikácii 

Výroba kief vyžaduje veľa koordinovaných pohybov, 
mnohé z nich sú veľmi dynamické a s krátkymi 
zdvihmi. Jemný prach z rezania štetín vyžaduje 
premyslený výber ložísk. 

"Napriek jemnému prachu vznikajúcemu pri rezaní 
štetín, ložiská nevyžadujú žiadnu preventívnu 
údržbu." ...čítajte viac 

Ďalšie príklady použitia, aj v špecifických 
odvetviach  

 

 

Vysoko dynamické - aj napriek vysokému množstvu jemného 
prachu: klzné ložiská drylin® sú voči prachu odolné. 

 

 
 
 
Vyzbrojte Váš stroj určený na výstavu našimi vzorkami, napríklad jednými zo 

145 noviniek** z programu "Znížte náklady...Zvýšte životnosť!" z r.2012 
 

 

drylin® Q: stavebnicový set pre nízke záťaže bez potreby mazania  
Nový stavebnicový set drylin® Q je založený na štvorhrannom vodiacom profile odolnom voči krúteniu s dĺžkou strany 7,5 mm. V záujme 
úspory miesta môže byť dutým profilom bezpečne vedený kábel či hadička. Dodať je možné aj lineárne ložiská v prevedení s prírubou či 
ručnou aretáciou, ale aj ďalšie príslušenstvo ako napríklad, energetickú reťaz, koncovky, káble, atď. 
Tu môžete vidieť alebo priamo objednať všetky prvky stavebnicového systému drylin® Q. 

            

Kliknite sem pre súhrnný igus® kalendár výstav  

http://igus.elaine-asp.de/go/afhrb2eg/wrgkah7o/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/afhrb2eg/ox5r5avo/preview
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http://igus.elaine-asp.de/go/afhrb2eg/u1an2mkc/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/afhrb2eg/jk299r62/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/afhrb2eg/932l3ov5/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/afhrb2eg/hnm34fve/preview


 

Žeravé špony s teplotou 850°C nie sú žiadny problém : odolné energetické rúry RX sú na sklade 
Verzia HT (High Temperature) energetických rúr RX extrémne odolných voči žeravým trieskam šponám je dostupná zo skladu. Napriek 
maximálnej tesnosti článkov pred nečistotami je možné reťaz na vonkajšom rádiuse otvárať a je možné ju tak jednoducho naplniť. 
Testované IP40 (TÜV Nord - RX40) 
Viac informácií alebo priama objednávka... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Konfigurátor energetických reťazí: teraz pracujte v tíme 
Energetické reťaze s káblami sú komplexnou stavebnicou. Ich návrhy 
teraz môže vytvárať s viacerými konštruktérmii súčasne. Jednoducho 
použite novú funkciu Teamwork (tímová práca) a Vašu konfiguráciu 
energetickej reťaze môžete poslať ďalej Vašim kolegom. Tí môžu v 
konfigurácii pokračovať, poslať ďalej alebo ju vráti naspäť.  

Teraz vyskúšať novú funkciu tímová práca 

  Až do 120 MPa: ložisko z materiálu iglidur® Q2 pre 
náročné prevádzkové podmienky 
Ložisko z Q2 pre náročné prevádzkové podmienky bez potreby 
mazania s rozšíreným výrobným programom. Teraz v 
prevedení s prírubou alebo bez, dostupné pre všetky bežné 
priemery hriadeľov až do 75 mm. 
 
Viac informácií o ložiskách iglidur® Q2 

On-line objednať ložiská iglidur® Q2 

http://igus.elaine-asp.de/go/afhrb2eg/41dj0m9p/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/afhrb2eg/2k2eccf6/preview
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http://igus.elaine-asp.de/go/afhrb2eg/n5e00zrx/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/afhrb2eg/5ihoqkgx/preview


 
Vyhrajte 5.000 €! 
 
Odvážne aplikácie plastových klzných ložísk môžu 
vyhrať v 6. ročníku súťaže manus®. 
 
Odteraz hľadáme aplikácie, ktoré sa vyznačujú 
technickou a ekonomickou efektivitou, odvahou a 
kreativitou. 
 
Môžete vyhrať až 5.000 € a víťaz bude ocenený na 
najbližšom Hanoverskom veľtrhu. 
 

Kliknite sem a prihláste sa  Gerhard Baus,  
igus® Manager, ložiskové technológie dry-tech®: 

"Vyhrajte až 5.000 € so svojou aplikáciou plastových 
klzných ložísk v 6. ročníku súťaže manus®." 

Kde sa igus® ukrýva? 
V podlahe výstavnej plochy! 

Pri predstavení nového Audi A8 v Dubaji 
zabezpečuje pojazdná plazmová obrazovka 
"špeciálne výhľady" do novej limuzíny. 

Pred pohľadom divákov ukrytá energetická reťaz 
zo série 1500 je nainštalovaná v podlahe. 
Bezpečne vedie káble v minimálnom možnom 
priestore. Prenos dát zabezpečujú okrem iných 
vysoko flexibilné chainflex® káble CAT6 a DVI. 

K aplikácii (vrátane videa) 

 

 
Prezentácia Audi A8 v Dubaji, Abu Dabhi, Kuvajte, Riyadh, Jeddah a v 
Bahrajne, na objednávku pre Audi Volkswagen Middle East. Dizajn, 
technická a grafická realizácia three monkeys FZ LLC, Dubaj. 

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 

 
* Dodací termín znamená čas do odoslania tovaru 
** novinky a rozšírenie výrobného programu 

 

http://igus.elaine-asp.de/go/afhrb2eg/i330j9os/preview
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http://igus.elaine-asp.de/go/afhrb2eg/4b0guqkg/preview
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http://www.hennlich.sk/produkty/vsetky-produkty.html
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http://igus.elaine-asp.de/go/afhrb2eg/7pumaaad/preview

