
 

 

 
Hanoverský veľtrh 2013 sa skončil a pre igus® bol pri náraste 
návštevníkov o 40% najúspešnejším veľtrhom všetkých čias. 
 
Prezentovali sme 134 noviniek* na 440 m2. Hlavnou témou boli  
"motion plastics". V stredobode pozornosti, medzi 81 pohyblivými 
aplikáciami a 39 pohyblivými obrázkami s Moiré efektom, 
automatizovaným mini výstavným stánkom a oranžovými energetickými 
reťazami, bola vždy téma "pohyb". 
 
Významnou udalosťou bolo odovzdávanie cien 6. ročníka súťaže 
manus®. Z celkovo 437 prihlásených z 33 krajín porota vybrala 3 
najinovatívnejšie myšlienky. 1 800 hostí bolo pri tom, keď Ulrich Ghisler, 
konštruktér trenažéru behu na lyžiach z dánskej spoločnosti 
ThoraxTrainer ApS, preberal zlatý manus®. 
 
V tomto a nasledujúcich newsletteroch Vám bližšie predstavíme 
vzrušujúce aplikácie, prihlásené do súťaže manus® a veľa zaujímavých 
noviniek. 

 
"motion plastics" pre každý pohyb v jedinom 

zábere v expozícii igus® v Hanoveri.  
Pozrieť video tu 

 
Víťaz 6. ročníka súťaže manus® pri 

preberaní ceny.  
Video a všetky prihlásené aplikácie. 

Tešíme sa na všetky Vaše požiadavky.   

  

 
Moiré efekt na papierových pozvánkach na 

veľtrh. Video 

2013 noviniek*: objednať katalóg noviniek bezplatne 

Zosumarizovali sme všetkých 134 noviniek* roku 2013 na 264 stranách.  
 
Rozdelené podľa produktových skupín tu nájdete všetky produkty, 
predstavené na Hanoverskom veľtrhu, vrátane technických detailov, 
nákresov a odkazov na objednanie. 
 
Kliknite sem a objednajte si ho pohodlne on-line alebo si ho priamo uložte 
ako pdf dokument: 

Stiahnuť leták s novinkami - 1.časť: energetické reťaze a káble 
Stiahnuť leták s novinkami - 2.časť: klzné ložiská a lineárne vedenia  

Objednajte si leták s novinkami alebo si 
prezrite všetky novinky* 2013 on-line. 

 

 

 

http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/lkkbfoh1/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/ygl314iy/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/36agn4aj/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/pz4uynjn/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/vvywuvbb/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/vqhzmns9/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/brue4s86/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/2wggelz8/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/q607ynnd/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/q607ynnd/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/o2g5ygji/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/wmecm7dg/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/hrbxg5fe/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/7fazub5d/preview


1 zo 134 noviniek* 2013 

pre každý pohyb Vašej aplikácie 

 

Stabilnejšia, ľahšia a rýchlejšia montáž 
nová generácia energetických reťazí "micro" pre ešte 
širšie možnosti použitia: Neotvárateľné alebo otvárateľné 
články na vnútornom alebo vonkajšom rádiuse, v 2 
rôznych veľkostiach a vždy vrátane otvárača 
energetických reťazí pre rýchle otváranie článkov v 
priebehu procesu inštalácie. Široký sortiment 
príslušenstva ako napr. vnútorné separátory či koncovky. 

 o 10% ľahšia  
 o 100% vyššia hmotnosť výplne  
 o 25% dlhšia samonosná dĺžka  
 veľmi hladké kontúry pre maximálnu šetrnosť 

voči káblom  

Všetky technické podrobnosti nájdete tu 

 
3 z ďalších noviniek* roku 2013 - v skratke 

 

 

 

xiros® polymérové guličkové 
ložisko: 2 x príruba a 2 x krycí 
kotúčik 

LockTec - kábel pre bezpečnú 
manipuláciu s dodacou lehotou 
od 24 h 

Dvojchodé závitové matice 
drylin® 

 Nemagnetické a 
umývateľné  

 Bez nežiaduceho 
obrusovania pásu  

 Nízke hodnoty trenia  

 Zabudovaná ochrana proti 
ohybu  

 Ochranná trieda IP66/67  
 Plasty podľa UL94/V0  

 Dvojnásobný zdvih oproti 
bežnej trapézovej matici  

 Závitové tyče na sklade  
 Bez mazania  

Všetky informácie nájdete tu  Všetky informácie nájdete tu  Všetky informácie nájdete tu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/ikt3twdd/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/sgqhnzge/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/pb02n543/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/j9owzxnt/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/gljpk7l9/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/ky22w3os/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/wrvs1jxi/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/pbrfewgc/preview


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde sa skrýva igus® ? 
Víťaz súťaže zlatý manus®: Domáci trenažér behu 
na lyžiach 

 
Tento trenažér prináša bežkársku dráhu do Vašej 
obývačky. Aby bola dosiahnutá realistická simulácia, 
konštruktér chcel zabezpečiť hladký kĺzavý pohyb lyží. 
Ideálne riešenie dosiahol s klzným lineárnym vedením 
drylin®.  
 
Používateľ pohybuje palicami ako pri skutočnom behu 
na bežeckých lyžiach a tak docieli optimálny tréningový 
efekt pre celé telo. Každá lyžiarska palica tohto 
trenažéra je uchytená o vozík lineárneho vedenia. 
 
Čítajte viac tu a pozrite si všetky manus® aplikácie 

 

 
Víťaz súťaže zlatý manus® 2013: obývačkový trenažér behu 

na lyžiach od firmy ThoraxTrainer ApS 

igus® vystavuje na týchto veľtrhoch. Aj Vy? 
Už teraz si poznačte termín a zažite všetky igus® novinky*, naživo na výstavisku blízko Vás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znížte si náklady a zlepšite techniku s 1 z viac ako 1200 príkladov "plastics for longer life®" 

Plast porazí kov: už žiadne ďalšie zlyhanie káblov  

Už žiadne ďalšie zlyhanie káblov po výmene 
kovových reťazí za plastové energetické reťaze a 
káble igus®.  

Pri vykládke surového železa a železného šrotu 
dochádzalo kvôli ostrým hranám a stálemu 
slnečnému žiareniu k permanentnému poškodzovaniu 
káblov v kovových reťaziach. 

Padlo preto rozhodnutie, kvôli vysokej hmotnosti 
kovovej reťaze, prašnému prostrediu a znečisteniu 
mazivami a olejmi, nahradiť kovovú reťaz plastovou 
energetickou reťazou.  

S prekvapivým výsledkom...Čítajte ďalej 

Ďalšie príklady použitia energetických reťazí 

 

 

 

Takmer bezúdržbové riešenie pre prívod energií energetickými 
reťazami igus®. Optimálne zvolené materiály predlžujú 
životnosť aplikácie v oceliarni a znižujú tak náklady. 

 

MSV 
Nitra 
21.- 24.5.2013 
Hala M4,  
stánok 27 

  

LIGNA 
Hannover 
6. - 10.5.2013 
Hala 16,  
stánok C19 

 

ICRA  
(Int. Conference on  
Robotics & Automation) 
Karlsruhe 
6. - 10.5.2013 

            

 

Showtech 
Berlin 
18. - 20.6.2013 
Hala 1, 
stánok D60 

 

EMO 
Hannover 
16. - 21.9.2013 

 

drinktec 
München 
16. - 20.9.2013 
Hala A2,  
stánok 425 

Kliknite tu, objednajte si bezplatné vstupenky alebo igus® kalendár výstav  

http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/rgorqes6/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/wzbo2o2d/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/wzbo2o2d/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/p7zzcc44/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/cz2q63as/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/kmhtsz3n/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/kmhtsz3n/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/9deq0i73/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/pgdg76he/preview


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  

 

  

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 rozšírenia výrobného programu 

 

 

mailto:technik@hennlich.sk
http://www.hennlich.sk/produkty/vsetky-produkty.html
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/v0oc9i2d/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/u9691tsr/preview

