
Ak sa Vám tento newsletter nezobrazil správne, prosím kliknite sem. 

 

 

manus® - 6.ročník súťaže aplikácií plastových klzných ložísk 

 
 
 
V roku 2003 sa po prvý krát konala súťaž manus®. V poslednom ročníku 
súťaže v roku 2011 bolo podaných viac ako 300 zaujímavých a 
netradičných aplikácií plastových klzných ložísk. 
 
"manus" (po latinsky ruka) symbolizuje Vašu odvahu ísť novým smerom v 
ložiskovej technológii vysokovýkonných polymérov. 
 
Súťaž vyzdvihuje odvážne aplikácie plastových klzných ložísk, ktoré 
vynikajú technickou a ekonomickou efektívnosťou, kreativitou a 
prekvapivými výsledkami. 
 
Uzávierka súťaže je 28.2.2013. 
Odovzdávanie cien sa uskutoční na veľtrhu v Hannoveri. 

Ďalšie informácie, video o súťaži manus® a účastnícky formulár 

 
Ďalšie informácie, video o súťaži manus® 
a účastnícky formulár 
 

 

   

Získajte cenu!  

Jednoducho prihláste Vašu aplikáciu. Porota vyberie najdômyselnejšie 
riešenie a prvému miestu udelí peňažnú prémiu 5.000 EUR. 
 
1. cena:  
Zlatý manus®, certifikát a peňažná odmena 5.000 €. 
 
2. cena:  
Strieborný manus®, certifikát a peňažná odmena 2.500 €. 

 
3. cena: 
Bronzový manus®, certifikát a peňažná odmena 1.000 €. 

 
Slávnostné odovzdávanie cien na veľtrhu 
v Hannoveri 2011 

  

Víťazi 2011  

   

http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/fglzrvin/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/u4kyzdvb/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/u4kyzdvb/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/4dwyk9vh/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/sbs4qvql/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/o5evfjpx/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/izi61gbo/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/ibfs8ou6/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/2d8jx5y8/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/11x88zy0/preview


Zlato v súťaži manus® 2011 
Prístroj na pečenie španielskej 
omelety firmy CARMELO Lagunas 
Escudero, Španielsko.  
Prečítajte si viac 

 

Striebro v súťaži manus® 2011  
Krovinorez s rezacím diskom firmy 
PRODULEX UNIPESSOAL LDA, 
Portugalsko. 
Prečítajte si viac 

 

Bronz v súťaži manus® 2011 
Protéza ruky firmy Vincent 
Systems GmbH, Nemecko.  
Prečítajte si viac 

 

      

Porota 
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Napäto a s radosťou očakávame Vaše inovatívne súťažné príspevky. 
 
S pozdravom 

 
Gerhard Baus 
Podpredseda pre ložiská 

  

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 

 

http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/qh2x4tui/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/qh2x4tui/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/ng85pt07/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/ng85pt07/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/pns70i8n/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/pns70i8n/preview
mailto:technik@hennlich.sk
http://www.hennlich.sk/
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/aquqkyw7/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/as7dl25q/q0frjw8m/preview

