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Bezpośrednio z bębna: nowa skrzynka 

transportowo-magazynowa dla przewodów 

chainflex pozwala zredukować koszty aż o 84% 

Dzięki chainflex CASE użytkownicy mogą szybko skonfigurować 

ekonomiczny i oszczędzający miejsce system do przechowywania 

przewodów na bębnach 

 

igus opracował nowe rozwiązanie logistyczne dla swoich 

specjalistycznych przewodów do pracy w e-prowadnikach. Dzięki 

chainflex CASE, użytkownik oszczędza na kilku procesach. Przewody są 

teraz dostarczane w bezpiecznych opakowaniach, z możliwością 

układania ich jeden na drugim, nie tylko na magazynie, ale także w miejscu 

zastosowania. Przewód można rozwinąć bezpośrednio ze skrzynki i 

przyciąć do żądanej długości. Kod QR umieszczony na chainflex CASE 

pozwala szybko i łatwo domówić wybrany produkt. Wszystko to znacznie 

zmniejsza koszty wysyłki oraz przechowywania.  

 

chainflex CASE -  rozwiązanie logistyczne dla przewodów igus sprzedawanych 

na metry. Zamień standardowy transport  przewodów na bębnach 

umieszczonych na palecie, na przewody dostarczone w nowym opakowaniu o 

wymiarach 50x45x40 cm za pośrednictwem usługi kurierskiej. "W ten sposób, 

klienci mogą zredukować koszty transportu nawet o 84 procent”, wyjaśnia Karol 

Kozłowski, manager produktu chainflex w igus Polska. Jednak chainflex CASE 

to nie tylko oszczędności, lecz również wiele praktycznych zalet. Skrzynki są 

nie tylko łatwe w transporcie, ale można je również układać w stosy, dzięki 

czemu można je szybko ustawić w miejscu zastosowania. chainflex CASE jest 

również praktycznym rozwiązaniem dla firm, które nie mają możliwości 

magazynowania dużych ilości drogich przewodów i dlatego przechowują swoje 

przewody na klasycznych półkach. Dzięki naszemu rozwiązaniu przewody są 

chronione i można je łatwo rozwinąć bezpośrednio ze skrzynki za pomocą 

specjalnie zaprojektowanego bębna. Dodatkowy wysiłek i koszty związane z 

obsługą podnośnika palet, rozwijarki do przewodów lub stojaka, przechodzą do 

przeszłości. "Opakowanie jest w całości wykonane z tektury falistej, dlatego jest 
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niezwykle lekkie, a jednocześnie wytrzymałe i łatwe w recyklingu” - mówi Karol 

Kozłowski. 

 

O 60% szybsze domawianie produktów 

Co zrobić, gdy bęben jest pusty? igus również w tej sytuacji znalazł rozwiązanie. 

Na każdym opakowaniu znajduje się kod QR, który prowadzi bezpośrednio do 

sklepu internetowego igus. Oznacza to, że można ponownie zamówić przewód 

za pomocą kilku kliknięć, bez konieczności długiego szukania oznaczenia typu 

kabla. Nowy chainflex CASE jest oferowany przez igus dla przewodów 

sterowniczych, przesyłu danych, BUS'owych, serwoprzewodów, systemu 

pomiarowego i silnikowych, bezpośrednio z magazynu i bez minimalnej ilości. 

Maksymalna długość przewodów to 200 metrów, przy maksymalnej masie 70 

kilogramów. Wszystkie przewody igus są specjalnie zaprojektowane do 

stosowania w e-prowadnikach i przetestowane w laboratorium o powierzchni 

3800 metrów kwadratowych. Wraz z systemem Klient otrzymuje również 

unikalną, 36-miesięczną gwarancję na przewody. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak oszczędzać, dzięki przewodom 

chainflex od igus?  

Weź udział w bezpłatnym spotkaniu online, które odbędzie się 10 grudnia, 

o godzinie 11:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://content.communication.igus.net/pl-pl/chainflex_spotkanie-online
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Podpis pod ilustracją: 

 

 

Obraz PM5320-1 

Dzięki chainflex CASE możesz szybko skonfigurować własny magazyn 

kablowy, ponownie zamówić przewody za pomocą kodu QR i zredukować 

koszty transportu nawet do 84 procent. Zobacz jak prosta jest obsługa chainflex 

CASE: https://www.youtube.com/watch?v=9rMgm7ep3gY 

(Źródło: igus) 
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INFORMACJA O IGUS: 
 
Firma igus jest światowym liderem w 
produkcji systemów prowadzenia 
przewodów i polimerowych łożysk 
ślizgowych. To rodzinne przedsiębiorstwo z 
siedzibą w Kolonii ma swoje oddziały w 35 
krajach i zatrudnia około 4150 pracowników 
na całym świecie. W 2019 roku firma igus 
wygenerowała obroty rzędu 764 milionów 
Euro. igus ma największe w swojej branży 
laboratoria badań i fabryki, dzięki czemu 
może w bardzo krótkim czasie zaoferować 
klientom innowacyjne oraz dostosowane do 
ich potrzeb produkty i rozwiązania 

 
 
 
 
 
 
Znaki handlowe "igus", "Apiro", "chainflex", 
"CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", 
"dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain 
systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", 
"e-spool“, "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", 
"kineKIT", "manus", "motion plastics"", "pikchain", 
"plastics for longer life", "readychain", 
"readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", 
"robolink", „xirodur” oraz "xiros" są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi w Niemczech oraz innych 
krajach. 
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