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Minuty zamiast dni: Kompletne rozwiązanie 

firmy igus skraca czas montażu centrów 

obróbkowych 

Dzięki gotowemu do montażu systemowi readychain firmy igus 

koszty przetwarzania mogą zostać obniżone, a błędy zredukowane 

 

W zautomatyzowanych centrach obróbczych tajwański producent 

narzędzi Hartford używa w pełni konfekcjonowanych systemów e-

prowadników igus. Wyklucza to wiele etapów przetwarzania dla 

producenta, skracając czas montażu z kilku tygodni do zaledwie połowy 

dnia.  

 

W bardzo niewielu branżach czasy przepustowości są tak ważne, jak w 

przemyśle obróbczym. Eliminowanie poszczególnych etapów pracy oznacza, że 

można osiągnąć znaczne oszczędności w kosztach przetwarzania. Inżynierowie 

z Hartford, największego producenta centrów obróbczych CNC na Tajwanie 

zdają sobie z tego sprawę. Producent ma 50 lat historii eksportowania ponad 46 

000 maszyn do 65 różnych krajów. Od 2017 roku firma opracowuje sprzęt CNC 

z serii AERO - zrobotyzowane centra obróbcze do bardzo dużych komponentów 

potrzebnych na przykład w przemyśle lotniczym. W tej branży precyzja i 

niezawodność są kluczowymi czynnikami. Dlatego ważne było posiadanie 

niezawodnych urządzeń zasilających od szafy rozdzielczej po ruchome części, 

w tym wrzeciona i silniki. Jednocześnie wszystkie informacje dotyczące pozycji 

i dynamiki osi muszą być przekazywane z powrotem do układu sterowania bez 

żadnych przerw. W pierwszym modelu z tej serii, AERO626, dzieje się to przy 

szybkościach do 0,5 g i maksymalnej szybkości przesuwu do 60 m/min. 

 

Niezawodne, kompletne rozwiązanie z jednego źródła 

Dlatego inżynierowie Hartford zwrócili się do igus, specjalisty od motion plastics. 

igus jest jedynym dostawcą, który opracowuje e-prowadniki, które są 

konfigurowalne i z przewidywalną żywtonością online, a także specjalnie 

zaprojektowane, wysoce elastyczne przewody chainflex testowane przez dwa 

miliardy cykli rocznie w laboratorium testowym o powierzchni 2750 metrów 

kwadratowych. Jako kompletny system z jednego źródła, tak zwane 
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"readychains" są konfekcjonowane zgodnie z wymaganiami klientów w 12 

lokalizacjach na całym świecie, a następnie dostarczane jako gotowe do 

montażu produkty. Firma igus przedstawiła Hartford rozwiązanie dla zakładów 

z serii AERO. Zaletą jest to, że dzięki zastosowaniu e-prowadników firmy igus 

można znacznie zmniejszyć wymaganą przestrzeń montażową. Jednym z 

powodów jest to, że wszystkie przewody chainflex na maszynie mają odporny 

na olej płaszcz zewnętrzny PUR. Ponieważ dodatkowe węże ochronne są 

zbyteczne ze względu na tę cechę, zmniejsza się ilość miejsca potrzebnego na 

przewody, a tym samym rozmiar prowadników. Brak węży ochronnych 

zmniejsza koszty i ułatwia także konserwację. Dzięki ścisłej współpracy igus 

Taiwan i Hartford stworzono trójwymiarowy rysunek readychain z ramą 

montażową w celu symulacji procedury montażu. Korzyści widać od razu: 

Pierwszy e-prowadnik wyposażony we wszystkie przewody elektryczne został 

zamontowany na maszynie w ciągu godziny. Drugi prowadnik z wężami 

hydraulicznymi został zamontowany jeszcze szybciej, zabierając zaledwie 40 

minut. 

 

Etapy pracy zostały wyeliminowane, aby znacząco zwiększyć 

produktywność 

Zwykle producenci obrabiarek starają się unikać zbyt wielu różnych czynności 

wykonywanych w systemie w tym samym czasie. Wiele pracy ręcznej 

wykonywanej przez różnych pracowników niekoniecznie zwiększa wydajność; 

wręcz przeciwnie, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. 

Używając igus readychain, wszystkie cztery e-prowadniki firmy igus można w 

pełni zamontować w ciągu połowy dnia. Wcześniej dwóm pracownikom 

zajmowało to półtorej tygodnia pracy na osi X systemu AERO i kolejny tydzień 

na zasilanie osi Y i Z. W ten sposób Hartford jest w stanie wyeliminować niektóre 

etapy pracy, obniżyć koszty przetwarzania, a jednocześnie znacznie poprawić 

wydajność.  
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Podpisy pod ilustracjami: 

 

 

Rysunek PM5418-1 

W zautomatyzowanych systemach obróbki Hartford, e-prowadniki firmy igus 

zapewniają bezpieczne i niezawodne zasilanie. (Źródło: igus Sp. z o.o.) 

 

 

 

Rysunek PM5418-2 

E-prowadniki firmy igus, w tym przewody i rama montażowa, są dostarczane do 

Hartford jako w pełni zmontowane readychains. Systemy zasilania są następnie 

montowane w ciągu połowy dnia zamiast kilku tygodni. (Źródło: igus Sp. z o.o.) 
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KONTAKT Z PRASĄ w igus Polska: 
 
Paulina Skowron 
Marketing Manager 
 
igus Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 121C 
02-234 Warszawa 
Mobile: 666 842 679 
Faks: 22 863 61 69 
info@igus.pl 
www.igus.pl 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRESS CONTACT in igus GmbH: 

 
Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tlf. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.de 
www.igus.de 

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 3 800 
pracowników na całym świecie. W 2017 roku firma 
igus wygenerowała obroty rzędu 690 milionów 
Euro. igus ma największe w swojej branży 
laboratoria badań i fabryki, dzięki czemu może w 
bardzo krótkim czasie zaoferować klientom 
innowacyjne i dostosowane do ich potrzeb 
produkty i rozwiązania 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Terminy „Apiro”, „igus”, „chainflex”, „CFRIP”, 
„conprotect”, „CTD”, „drylin”, „dry-tech”, „dryspin”, „easy 
chain”, "e-chain", "e-chain-systems", „e-ketten”, „e-
kettensysteme”, „e-skin”, „flizz”, „ibow”, „igear” „iglide”, 
„iglidur”, „igubal”, „kineKit”, „manus”, „motion plastics”, 
„pikchain”, „BeBel” „readychain”, „readycable”, 
„speedigus”, „triflex”,  „plastics for longer life”, „robolink” 
ora „xiros” są chronione przepisami dotyczącymi znaków 
towarowych w Republice Federalnej Niemiec i na całym 
świecie, w stosownych przypadkach. 
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