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Wymień szybko, gdy jest zamontowane na
szynie: wymiana wkładki za pomocą łożyska
wymiennego igus
Rozmiary nowych, bezsmarowych łożysk wymiennych zapewniają
dłuższą żywotność systemów liniowych drylin W
Specjalista motion plastics igus opiera się na bezsmarowych wkładkach
wykonanych z wysokowydajnych polimerów, które zapewniają cichy
i precyzyjny ślizg prowadnic liniowych. Na początku roku firma igus
opracowała wymienne łożysko z modułowej serii łożysk liniowych drylin
W, specjalnie w celu szybkiej wymiany wkładek w aplikacjach o wysokiej
częstotliwości ruchów. Zasada działania jest prosta: odblokuj łożysko,
wyciągnij wkładkę, wymień i gotowe. Łożysko wymienne, które oszczędza
czas i koszty, jest teraz również dostępne w rozmiarach 16 i 20 dla
prowadnic liniowych serii drylin W, oprócz standardowego rozmiaru
montażowego 10.
W ekstremalnych przypadkach piasek ścierny lub pył szklany - prędzej czy
później - może powodować zużycie wkładek na liniowej szynie prowadzącej.
Podobnie w aplikacjach z zakresu automatyki, gdzie liniowe prowadnice i osie
działają przez całą dobę. W celu wymiany wkładki cały wózek liniowy musiał
zostać zsunięty z szyny. Zwłaszcza w przypadku osi liniowych lub
wieloosiowych robotów kartezjańskich z napędem pasowym można to osiągnąć
jedynie poprzez kosztowny demontaż i ponowne uruchomienie. Dlatego firma
igus opracowała wymienne łożysko wykonane z wysokowydajnego tworzywa
sztucznego iglidur J200 dla prowadnic liniowych drylin W. Specjalna konstrukcja
umożliwia łatwą wymianę bezpośrednio na szynie liniowej w kilku krokach.
Zmniejsza to przestoje, oszczędza koszty ustawienia i zapewnia pracę 24/7.
Praktyczne, darmowe narzędzie umożliwia bezpieczny montaż wkładek w
mgnieniu oka. Aby umożliwić jeszcze większej liczbie użytkowników
skorzystanie z praktycznego i wydajnego łożyska, jest ono również dostępne
dla rozmiarów montażowych 16 i 20, poza dotychczasowym rozmiarem 10. Tak
więc prowadnice liniowe drylin W, osie liniowe i roboty kartezjańskie można
łatwo zmodernizować.
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Wymiana łożyska liniowego w 30 sekund
Zasada wymiany łożyska jest dość prosta: Po pierwsze, należy poluzować i
zdjąć boczną zaślepkę obudowy za pomocą śrubokręta. Dzięki dostarczonemu,
bezpłatnemu narzędziu, które użytkownicy mogą także drukować samodzielnie,
wkładkę można teraz wysunąć z obudowy i bezpośrednio zdjąć z szyny. Nowe
łożysko wykonane z odpornego na zużycie i ścieranie, wysokowydajnego
tworzywa sztucznego iglidur J200 zostaje następnie założone na szynę i
umieszczone w wózku za pomocą narzędzia montażowego. Załóż zaślepkę
boczną z powrotem na obudowę, a zmiana łożyska zostanie zakończona w
mgnieniu oka. Praktyczna zaleta: szyna nie jest uszkodzona, a obudowa
łożyska może być ponownie użyta bez demontażu pasków lub śrub
napędowych. Trzpień umieszczony pośrodku bocznej zaślepki zabezpiecza
wkładkę w obudowie. Alternatywnie, wymiany można dokonać również za
pomocą śrubokręta. Firma igus zapewniła na nowej wkładce i w wózku
specjalne wgłębienia do tego celu. Łożysko wymienne drylin W wraz z
narzędziem montażowym można łatwo zamówić online. Podobnie jak
praktyczny zestaw do modernizacji z wymiennymi wkładkami, zaślepką i
narzędziem montażowym.
Aby

zobaczyć

łatwą
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szybką

https://youtu.be/dN5ToIGwN9E
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Podpis pod ilustracją:

Rysunek PM7218-1
Bezsmarowe i bezobsługowe łożyska wymienne do zestawu modułowego
drylin W można zmieniać bezpośrednio na szynie, zmniejszając w ten sposób
czas przestojów i koszty ustawienia. (Źródło: igus Sp. z o.o.)
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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
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Terminy „igus”, „chainflex”, „CFRIP”, „conprotect”,
„CTD”, „drylin”, „dry-tech”, „dryspin”, „easy chain”, "echain",
"e-chain-systems",
„e-ketten”,
„ekettensysteme”, „e-skin”, „flizz”, „ibow”, „iglide”, „iglidur”,
„igubal”, „manus”, „motion plastics”, „pikchain”,
„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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