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Niepodtrzymujące  
palenia  
motion plastics®  

dla przemysłu  
kolejowego,  
zgodne z EN 45545

Michał Obrębski

Product Manager łożyska iglidur®

Telefon: +48 22 316 36 21
e-mail: mobrebski@igus.pl
www.igus.pl/przemyslkolejowy

Chętnie pomogę Państwu w redukcji kosztów  
i usprawnieniu technologii,

igus® motion plastics®: ekonomiczne, wysokowydajne polimery i przewody 
dla ekstremalnych warunków pracy zapewniają większą niezawodność  
i komfort w pociągach i tramwajach.
Liczba pasażerów w transporcie publicznym od 20 lat stale rośnie. 
Potwierdzają to dane liczbowe ze Stowarzyszenia Niemieckich Przedsiębiorstw 
Transportowych. Są to dobre wiadomości dla przemysłu, ale także rosnące 
obciążenie sieci kolejowej, pociągów, tramwajów i sprzętu. Potrzebne są 
trwałe komponenty, które wytrzymają tak wysokie wymagania, a jednocześnie 
spełnią rygorystyczne normy bezpieczeństwa pożarowego. Ale co z redukcją 
nakładów na konserwację i kosztami lub koniecznością regularnego 
smarowania? Czy można tego uniknąć? Oczywiście! igus® posiada takie 
rozwiązania i nadał tym elementom nazwę motion plastics®. Znajdują one 
zastosowanie w każdym rodzaju ruchu; m.in. w drzwiach tramwajowych.  
www.igus.pl/przemyslkolejowy

Zalety motion plastics® dla przemysłu kolejowego
 ● Bezobsługowe i odporne na korozję
 ● Wiele produktów zgodnych z EN 45545
 ● Dobre tłumienie drgań
 ● Kompaktowe gabaryty dla ograniczonych przestrzeni montażowych
 ● Długa żywotność
 ● Ekonomiczne
 ● Przeznaczone do temperatur od –50°C do +250°C
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Redukcja kosztów oraz ulepszenie 
technologii w przemyśle kolejowym
Przetestowane w labolatorium, sprawdzone w terenie.
igus® motion plastics® pomogą Państwu sprostać wyzwaniom dzięki wyjątkowym właściwościom, 
które pomyślnie przeszły testy w największym w branży laboratorium testowym igus®. Tutaj 
testowane są polimerowe łożyska igus®, e-prowadniki oraz bezpieczne przewody. Liczne 
produkty igus® spełniają warunki 3 poziomu zagrożenia, zgodnie z EN 45545. Obejmuje to 
łożyska wykonane z wysokowydajnych polimerów i wytrzymałe przewody. Specjalne materiały 
łożysk ślizgowych spełniają wymagania testu R22/R23, zaś niektóre przewody R15/16. 
Kolejną korzyścią płynącą z zastosowania motion plastics® jest redukcja masy, ponieważ ciężkie 
metalowe elementy zastępowane są lekkimi i długotrwałymi komponentami polimerowymi. Ze 
względu na swoje szczególne właściwości materiałowe są odporne na brud, ciepło, zimno, wilgoć 
i sól drogową. Dlatego są używane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdów szynowych.
Niezawodne systemy na wejściu. Podczas wsiadania do tramwaju lub pociągu pasażerowie 
spotykają się z pierwszymi komponentami igus®. Przewody chainflex®, śruby pociągowe dryspin® 
oraz e-prowadniki są wykorzystywane do bezobsługowych, a przede wszystkim niezawodnych 
systemów otwierania i zamykania drzwi.
Bezobsługowe i czyste aplikacje w kabinie pasażerskiej. Polimerowe łożyska ślizgowe 
iglidur® i prowadnice liniowe drylin® zapewniają czystą regulację, niskie współczynniki tarcia  
i cichą pracę bez potrzeby stosowania dodatkowego smaru. Wszystko dzięki materiałom igus®, 
które w swojej strukturze zawierają cząstki smaru stałego. 
motion plastics® wykorzystywane są wszędzie, od kabiny maszynisty po układ 
hamulcowy. Właściwości motion plastics® korzystnie wpływają również na elementy sterowania 
pociągu. Prowadnice liniowe drylin® są stosowane na przykład w dźwigniach hamulcowych. 
 W celu zapewnienia wysokiej odporności na zużycie, pulpity sterownicze oraz hamulce awaryjne 
są wyposażone w łożyska ślizgowe iglidur® G. Łożyska ślizgowe iglidur® znaleźć można także 
w samych zaciskach hamulcowych, gdzie zapewniają funkcjonalność w przypadku wstrząsów  
i zabrudzeń. Są także odporne na korozję.

Systemy śrub pociągowych 
dryspin®: bezproblemowe 
działanie w brudzie, soli  
drogowej i deszczu
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Bezobsługowe
i odporne na 
warunki  
atmosferyczne  
motion plastics® 
do pracy  
na zewnątrz

Nieprzewodzące prądu, wysokowydajne polimery 
w pantografach. 
Ponieważ łożyska sferyczne igubal® są wykonane  
z nieprzewodzących, wysokowydajnych polimerów, 
mogą być stosowane jako elementy izolacyjne  
w pantografach.
Łożyska ślizgowe iglidur® są również montowane  
w hamulcach, ponieważ umożliwiają bezproblemowe 
działanie w warunkach intensywnych wibracji. 
Nie korodują i są niewrażliwe na brud. Specjalne 
materiały nadają się do stosowania w ekstremalnych 
temperaturach, od -100°C do nawet + 250°C.
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iglidur® H2 w zacisku hamulca: 
odporne na wibracje

 ● Wysoka odporność na media
 ● Lekkie
 ● Ekonomiczne
 ● Odporne na korozję

www.igus.pl/H2

Łożyska sferyczne igubal® KGLM 
w pantografach: izolacyjne  
i wyjątkowo elastyczne

 ● Kompensacja błędów niewspółosiowości
 ● Odporne na obciążenia krawędziowe
 ● Wysokie tłumienie wibracji

iglidur® TX1 w sprzęgach:  
niezawodny w warunkach, gdzie  
występują wstrząsy oraz brud

 ● Odporne na duże obciążenia krawędziowe
 ● Odporne na brud 
 ● Wysoka odporność na zużycie 

www.igus.pl/KGLM

www.igus.pl/TX1
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Trwałe, solidne  
i wytrzymałe -  
motion plastics®  
w konstrukcji  
wagonów

Wiele różnych sił działa we wszystkich 
kierunkach na przejścia i obrotowe połączenia 
między poszczególnymi wagonami.
Obejmują one siły pchające i ciągnące, uderzenia 
i ciągłe wibracje. W takich zastosowaniach 
szczególnie ważne są solidne i niezawodne łożyska. 
Łożyska ślizgowe iglidur® są rekomendowanym 
wyborem, ze względu na ich wysoki nacisk 
powierzchniowy, który może wynosić nawet do 
150 MPa. Trwałe materiały iglidur® wytrzymują duże 
obciążenia krawędziowe bez uszkodzeń. Szeroka 
gama materiałów iglidur® umożliwia znalezienie 
właściwego łożyska ślizgowego do każdego 
możliwego zastosowania. 
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e-prowadnik E2.1 w skrzyniach  
na baterie: wytrzymały, 
oszczędzający miejsce i odporny  
na warunki atmosferyczne

 ● Oszczędzający miejsce i lekki
 ● Odpory na brud i wilgotność
 ● Odporny na korozję i bezobsługowy

www.igus.pl/E2.1

iglidur® J w drzwiach  
ewakuacyjnych: gwarantowane 
bezpieczeństwo i niezawodne 
działanie przez cały czas

 ● Bezobsługowe
 ● Szeroki standardowy zakres rozmiarów
 ● Ekstremalna odporność na zużycie

igubal® przeguby podwójne  
w osłonie zabezpieczającej: bezob-
sługowe i odporne na zabrudzenia

 ● Kompensacja odchyleń kąta
 ● Odporne na brud
 ● Bezobsługowe i bezsmarowne

www.igus.pl/J

www.igus.pl/J
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Wejdź na
pokład – 
motion plastics® 
w systemach 
drzwi 

Systemy śrub pociągowych dryspin® służą do 
otwierania i zamykania drzwi. 
Ich samosmarujące, wysokowydajne, polimerowe 
nakrętki eliminują potrzebę dodatkowego 
smarowania, zmniejszając koszty konserwacji oraz 
konieczność czyszczenia. Napędem do systemów 
śrub pociągowych mogą być silniki igus® DC lub 
silniki krokowe. e-prowadniki E2-micro, przewody 
chainflex® oraz systemy śrub pociągowych dryspin® 
są również stosowane w wysuwanym stopniu pod 
drzwiami, ponieważ są niewrażliwe na brud, sól 
drogową i deszcz.
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iglidur® G w zawiasach drzwi:  
odporne na brud

 ● Duże obciążenia statyczne
 ● Odporne na zabrudzenia i korozję
 ● Odporne na nacisk krawędziowy

www.igus.pl/G

iglidur® Q w rampach: odporność 
na duże obciążenia

 ●  Do zastosowania przy dużych obciążeniach - odporne na zużycie bez względu na  
rodzaj zastosowanego wału

 ● Świetna odporność na ścieranie, zwłaszcza przy ekstremalnych obciążeniach
 ● Zalecane do ekstremalnych współczynników PV

www.igus.pl/Q

Śruby pociagowe dryspin®  
w drzwiach: praca bez drgań

 ● Praca na sucho
 ● Odporne na brud
 ● Rożne konstrukcje (z kołnierzem lub bez)

www.igus.pl/dryspin
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Przewód sterowniczy chainflex® 
CF98: system bezpieczeństwa 
zapobiegający przytrzaśnięciu

 ● Niezwykle mały promień gięcia, mniejszy niż 4 x d
 ● Żywotność ponad 30 milionów podwójnych cykli zgięć, co najmniej 20 lat
 ● Przetestowano 450 000 cykli drzwi, w laboratorium, bez żadnych przerw

www.igus.pl/chainflex

Wielozwojne śruby pociągowe  
i nakrętki w wysuwanych  
stopniach

 ● Niezwykle wytrzymałe, niezawodne i trwałe
 ● Przeznaczone do temperatur już od -25°C
 ● Przetestowane przez 1 milion cykli bez problemów i awarii

www.igus.pl/dryspin

e-prowadnik E2.1 micro:  
niezawodne zamykanie drzwi 
w VAG Norymberga

 ● 70 000 cykli otwierania/zamykania rocznie
 ● Odporne na warunki pogodowe 
 ● Przewód chainflex® CFSPECIAL.414, bezhalogenowy i niepodtrzymujący palenia

www.igus.pl/E2.1

* Unikaj awarii - gwarantowanych ponad 2 miliardy skoków testowych i 1,4 miliona pomiarów 
elektrycznych rocznie. Od ponad 25 lat igus® przeprowadza testy w największym w branży 
laboratorium testowym dla przewodów i e-prowadników do pracy w ruchu.
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Wygodne 
i ciche – 
motion plastics®  
w pomieszcze-
niach 

Właściwości motion plastics® pozytywnie 
wpływają na sterowanie maszyną. 
Prowadnice liniowe drylin® są montowane na przykład 
w dźwigniach hamulcowych. W celu zapewnienia 
wysokiej odporności na ścieranie, pulpity 
sterownicze i hamulce awaryjne są wyposażone  
w łożyska ślizgowe iglidur® G. Łożyska ślizgowe igus® 
i technika liniowa są również stosowane tam, gdzie 
musi być czysto i wymagany jest wysoki poziom 
komfortu, na przykład w kabinie pasażerskiej. 
Łożyska iglidur® G są stosowane na przykład  
w regulowanych podłokietnikach, składanych stołach 
oraz fotelach. Te łożyska ślizgowe są odporne na 
zużycie i dostępne z magazynu, w szerokim zakresie 
kształtów i rozmiarów.
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iglidur® M250 w rozdzielnicach:  
możliwe silne uderzenia

 ● Dobre tłumienie drgań
 ● Odporne na obciążenia krawędziowe
 ● Wysoce odporne na uderzenia

www.igus.pl/m250

iglidur® J w składanych  
siedzeniach: lekkie, ciche  
i ekonomiczne

 ● Lekkie
 ● Cicha praca
 ● Ekonomiczne

www.igus.pl/J

dryspin® w regulacji wysokich  
podnóżków: niezwykle  
odporne na ścieranie

 ● Odporne na duże obciążenia krawędziowe
 ● Odporne na brud 
 ● Wysoka odporność na zużycie
 ● Ekonomiczne 

www.igus.pl/dryspin
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drylin® W w oknach: ergonomiczna 
regulacja i płynna praca

 ● Ciche działanie
 ● Odporne na brud
 ● Odporne na korozję

iglidur® M250 MDM w siedzeniach:  
pozycjonowanie bez stukotu

www.igus.pl/drylinW

 ● Możliwa kompensacja tolerancji
 ● Odpowiednie do malowania elektroforetycznego
 ● Odpowiednie do duzych obciążeń statycznych, do 120 MPa

www.igus.pl/MDM

drylin® prowadnice liniowe  
o skokowej regulacji w zagłów-
kach: bardzo lekkie

 ● Łatwy ruch dzięki opcji z dodatkowymi rolkami
 ● Szeroki zakres rozmiarów i opcji
 ● Dla dokładnego pozycjonowania skokowego

www.igus.pl/drylin
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Zawsze  
bezpieczny i na 
dobrej drodze –  
motion plastics®  
podczas  
konserwacji 

Platformy podnoszące są trwałe i nie wymagają 
konserwacji. Flota pojazdów szynowych wymaga 
regularnej konserwacji. Platformy podnoszące  
i podłączone do nich przewody są zatem poddawane 
ciągłym naprężeniom. Jeśli kable nie są bezpiecznie 
prowadzone wówczas wzrasta ryzyko awarii  
a przewody szybciej się zużywają. Prowadzenie 
przewodów w e-prowadnikach igus® zwiększa ich 
żywotność i gwarantuje ciągłą pracę, bez awarii. 
Co więcej, wykluczone jest niebezpieczeństwo 
wypadków z powodu odsłoniętych przewodów. 
e-prowadniki są również pomocne w zarządzaniu 
przewodami: mogą one być rozmieszczone za 
pomocą separatorów, a w razie awarii można je 
łatwo i szybko wymienić.
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e-prowadnik E4.1 z systemem 
rynny flizz® w przenośnikach 
torowych

 ● Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
 ●  Bardziej ekonomiczne niż większość e-prowadników stalowych lub systemów  

ślizgowych na podstawie indywidualnego projektu 
 ● Odporne na kurz, chłód i ciepło

www.igus.pl/flizz

e-prowadniki igus® E4.1  
w systemach mycia pociągów

 ● Bardzo stabilne na wszystkich osiach
 ● Odporne na korozję i działanie substancji chemicznych
 ● Odporne na wilgoć i temperatury

www.igus.pl/E4.1

readychains® i drylin® SLW w urzą-
dzeniu do konserwacji zestawów 
kołowych: gotowe do użycia 

 ● 95% redukcji czasu potrzebnego na konfekcjonowanie
 ● Redukcja kosztów produkcji
 ● Minimalna ilość pracy logistycznej

www.igus.pl/readychain
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Pogoda nam nie 
straszna –  
motion plastics®  
w infrastrukturze 

Spraw, aby sieć kolejowa była odporna na 
warunki atmosferyczne dzięki motion plastics®. 
Produkty igus® nie są używane tylko wewnątrz 
pojazdów szynowych. Ich właściwości są 
również pożądane w urządzeniach przytorowych 
i zapewniają tu wiele korzyści. Łożyska ślizgowe 
iglidur® J są montowane w napinaczach kół oraz 
wspornikach trakcyjnych. W zwrotnicach łożyska 
z materiału iglidur® są używane do łożyskowania 
rolek. Wysokowydajne łożyska polimerowe oferują 
wiele korzyści: nie są wrażliwe na korozję i chronią 
wał przed zużyciem. Ze względu na niską chłonność 
wilgoci, odporność na temperaturę i promieniowanie 
UV, mogą również wytrzymywać ekstremalne 
warunki pogodowe. 
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iglidur® P210 w wyłącznikach  
instalacyjnych i uziemnikach:  
wyjątkowo długa żywotność 
w ruchu wahliwym

 ● Doskonała odporność na zużycie dla praktycznie wszystkich materiałów sworznia
 ● Bardzo niski współczynnik tarcia
 ● Ekonomiczne i bezobsługowe

www.igus.pl/P210

iglidur® J w systemach sygnali-
zacyjnych: odporne na warunki 
atmosferyczne

 ● Niezwykle długa żywotność i odporność na promieniowanie UV
 ● Lekkie i bezobsługowe
 ● Cicha praca, bez drgań

www.igus.pl/J

iglidur® G w rolkach zwrotnic:  
nie uszkadzają wału

 ● Odporne na warunki pogodowe oraz korozję
 ● Wysoce odporne na zużycie
 ● Odpowiednie do obciążeń krawędziowych
 ● Odporne na wstrząsy i wibracje

www.igus.pl/G
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Komponenty  
odporne na  
warunki  
atmosferyczne –  
motion plastics®  
w pojazdach  
specjalnych

Aby zbudować nowe tory dla pociągów lub 
tramwajów, potrzebne są specjalistyczne  
i skomplikowane maszyny.
Punkty łożyskowe w maszynach do budowy torów 
są narażone na znaczne siły mechaniczne, wibracje, 
brud i czynniki atmosferyczne. Wszystkie te czynniki 
nie stanowią już problemu, jeśli używasz łożysk śli-
zgowych iglidur®. Systemy e-prowadnikowe i prze-
wody chainflex® są również stosowane w maszy-
nach do budowy torów. Dzięki specjalnej konstrukcji 
są bardzo stabilne i trwałe. Dzięki temu umożliwiają 
bezpieczne i niezawodne prowadzenie oraz ochronę  
kabli, nawet w najtrudniejszych warunkach.
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e-prowadnik E4.1L w pojeździe 
z dźwigiem kolejowym:  
bezpieczne prowadzenie 
i ochrona przewodów

 ● Bardzo stabilny, nawet w przypadku długości samonośnych
 ● Niezawodne prowadzenie i ochrona przewodów i węży
 ● Odporne na korozję, brud i warunki atmosferyczne

www.igus.pl/E4.1L

iglidur® PRT w pojeździe  
manewrowym: idealne  
rozwiązanie dla dużych obciążeń

 ● Łożyska talerzowe do dużych obciążeń
 ● Łatwa regulacja ręczna lub za pomocą silnika 
 ● Niski współczynnik tarcia i zużycia

e-prowadnik E4/4 w naczepie  
balastowej: odporny na brud i kurz

 ● Wysoka wytrzymałość i sztywność boczna
 ● Odporny na zabrudzenia, kurz i wodę
 ● Dobre tłumienie drgań

www.igus.pl/PRT

www.igus.pl/E4/4
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smart plastics®  
jako przewodnik 
innowacji  
w transporcie  
kolejowym

igus® smart plastics® przewidują konserwację: 
operatorzy kolejowi robią ogromny krok 
w kierunku bezpiecznych przewodów, 
prowadników, jednostek liniowych i łożysk 
talerzowych. 
Ponieważ inteligentne komponenty są "świadome" 
nałożonych na nie fizycznych wymagań, "wiedzą", 
kiedy osiągną swoje limity wytrzymałości. Efekt: 
w przyszłości ważne komponenty nie będą już 
zgłaszać kontrolerowi ruchu nagłej usterki, lecz  
z wyprzedzeniem zakomunikują własne wymagania 
konserwacyjne. Wynik: operatorzy kolejowi mogą 
dokładnie zaplanować zadania konserwacyjne.

Inteligentne i wysokowydajne polimery 
igus® zapewniają przewidywalność 
konserwacji i napraw.

www.igus.pl/smartplastics
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Przemysł kolejowy - 
części katalogowe, 
elementy specjalne, 
półfabrykaty  
i komponenty  
drukowane  
3D od igus®

Możemy też podążać swoją drogą: 
niestandardowe rozwiązania, nietypowe 
projekty i specjalne materiały - 
(praktycznie) wszystko jest możliwe.
Standardowe części nie pasują do każdej 
aplikacji. Dlatego firma igus® umożliwia 
zastosowanie nietypowych rozwiązań. 
Zarówno niestandardowe kształty, jak  
i materiały są możliwe. Bez względu na 
to, czy potrzebne jest łożysko do wałka  
o przekroju wielokąta, rozwiązanie 
kasujące luz, zabezpieczenie przed 
obrotem w oprawie, czy jeszcze inne 
rozwiązanie, igus® dostosuje się do 
Państwa potrzeb. Zaczynając już od 
średnich ilości sprawiamy, że prawie 
wszystko jest możliwe.

www.igus.pl/speedigus
www.igus.pl/barstock
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Dwa proste kroki do elementów drukowanych 3D - z natychmiastowym  
podaniem ceny. Drukujemy niestandardowe komponenty stosując bezsmarowe, 
odporne na zużycie, wysokowydajne tworzywa sztuczne iglidur®. Prześlij szkic  
w formacie STEP (STP), sprawdź widok 360° i wybierz materiał iglidur®, z które-
go chcesz otrzymać detal. Element jest drukowany i wysyłany zgodnie z Twoim  
zapotrzebowaniem - w zależności od złożoności - już od 24 godzin.
Przetestowana wytrzymałość bez względu na to jaką techniką produkcji 
wykonano element
Materiały do druku 3D firmy igus® są bardzo wytrzymałe na zużycie, gdyż zostały 
wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych iglidur®, opracowanych spe-
cjalnie do aplikacji w ruchu. Gwarantują długą żywotność bez względu na to, czy 
są to elementy katalogowe, czy wykonane na specjalne życzenie.

Usługa druku 3D –  
zredukuj przestoje dzięki wymia-
nie starych elementów, nawet 
bez oryginalnej dokumentacji

Nowość:  
trybofilament 
iglidur® RW370,
opracowany  
do pracy 
w wysokich  
temperaturach

Usługa druku 3D - dla 
niestandardowych części wykonanych 
z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. 
Nowość: trybofilament iglidur® RW370 
dla wysokotemperaturowych aplikacji.

Usługa druku igus® 3D: łatwa, 
szybka i przejrzysta

www.igus.pl/druk3d
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Inżynieria

 ● Zindywidualizowane produkty
 ●  Wiele rozwiązań z "modułowego zestawu 

konstrukcyjnego" www.igus.pl/inzynieria

 ● Usługa szybkiego i bezbłędnego montażu
 ● Wyspecjalizowany zespół montażowy

www.igus.pl/instalacje

Montaż

Etykietowanie

 ●  Konfekcjonowanie oraz etykietowanie prze-
wodu zgodnie z wymaganiami klienta

Zawsze właściwe konfekcjonowanie dla Państwa aplikacji. Gotowy do 
montażu system e-prowadników readychain® skonfigurowany i dostarczony 
w ciągu 3-8 dni. Możliwe dzięki dużemu wyborowi e-prowadników do wszystkich 
rodzajów ruchu, przewodów do e-prowadników z 36 miesięczną gwarancją oraz 
odpowiednich złączy. Ogranicz liczbę dostawców i zamówień o 75%. Maksymalizuj 
czas pracy maszyny. Gwarancja systemu - w zależności od zastosowania.

W pełni zmontowane,  
gotowe do montażu: 
www.readychain.pl

Najczęściej używane 
konfekcjonowanie  
w przemyśle kolejowym
Basic
e-prowadnik z przewodami 
i odpowiednimi złączami; 
oznaczone i etykietowane 
zgodnie z Państwa 
życzeniami

www.igus.pl/RCbasic

Basic
e-prowadnik z dopasowanymi 
przewodami - system mocowania 
przewodów
Standard
e-prowadnik z przewodami 
oraz odpowiednimi złączami

Standard+
Konfekcjonowane systemy e-pro-
wadników z metalowymi podporami

Premium
Gotowy do montażu, kompletny 
system zamontowany na stojaku 
transportowym
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 ● Ponad 3 miliadry cykli testowych rocznie
 ●  Indywidualne testy wykonane wg założeń 

specyficznych dla danej branży
 ● Więcej informacji  www.igus.pl/testonline

Obszerna  
baza danych  
testów

Od ponad 15 000 testów rocznie 
tworzymy prawdopodobnie 
największą na świecie bazę 
danych. Ta baza danych pozwala 
nam zawsze wybrać odpowiedni 
produkt dla konkretnej aplikacji. 
Możliwe są również indywidualne 
testy wg Państwa wytycznych.

www.igus.pl/test

Wibracje ...

Badanie współ-
czynnika tarcia ...

 ● Test przy stałym obciążeniu
 ● Pomiar zużycia i współczynnika tarcia
 ●  Test funkcyjny, żywotności, obciążalności 

oraz potencjalnych awarii

Odporność na ni-
skie temperatury ...

Stanowisko do ba-
dań ekstremalnych 
obciążeń ...

 ● Test żywotności dla wibracji
 ● Test dla e-prowadników oraz przewodów
 ● Poziomy wibracji od 30 do 60 Hz

 ● Ekstremalny test w komorze niskotemperaturowej
 ●  Testowany podczas ruchu w e-prowadniku  

przy temperaturze do -40°C
 ●  Ponad 250 testów przeprowadzonych równolegle  

w 58 obiektach testowych

Polimerowe łożyska w teście 
dużych obciążeń, przy 
maksymalnym obciążeniu 
wynoszącym 500 kg

Długotrwała trwałość 
10 miliardów cykli e-prowad-
nika rocznie w laboratorium 
chainflex® oraz e-prowadników

Długotrwała żywotność 
przewód do transmisji 
danych CF298 z płaszczem 
zewnętrznym TPE,  
o najmniejszym promieniu 
gięcia do 4 x d wytrzymuje 
ponad 138 milionów cykli 
zgięć.



Odwiedź nasze branżowe strony internetowe, aby uzyskać więcej informacji, 
produktów, przykładów zastosowań i przydatnych narzędzi online. Szybkie 
wyszukiwanie, konfiguracja produktów oraz obliczanie żywotności - wszystko 
dostępne online. Przy pomocy naszej wyszukiwarki produktów można szybko 
znaleźć odpowiedni komponent i uzyskać dokładną, przewidywaną żywotność. 
Wszystkie narzędzia online pozwalają również obniżyć koszty procesu. igus® 
dostarcza z magazynu w ciągu 24-48 godzin!

© 2019 igus® GmbH
Opublikowane przez igus® GmbH, Niemcy  
MAT0072987.9  Wydanie 04/2019. 
Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

Zawsze właściwe rozwiązanie dla 
branży kolejowej.  
igus® posiada certyfikat  
ISO 9001: 2015 i IATF 16949: 2016  
w zakresie systemów zasilania,  
przewodów i ich konfekcjonowania,  
a także polimerowych łożysk.

igus® Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 121C  
02-234 Warszawa 
Telefon: +48 22 863 57 70 
info@igus.pl  
www.igus.pl

/24
Zamów online – 24h!
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