igus Sp z o.o.
Jesteśmy producentem komponentów z wysokowydajnych
polimerów. Oferujemy e-prowadniki oraz przewody, m.in. do
suwnic i dźwigów, a także polimerowe łożyska ślizgowe,
prowadnice liniowe oraz druk 3D. Zamienimy Twoje firanki
kablowe, bębny kablowe i szynoprzewody na e-prowadniki igus.
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YES, WE CAN!
Produkty igus®, każdego dnia od ponad 50 lat, udowadniają, że jakościowo i
cenowo są wciąż najlepsze. Nasze wieloletnie doświadczenie w produkcji
elementów z tworzyw sztucznych, innowacyjność i rozwój firmy, umożliwiają nam
dostarczać najlepsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania dla wszystkich
gałęzi przemysłu. Nie tylko spełniamy oczekiwania naszych klientów, ale
nieustannie podążając za ich potrzebami, tworzymy nowe aplikacje z
wysokowydajnych polimerów.

ZAMIEŃ FIRANKI KABLOWE NA E-PROWADNIKI IGUS®
Jesteśmy światowym liderem w produkcji systemów prowadzenia energii z tworzyw
sztucznych. Naszym sztandarowym produktem, dedykowanym m.in. dla przemysłu
dźwigowego i suwnic, są e-prowadniki kablowe wykonane z wysokowydajnych i
wytrzymałych polimerów oraz szeroka gama elastycznych przewodów chainflex®.
Suwnice wewnętrzne, kontenerowe, dźwigi portowe czy żurawie przeładunkowe
nierzadko narażone są na olbrzymie obciążenia, długie okresy użytkowania oraz
zróżnicowane warunki pogodowe. Muszą przy tym spełniać wysokie wymagania
dotyczące przesuwu, szybkości przyspieszenia i precyzji. Żeby sprostać tym
oczekiwaniom, zarówno systemy prowadzenia przewodów (systemy zasilania), jak i
same przewody, muszą wytrzymać niewyobrażalne obciążenia.
I właśnie w takich rozwiązaniach idealnie sprawdzą się bezpieczne, ciche,
wyjątkowo wytrzymałe, dedykowane do ruchu, odporne na korozję i bezobsługowe
produkty igus®.
Nasze e-prowadniki i elastyczne przewody chainflex®, od lat udowadniają swoją

wartość w tysiącach rozwiązań portowych i suwnicowych na całym świecie.
Wszędzie tam, gdzie trzeba zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć nieplanowanych
przestojów, e-prowadniki i przewody igus® są niezawodną, cichą alternatywą dla
szynoprzewodów, firan kablowych i bębnów przewodowych.

PRZYKŁADOWE PRODUKTY DLA SUWNIC WEWNĘTRZNYCH I
ROZWIĄZAŃ DŹWIGOWYCH
e-prowadniki serii E2/000,
e-prowadniki serii E4.1,
System e-prowadnika z rolką,
e-spool® - alternatywa dla bębna przewodowego,
micro flizz® - alternatywy dla systemów szynoprzewodów,
liftband® dla zastosowań pionowych,
Trwałe przewody chainflex® do dźwigów,
System sterowania guidefast®,
Rynny prowadzące do długich przesuwów,
Podkładki ślizgowe dla e-prowadników przy długich przesuwach,
Konfekcjonowanie readychain®,

W OFERCIE IGUS® ZNAJDZIECIE TAKŻE…
polimerowe łożyska ślizgowe iglidur®,
polimerowe łożyska samonastawne igubal®,
polimerowe łożyska kulkowe xiros®,
prowadnice liniowe drylin®,
druk 3D,

niskokosztową automatyzację i komponenty do robotów.
igus® zapewnia kompleksową usługę: od projektu, przez instalację z gwarancją, aż
po serwis.

Publikacje igus
Suwnice kontenerowe STS: przygotowane na przyszłość, dzięki nowemu,
wytrzymałemu e-prowadnikowi z rolką
Elastyczne przewody chainflex zgodne z normą DNV

