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Kedvező árú kábelvezetés robotokon az igus 
visszahúzó rendszerével 
Az energialáncokhoz használható új visszahúzó rendszer révén a 
korszerű gyárakban hibamentesen működhetnek a robotok 
 
Hegesztés, szegecselés, forrasztás: az ipari robotoknak dinamikusan és 
gyorsan kell dolgozniuk a gyártási folyamatokban. A kábeleket és 
tömlőket ezért biztonságos és kompakt módon kell elvezetni. Itt kerülnek 
a képbe az igus háromdimenziós mozgást végző triflex energialáncai. Ha 
az e-láncok hurokba lógnak a robot munkaterében, az kárt tehet a 
kábelekben és a tömlőkben, illetve a gép meghibásodását okozhatja. Ezért 
fejlesztette ki az igus az új, kedvező árú TR.RSEL visszahúzó rendszert. A 
rendszer egy vonalban tartva vezeti meg az energialáncot a roboton, 
probléma- és hibamentes működést garantálva. 
 
Az autóalkatrész-összeszerelő robotok működését például nagy forgásszögek 

és sok gyors mozdulat jellemzi. A felhasználók az energialáncok segítségével 

gondoskodnak az adat-, sűrítettlevegő- és tápvezetékek biztonságos 

megvezetéséről a roboton. Az igus triflex R e-láncai nagyon hasznosak erre a 

célra, mivel kifejezetten ipari robotokhoz tervezték őket, és követik a robotok 

háromdimenziós mozgását. Mivel azonban egyre többféle automatizált 

gyártástechnológia nyer teret, nemcsak elektromos és sűrített levegős 

vezetékek, hanem csavarok, szegecsek és csapszegek továbbítására szolgáló 

tömlők megvezetésére is szükség van. Mivel ezek a tömlők nem hajlíthatók meg 

túl éles szögben, a robot energiaellátásához visszahúzó rendszerre van 

szükség. Ezért fejlesztette ki az igus az új, igen költséghatékony triflex RSEL 

visszahúzó rendszert az energialáncaihoz. Ennek köszönhetően az e-lánc a 

lehető legkevesebb helyet foglalja el a robot karján. A rendszer használatával a 

lelógó energiaellátó rendszer még igen dinamikus mozgás mellett sem zavarja 

vagy akadályozza a robot mozdulatait. A hurkolódás a legrosszabb esetben 

akár kárt is tehet az energialáncban és a benne lévő vezetékekben és 

tömlőkben, a gép meghibásodását okozva. 
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Költséghatékony és utólag is könnyen felszerelhető visszahúzó rendszer 
Szabványos méreteinek és igen helytakarékos kivitelének köszönhetően az új 

visszahúzó rendszer közvetlenül felszerelhető az összes gyakoribb robottípus 

3. tengelyére. Ez azt jelenti, hogy az összes meglévő triflex R sorozat – mint 

például a TRC, TRE és TRCF szériák – gyorsan és könnyen felszerelhetőek. 

Az energialánc fix vége az új rendszer révén szabadon választható meg. Újabb 

előny: a lineáris visszahúzó rendszer használatával csökkenthető a felhasznált 

kábelhossz és a kapcsolódó költségek, hiszen nincs szükség a kábelek 

elterelésére. A triflex RSEL rendszert az igus két – 70-es és 85-ös méretű – 

elasztomer zsinórral ellátott változatban kínálja. 
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AZ IGUS -RÓL: 
 
Az igus GmbH világszerte vezető gyártó az 
energialánc-rendszerek és a polimer-
siklócsapágyak terén. A kölni székhelyű családi 
vállalat 35 országban tevékenykedik és kereken 
4.150 főt foglalkoztat világszerte. 2018-ban az 
igus a motion plastics, azaz a mozgatott 
alkalmazásokhoz szolgáló műanyag 
komponensek területén 748 millió eurós 
árbevételt ért el. Az igus üzemelteti a legnagyobb 
tesztlaborokat és gyárakat az ágazatban, hogy 
vevőinek újszerű és személyre szabott 
termékeket és megoldásokat tudjon a legrövidebb 
időn belül felkínálni. 
 
 
 
 
 
 
 
Az "igus", ”Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", 
"e-skin", "flizz", ”ibow”, ”igear”,  "iglidur", "igubal", 
”kineKIT”, "manus", "motion plastics", "pikchain", 
"plastics for longer life", "readychain", "readycable", 
”ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink", "xiros" 
márkanév Németországban és esetenként 
nemzetközileg védett. 
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Képaláírás: 
 

 
PM1219-1-es számú kép 
Költséghatékony és biztonságos: az energialáncokkal használható új TR.RSEL 

visszahúzó rendszer garantálja a robotok problémamentes működését. (Forrás: 

igus GmbH) 


