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Az igus porálló lineáris rendszere távolugrók 

győzelmét jeleníti meg 

A karbantartásmentes drylin lineáris vezetőelem segítségével egy 

csúszó lézer gyorsan és jól láthatóan jelöli meg a legjobb ugrásokat 

a stadionokban 

 

Annak érdekében, hogy a stadionba ellátogató nézők is jól láthassák a 

leghosszabb ugrásokat a távolugró versenyek során, a szervezők lézer 

segítségével vonalakat vetítenek a homokra. Az egyik ilyen megoldás a 

Golden Fly Sports GmbH „PrimeLine System” nevű rendszere. A 

fejlesztők rendkívül magasra teszik a lécet: A rendszer minden 

alkotóelemének egyszerre kell könnyűnek és masszívnak lennie, és 

persze mindenekelőtt ellen kell állnia a homoknak. Éppen ezért döntöttek 

az igus kenés- és karbantartásmentes drylin vezetőelemei mellett.  

 

Az atlétikában a nézők számára gyakran nem egyértelműek az eredmények. 

Amíg a labdarúgásban könnyen eldönthető, hogy mikor van a labda a kapuban, 

addig például a távolugrásban nem nyilvánvaló elsőre, hogy az atléta új 

rekordot állított-e be. A virtuális vonalak persze kisegítik a tévénézőket, de a 

lelátókon ülők ezeket nem láthatják. Ezért hát Armin Margreiter egy új 

megoldással állt elő, és megalkotta saját, tanúsítvánnyal rendelkező, mobil 

atlétikai rendszerét. A korábbi osztrák távolugró szövetségi kapitány és a 

MediaLas, a lézeres kivetítés szakértője közösen egy olyan rendszert dolgoztak 

ki, amely kivetíti a legnagyobb ugrás távolságát a homokra. A rendszer három 

lézerdiódából áll, melyek a leérkezőhelyre irányítva egy még közvetlen 

napfényben is látható vonalat vetítenek ki. A lézerdiódák mozgatásához a 

fejlesztőknek olyan hajtóegységre volt szükségük, mely a 3 x 12 m-es 

tartományban különböző pozíciókba tudja mozgatni a diódákat. További 

szempont volt, hogy a rendszer könnyen szállítható legyen. Ezért döntöttek úgy, 

hogy a lézert az igus csúszó, kenés- és karbantartásmentes drylin lineáris 

rendszere mozgassa. A lineáris rendszer könnyű, nagy teljesítményű 

műanyagból és alumíniumból készült alkotórészekből áll, melyek rendkívül 

egyszerűen szállíthatók és telepíthetők. 
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Az iglidur J200 megbirkózik a homokkal és a hőséggel 

A távolugrók a leérkezés pillanatában rengeteg homokot vernek fel, amely 

aztán beborítja a leérkezőhely környékét, így a lineáris vezetőrendszert is. A 

kenőanyagként gyakran használt olajok és zsírok megkötik a lerakódó port, 

ennélfogva elveszítik kenőképességüket. Ezért a lineáris vezetőelem 

csúszkájában kenésmentes, nagy teljesítményű iglidur J200 polimerből készült 

perselyeket használunk. A csapágy így száraz marad, és nem tud hozzátapadni 

a homok, amelynek ezáltal tökéletesen ellenáll. Az alacsony súrlódási 

együttható a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) előírásainak megfelelő, 

pontos pozicionálást tesz lehetővé. A két alumíniumból készült sín és a 

perselyek korrózióállók, nem igényelnek karbantartást, élettartamuk pedig 

rendkívül hosszú, melyet online is ki lehet számítani. Említett jellemzőiknek 

köszönhetően akár a hosszú versenyek során is alkalmasak a folyamatos 

használatra. Armin Margreitert meggyőzte az igus teljesítménye: „Már négy éve 

használom az igus lineáris vezetőelemeit a rendszereimben, és még mindig 

kifogástalanul működnek.” 

 

 
Képaláírás: 

 

 

PM4119-1-es számú kép 

Masszív és karbantartásmentes még sportversenyeken is: Az igus 

kenésmentes és porálló lineáris vezetőelemei meggyőző teljesítményt 

nyújtanak a távolugráshoz használt vizualizációs rendszerben, hiszen nem 

igényelnek sem kenést, sem karbantartást. (Forrás: igus GmbH) 
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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. 

 

 

 


