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Akár 7000 fokos forgómozgások rendkívül 

kis helyeken a twisterband HD lánccal 

Forgassa biztonságosan és zavartalanul az energia-, adat- és 

közegszállításhoz használt kábeleket és tömlőket 

 

Az igus azért fejlesztette ki a twisterband HD láncot, hogy még 

forgómozgások közben is biztonságosan és megbízhatóan lehessen 

vezetni a kábeleket és a tömlőket. A kis tömegű energialánc nagyon stabil, 

könnyen megtölthető, és még az akár másodpercenként 180 fokos forgási 

sebességeket is kibírja. A lánc a saját tengelye körül forog. A sorozat 

hosszú élettartamának köszönhetően, az igus most két további mérettel 

egészítette ki a twisterband HD termékcsaládját. Ezek az új méretek 

kifejezetten a rendkívül kis beszerelési helyeken való használatra 

készültek. 

 

A nagy forgási sebességek és a kicsi beszerelési helyek azzal járnak, hogy az 

energiakábelek, az adatkábelek és a tömlők meglehetősen nagy 

igénybevételnek vannak kitéve. Különösen a kicsi beszerelési helyek, pl. a 

szerszámgépek esetében van szükség kompakt és megbízható megoldásokra, 

ezért az igus két új mérettel egészítette ki a twisterband HD sorozatot. Ezt az 

energiaellátó sorozatot már sikerrel használjak a famegmunkáló gépekben, 

valamint az autóipar területén használt munkadarab-pozicionálókban. A 

twisterband segítségével a rendkívül kis helyeken a vízszintes síkban akár 7000 

fokos, a függőleges síkban pedig akár 3000 fokos forgómozgásokra van 

lehetőség, még akár másodpercenként 180 fokos sebesség mellett is. Ez 

lehetővé teszi a csúszógyűrűk kiváltását korlátozott forgásszög esetén. 

Különböző közegeket szállító vezetékek és buszkábelek, vagy akár folyadékok 

is egyszerűen, költséghatékonyan és zavartalanul vezethetők egyetlen 

rendszer segítségével. Az új méretek kompakt belső magassága 11, ill. 18 

milliméter: ez optimális a pl. forgóasztalokon vagy robotokon található, nagyon 

kicsi beszerelési helyek esetében. 

 

Nagy szilárdság a speciális műszaki tervezési jellemzőknek köszönhetően 

A twisterband HD nagyon karcsú kivitelű, könnyű és szorosan a saját 

forgástengelye köré csavarható. Az energialánc különálló lánctagokból áll, 
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amelyek csapos-kampós szerkezettel akaszthatók egymásba. Ennek 

köszönhetően garantálható egy adott hajlítási sugár, ugyanakkor javul a 

stabilitás is. Ez az energiaellátó megoldás karbantartást nem igénylő tribo-

polimerekből készül, amelyekbe üvegszál-erősítésű anyagot használtak fel. 

Ennek eredményeként a twisterband HD hosszabb élettartamú. A masszív 

energialánc az igus 3800 négyzetméteres saját tesztlaborjában is bizonyította 

hosszú élettartamát. A mozgásra tervezett chainflex kábelekkel együtt a 

twisterband HD nagyon hosszú élettartamot ért el a tesztek során. Moduláris 

felépítésének köszönhetően ez az energiaellátó rendszer igény szerint 

hosszabbítható és rövidíthető. A kábelek könnyen behelyezhetők a megvezető 

rendszerbe, és bármikor kicserélhetők vagy meghosszabbíthatók. Ez további 

előny a csúszógyűrűkkel szemben. A twisterband HD sorozat jelenleg 

közvetlenül raktárról összesen négy méretben kapható, amelyek külső átmérője 

140 és 500 milliméter közötti. 

 

Képaláírás: 

 

 

PM6319-1-es számú kép 

Forgassa az energia-, adat- és közegszállító kábeleket biztonságosan és 

zavartalanul a rendkívül kicsi helyeken az igus twisterband HD új kompakt 

méretei segítségével. (Forrás: igus GmbH) 
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KAPCSOLAT: 
 

igus® Hungária Kft. 
Ipari Park utca 10 
1044 Budapest 
Tel. 1/306-6486 
Fax 1/431-0374 
info@igus.hu 
www.igus.hu 
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Head of PR & Advertising 
 
Anja Görtz-Olscher 
PR and Advertising 
 
igus® GmbH 
Spicher Str. 1a 
51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459 or -7153 
Fax 0 22 03 / 96 49-631 
ocyrus@igus.net 
agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse 

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", "e-spool”, "flizz", ”ibow”, ”igear”,  "iglidur", 
"igubal", ”kineKIT”, "manus", "motion plastics", 
"pikchain", "plastics for longer life", "readychain", 
"readycable", ”ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink", 
“xirodur”, "xiros" márkanév Németországban és 
esetenként nemzetközileg védett. 

 

 

 


