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Glidande eller rullande e-kedjeförflyttning – 
det modulära E4.1-systemet från igus utökas 
på nytt 
Nya rullänkar minskar buller och vibrationer och sänker 
driftskostnaderna 
 
igus, experten på motion plastics, utökar sitt modulära standardsystem 
med E4.1-e-kedjor med nya rullänkar. Det gör det ännu enklare för 
användare att byta från glidande till rullande energikedjesystem – 
Rullänkarna är helt kompatibla med hela det modulära E4.1-systemet. Till 
exempel går det lätt att modifiera e-kedjor för linjerobotar inom 
verktygsmaskinsbranschen så att de blir mer dynamiska, samtidigt som 
driftskostnaderna kan sänkas med upp till 57 %. 
 

Glidande energikedjor används vanligtvis vid förflyttning mellan 10 och 50 

meter. Men allt större krav ställs på dessa system – Systemens nödvändiga 

dynamik och de belastningar som måste förflyttas ökar hela tiden, ibland till och 

med för befintliga system. Om maskinernas cykelintervaller ökas på i efterhand 

och energikedjorna därför måste arbeta snabbare, kan det leda till att gränserna 

för vad glidsystemen fysiskt kan prestera uppnås. Därför utökar motion plastics-

specialisten igus sin E4.1-e-kedjeserie med modulära standardsystem med nya 

rullänkar. "De nyutvecklade rullänkarna är åtskilda så att rullen är placerad i 

mitten av länken", förklarar vice VD och igus ansvarige för affärsenheten för e-

kedjesystem, Michael Blaß. "Det innebär att alla länkar har samma lutning, vilket 

gör att systemet arbetar mycket tystare". Det beror till stor del på de nya ihåliga 

rullarna, vars nya geometri och materialsammansättning gör att de skapar 

mycket lägre vibrations- och bullernivåer när de rullar över varandra. igus 

tekniker har kört tester under flera års tid för att hitta den bästa lösningen för 

snabba och säkra tillämpningar med hastigheter på upp till 6 m/sek. 

 

Rullänkarna har små ramper framför och bakom rullarna, vilket minskar 

förflyttningsbuller, eftersom stötarna när kedjornas övre styrning rullas ut på den 

nedre dämpas. Rullarna är inte extrakomponenter som kan lossna, utan är 

säkert fastmonterade i länkarna på ett så platsbesparande sätt som möjligt. 



 
 
PRESSMEDDELANDE 
 
 

2 

 

Det mångsidiga modulära systemet för ett stort antal tillämpningar 
De nya rullänkarna i det omfattande modulära E4.1-systemet gör att 

användarna kan byta från glidande till rullande energikedjesystem för sina 

maskiner och därigenom sänka energikostnaderna. Dessutom går det att 

använda samma rännesystem, interna åtskiljare och monteringsfästen som 

tidigare. Eftersom systemet är mycket modulärt finns det i många olika typer 

och storlekar. Inga adapterlänkar behövs. Rullänkarna kan monteras till höger 

eller vänster om kedjan för enklare enhetsintegrering. 

 

Alla länkar i E4.1-serien är släta på insidan, med lätt rundade öppningsslåar och 

lock, vilket innebär att kablarna slits mindre vid drift. Men igus E4.1-kedjor är 

ändå mycket tåliga och är framtagna för att klara av tuff användning och mycket 

höga belastningar. Det gör att de kan användas i många olika tillämpningar och 

branscher, i allt från verktygsmaskinhallar till hamnkranar. Det är även möjligt 

att undvika oplanerade maskinstillestånd med isense-produkter för förutsägbar 

och planerad pålitlighet. 
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Bildtexter: 

 

 
Bild PM5117-1 
Enkel övergång från glidande till rullande – De nyutvecklade länkarna med 

ihåliga rullar av material som tagits fram specifikt för att minska vibrationerna 

och förlänga livslängden för E4.1-energikedjor. (Källa: igus GmbH) 
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KONTAKT: 
 
igus® AB  
Knut Påls väg 8  
256 69 Helsingborg 
Tel. 042-32 92 70 
Fax 042-21 15 85 
info@igusab.se 
www.igusab.se 
 
 
 
 
KONTAKT: 
 
OEM Automatic AB  
Box 1011 Dalagatan 4 
573 28 Tranas 
Tel. 075-2424100 
Fax 075-2424159 
info@aut.oem.se 
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Head of PR & Advertising 
 
igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.de 
www.igus.de 

OM IGUS : 
 
igus GmbH är en världsledande tillverkare av 
energikedjesystem och polymerglidlager. Det 
familjeägda företaget som är baserat i Köln finns 
representerat i 35 länder och sysselsätter 3180 
medarbetare i hela världen. 2016 uppnådde igus 
med motion plastics, plastkomponenter för rörliga 
tillämpningar, en omsättning på 592 miljoner 
euro. igus driver de största testlaboratorierna och 
fabrikerna i sin bransch, för att kunna erbjuda 
sina kunder innovativa och skräddarsydda 
produkter och lösningar på extremt kort tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namnen "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain 
systems", "flizz", "iglide", "iglidur", "igubal", "manus", 
"motion plastics", "pikchain", "readychain", 
"readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", 
"plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur" har 
märkesskydd i Tyskland och delvis även internationellt. 
 

 


