
 

 

Povoljni chainflex® M kabeli za energetske lance sa  
garantiranim radnim vijekom
Novi kabeli uklju čujući: kontrolne, servo, motorne i mjerne kabele, kao i  
komunikacijske.

Poštovani, 

predstavljamo chainflex® M, povoljno i pouzdano riješenje za 
kontrolne, motorne, servo mjerne i komunikacijske kabele. Slovo "M" 
u chainflex® M označava jamčeni radni vijek do 5 milijun duplih 
poteza* u igus® energetskom lancu sukladno chainflex® jamstvenim 
uvjetima. 
chainflex® M ima okvirno 20 do 30% manju cijenu od standardnih 
chainflex® kabela.

• jamstvo do 5 milijuna duplih poteza*
• Svi tipovi sa UL/CSA, EAC/CTP
• bez troškova rezanja
• minimalna količina za naručivanje 1m
• sa skladišta

 1750
m² igus® laboratorija za testiranje svih

chainflex® M kabela u pokretnim aplikacijama.

Povoljno, testirani kabeli sa UL/CSA i EAC/CTP odob renjem

Garantiramo funkcionalnost do pet milijuna duplih poteza* u 
energetskim lancima (e-chains®) sukladno chainflex® jamstvenim 
uvjetima.

 
chainflex® je novi, kompletni spektar kabela.

  



igus® chainflex® jamstvo:
Trošak dolje ... radnivijek gore!
trošak dolje: do 30% smanjenje troška sa testiranim chainflex® M 
kabelima

radni vijek gore : jamčeni radni vijek do 5 milijuna duplih poteza* sa 
chainflex® M

chainflex® M: garantirani radni vijek od milijun du plih 
poteza
Otkrijte potencijalne uštede sa chainflex® M kabelom! Odaberite između PVC ili iguPUR vanjskog plašta, te 
da li je sa ili bez opleta. 
Naprimjer:
chainflex® M
PVC kontrolni kabel

 chainflex® M
iguPUR  iguPUR mjerni kabeli

CF 881 CF 894

chainflex® M
PVC bus kabeli

chainflex® M
  iguPUR servo kabeli

 
CF 888  CF 897

Pregled svih chainflex® M kabela – dostupno sa skla dišta!  

  
Ovdje zatražite besplatne uzorke

   

 

  
Hennlich industrijska tehnika d.o.o.
Stupničkoobreška 17, 10255 Gornji Stupnik
Tel: +385 1 3874-334
Fax: +385 1 3874-336
E-mail: hennlich@hennlich.hr



Pojmovi "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easychain", "e-chain", "e-chainsystem", "e-
ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "flizz", "iglidur", "igubal", "invis", "manus", "motion plastics", 
"pikchain", "readychain", "readycable", " ", "speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur" i
"vector" pravno su zaštićeni znakovi tvrtke igus® GmbH u Federalnoj Republici Njemačkoj, te, ako je primjenljivo, u nekim drugim 
zemljama.

* Broj duplih poteza ovisi o instalaciji i kvaliteti kabela. Informacije o tome možete pronaći u našem aktualnom katalogu, listama podataka
i na kalkulatoru radnog vijeka na www.igus.eu/chainflexlife


