Řešení iwis pro pekárny
Pekárenský průmysl je neustále konfrontován s rostoucími potřebami spotřebitelů.
Společnost iwis podporuje podniky v pekárenském odvětví vysoce kvalitními řešeními v
oblasti řetězů a průkopnickými řešeními v oblasti preventivní údržby. Tímto způsobem
vám chceme pomoci minimalizovat prostoje a maximalizovat produktivitu. Konec konců:
společně hýbeme světem.

Řešení iwis pro průmyslová odvětví

iwis.de/industries

www.iwis.com

Všestranný výkon

Vaše očekávání

Pekárenský průmysl klade na technologii řetězů vysoké nároky.
Nabízíme řešení dokonale přizpůsobená specifickým potřebám,
která zohledňují klíčové aspekty, jako jsou hygienické předpisy,
různé teplotní rozsahy, vysoká přesnost a odolnost proti korozi.
Náš sortiment produktů zahrnuje hnací a dopravníkové řetězy
pro celý proces, od výroby těsta, přes kvašení, až po balení
hotových výrobků.

• Zvýšená produktivita
• Snížené prostoje stroje
• Největší možná přesnost délky a tolerance napříč dvojicemi
komponent
• Použití optimálního maziva
• Podpora poskytovaná zaměstnanci iwis v provozu zákazníka

Nezáleží na tom, zda pečete croissanty (řetězy s bočním ohybem), pečivo nebo bagety (deskové řetězy), iwis nabízí komplexní řadu produktů, které splňují všechny vaše požadavky na hygienu, teplotní změny a čištění.

Naše řešení

Kreativní inženýři oddělení prodeje a zkušení projektoví
manažeři najdou chytrá řešení pro složité výzvy; řešení, která
odpovídají vašim požadavkům.

Společnost iwis antriebssysteme se vnímá jako partner vývoje a
technologický lídr, který vás podporuje při překonávání nejrůznějších výzev. Ultramoderní simulační a konstrukční nástroje, které
vyvinula naše společnost, pomáhají našim vývojovým technikům
vybrat pro vás ty správné produkty.

Váš kontakt na společnosti iwis

Obraťte se na tým zákaznického servisu iwis a
získejte podporu pro vaše odvětví!
Telefon: +42 383 411 820
Fax: +42 383 321 695
salescz@iwis.com

TÝM
ZÁKAZNICKÉHO
SERVISU
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Řetězy s dutými čepy HB50.8

Pouzdrové dopravníkové řetězy

Stříkání oleje a/nebo odírání vedou ke značnému znečištění
strojního zařízení a tím i k problémům při plnění hygienických
požadavků na pekárenskou technologii. S vývojem řetězu s
dutými čepy HB50.8 představila společnost iwis program, který
zajišťuje vysokou úroveň odolnosti proti oděru a opotřebení.
Řetězy s dutým čepem HB50.8 jsou dostupné v provedení ve
standardní oceli, nerezové oceli a pozinkované oceli, s ocelovými
nebo plastovými válečky.

Průběžné pece obecně kladou na hnací řetězy speciální
nároky. Představují drsné prostředí obvykle spojené s pecemi,
s vysokými teplotami a velkým znečištěním, které představují
například připečené usazeniny. Nejlepší řetězy pro použití v
těchto náročných aplikacích jsou pouzdrové dopravníkové řetězy
ELITE. Byly speciálně vyvinuty pro přepravní činnosti na dlouhé
vzdálenosti při relativně nízkých rychlostech. Produktová řada
ELITE zahrnuje pouzdrové dopravníkové řetězy vyrobené podle
norem DIN 8165 a DIN 8167 a také dle britských norem s rozměry
v palcích, včetně široké škály speciálních verzí.

Lepší odolnosti proti oděru u verze HB50.8 ZPKDD je dosaženo
především díky optimalizovanému plastovému kluznému
ložisku. Podložky namontované mezi vnitřní a vnější destičkou
navíc zabraňují nežádoucímu oděru zinku.

Klíčové vlastnosti
• Mnoho verzí je dostupných ze skladu
• Verze s bezešvými pouzdry a dutými čepy
• Dostupné ve verzi v oceli, nerezové oceli a pozinkovaném
provedení
• Na vyžádání jsou dodávány párové řetězy, které zaručují
optimální paralelní chod
• Plastové válečky z otěruvzdorného materiálu POM
• Modré plastové válečky dostupné na vyžádání
• Řetězy s mazáním voskem dostupné na vyžádání

V závislosti na konkrétní aplikaci lze při výrobě vašeho řetězu
na míru použít různé povrchové povlaky a materiály. Výsledkem
je systém, který je dokonale přizpůsoben vašemu výrobnímu
zařízení.
Vysoké teploty znamenají, že bude mnoho maziv využíváno
na hranici svých technických možností. V takových případech
je společnost iwis schopna nabídnout řetězy se speciálními k
uličkovými ložisky nebo vysokoteplotními kluznými ložisky na
bázi grafitu. Pouzdrové dopravníkové řetězy ELITE jsou
vyráběny na zakázku tak, aby splňovaly širokou škálu speciálních
požadavků.

Klíčové vlastnosti
• Vnější vodicí válečky s kuličkovými nebo kluznými ložisky
• Prodloužené čepy pro přepravu podnosů s produkty
• Vnější destičky se speciálními unašeči, vyrobené a
přizpůsobené dle specifikací zákazníka

Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis sowie ein Teilungsverzeichnis finden Sie ab Seite 4
For a detailed index of contents and a pitch list, see page 4

Unsere Standorte
Deutschland

Deutschland

Deutschland

Großbritannien

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-Roßhaupter-Straße 53
81369 München
Tel. +49 89 76909-1500
Fax +49 89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com

iwis antriebssysteme GmbH
Essener Straße 23
57234 Wilnsdorf
Tel. +49 2739 86-0
Fax +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com

iwis agrisystems
Schützenweg 5
36205 Sontra
Tel. +49 5653 9778-0
Fax +49 5653 9778-26
agrisystems@iwis.com

iwis drive systems Ltd.
Unit 8c Bloomfield Park
Bloomfield Road, Tipton
West Midlands, DY4 9AP
Tel. +44 12 15213600
Fax +44 12 15200822
salesuk@iwis.com

Další informace naleznete v
letáku produktů nebo navštivte
www.iwis.com
Frankreich

Schweiz

Italien

China

iwis antriebssysteme GmbH
10, rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
Tel. +33 4374515-70
Fax +33 4374515-71
salesfr@iwis.com

iwis AG Kettentechnik
Bahnweg 4 (Postfach)
5504 Othmarsingen
Tel. +41 62 8898999
Fax +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

iwis antriebssysteme Italia
Tel. +39 340 9296142
Fax +49 89 7690949-1726
salesit@iwis.com

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road
215153 Suzhou SND
Tel. +86 512 8566-3010
Fax +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

USA

Kanada

Brasilien

Südafrika

iwis drive systems, LLC
Building 100, 8266 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
Tel. +1 317 821-3539
Fax +1 317 821-3569
sales@iwisusa.com

iwis drive systems, Inc.
Unit 101 19097 – 26th Avenue
Surrey, BC Canada V3Z 3V7
Tel. +1 604 560-6395
Fax +1 604 560-6397
salesca@iwisusa.com

iwis Sistemas de Transmissão
de Energia Mecânica Ltda.
Rua Bento Rosa, n° 1816
Bairro Hidráulica
95.900-000 Lajeado, RS
Tel. +55 51 3748-7402
salesbrazil@iwis.com

iwis drive systems, (Pty) Ltd.
Unit 3, 127 Koornhof Road
Meadowdale, 1613
Tel. +27 11 392-2306
Fax +27 11 392-3295
salessa@iwis.com

Technische ELITE-Spezifikationen
Typ

Laschen

Rollen

Buchsen

Bolzen

HB50,8

Vergütet

Einsatz gehärtet

Einsatz gehärtet

Einsatz gehärtet

HB50,8 ZP

Hohlbolzenkettenserie HB50,8

NEU
NEU

Türkei

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Türkiye Istanbul İrtibat Bürosu
Tel. +90 543 554 3483
salestr@iwis.com

Jetzt noch

BESSER!

Vergütet, verzinkt

Einsatz gehärtet, verzinkt

Vergütet, verzinkt

PA6/POM

Einsatz gehärtet, verzinkt

Einsatz gehärtet, verzinkt

Vergütet, verzinkt

PA6/POM

Kunststoff-Gleitlager

Einsatz gehärtet, verzinkt

HB50,8 ZPKDD

Vergütet, verzinkt

HB50,8 SS

Edelstahl

HB50,8 SSD

Edelstahl

PA6/POM
Edelstahl
Edelstahl

iwis hat nun, zusätzlich zu dem bewährten Produktprogramm, Lösungen entwickelt,
die eine hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit sicherstellen.
Herkömmliche Hohlbolzenketten
Ein echtes Plus für Anlagenhersteller und Anwender!

Kunststoff-Gleitlager

Einsatz gehärtet, verzinkt

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

Einsatz gehärtet

Einsatz gehärtet

Einsatz gehärtet, verzinkt

Einsatz gehärtet, verzinkt

mit Anlaufscheibe

NEU

HB50,8 ZPKDD

von iwis

Kunststoff-Gleitlager

Další informace naleznete v
našem katalogu produktů ELITE
nebo navštivte www.iwis.com

Hochleistungsrollenketten für jeden Einsatz
High-performance roller chains for every application

1

Langglieder-Rollenketten
Double pitch roller chains

2

Korrosionsgeschützte Ketten
Corrosion resistant chains

3

MEGAlife wartungsfreie Ketten
MEGAlife maintenance-free chains

4

Rollenketten mit Anbauteilen
Roller chains with attachments

5

Hohlbolzenketten
Hollow pin chains

6

Stauförderketten
Accumulation chains

7

Flyerketten
Leaf chains

8

Förderketten
Conveyor chains

9

Kettentrennwerkzeuge und Kettenschmierungen
Chain tools and chain lubricants

2

3
Aus Everlast wird MEGAlife
Everlast becomes MEGAlife
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Hochleistungsrollen- und Förderketten
High-performance roller and conveyor chains

6

7
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Anlaufscheibe
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Ihr Partner vor Ort
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Besonderheit

Einsatz gehärtet, verzinkt

HB50,8 ZPD
HB50,8 ZPKD

Abtropfendes Öl und/oder Zinkabrieb führen zu signifikanten Anlagenverschmutzungen
HB50,0
Vergütet
Einsatz gehärtet
und damit zu Problemen bezüglich Hygienevorschriften.
HB50,0 ZP
Vergütet, verzinkt
Einsatz gehärtet, verzinkt

www.iwis.com

Einsatz gehärtet, verzinkt
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Bezúdržbové válečkové řetězy MEGAlife

Válečkové řetězy s povlakem

Bezúdržbové válečkové a dopravníkové řetězy MEGAlife se
speciální konstrukcí článků lze použít ve všech oblastech, kde
je následné mazání obtížné nebo nemožné. Patří mezi ně suchá
prostředí a aplikace, u kterých je složitý přístup v případě údržby.
Řetězy MEGAlife mají poniklované komponenty, jsou proto odolné proti korozi, a mají rozsah provozních teplot -40 °C až +150 °C.

Naše produkty značky ELITE nabízejí širokou škálu válečkových
řetězů, které zajišťují vysokou odolnost proti opotřebení spolu s
vynikající antikorozní ochranou unašečů.

Bezúdržbové válečkové řetězy iwis MEGAlife mají extrémně vysokou odolnost proti opotřebování a mez únavy, což zákazníkům
poskytuje ještě větší provozní spolehlivost. Nadprůměrná životnost bez následného mazání znamená méně prostojů a nižší
náklady na údržbu. V závislosti na aplikaci se bezúdržbové řetězy
dodávají buď suché, nebo s dodatečným speciálním mazáním.

Klíčové vlastnosti
• Bezešvá slinutá pouzdra vyrobená z materiálu speciálně
navrženého pro tuto aplikaci, tvrzená a upravená tak, aby se
optimalizovaly jejich tribologické vlastnosti.
• Čep s povrchovou úpravou pro odolnost proti opotřebení a
optimalizaci tření
• Bezešvý váleček s povlakem odolným proti korozi a geometrií
optimalizovanou pro slinuté pouzdro

Pozinkované řetězy ELITE (ZP)
Zinek chrání řetěz proti korozi dvěma různými způsoby. Za prvé,
zinek tvoří kompaktní vrstvu kolem komponentů řetězu, a voda,
sůl a kyslík se tak nedostanou do přímého styku s ocelovou
spojovací destičkou. Dále zinek působí jako „obětní anoda“ v
případě poškození řetězu a chrání důležité nosné součásti proti korozi.

Válečkové řetězy ELITE se zinkovým povlakem (ZAP)

NOVÉ

Nové řetězy potažené zinkem a hliníkem, „řetězy s povlakem
ZAP“, poskytují v nabídce řetězů s povlaky nejlepší ochranu
proti korozi. Typická lamelární struktura těchto povlaků zajišťuje
tzv. „bariérový efekt“ a vysokou katodickou ochranu proti korozi
a eliminuje vliv vodíkové křehkosti. Povlak má také pozitivní vliv
na tření v ložisku řetězu. Nový povlak ZAP nahradí stávající řetězy
Geomet a Dacromet.

Poniklované řetězy ELITE (NP)
Charakteristické vlastnosti niklu z něj činí obzvláště vhodný
potahový kov pro celou řadu aplikací. Je odolný nejen proti vodě
a vzduchu, ale také proti různým druhům kyselin a zásad.

Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis sowie ein Teilungsverzeichnis finden Sie ab Seite 4
For a detailed index of contents and a pitch list, see page 4
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MEHR
WERT

KUNDENNUTZEN
• optimiertes Verschleißverhalten – auch
bei hohen Geschwindigkeiten und dort,
wo sich selbst herkömmliche wartungsfreie Ketten längen
• extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit
• hochwertiger Korrosionsschutz durch
vernickelte Einzelteile
• Temperaturbereich von -40°C bis +150°C
• sehr leicht zerlegbar
• Einsatz von MEGAlife Ketten führt
zu reduzierten Stillstandszeiten und
Wartungskosten in Maschinen und
Anlagen
• MEGAlife Ketten sind sauber, trocken
und umweltfreundlich durch Entfall
der Schmierung

MEGAlife I und MEGAlife II
Die wartungsfreien iwis Ketten
MEGAlife wartungsfreie Rollen- und Förderketten können
überall dort eingesetzt werden, wo eine Nachschmierung
nicht oder nur bedingt möglich ist. Dazu gehören trockene
Umgebungsbedingungen und Anwendungen mit erschwerten Zugang für Wartungsarbeiten. MEGAlife Ketten sind durch
vernickelte Einzelteile korrosionsgeschützt und in einem
Temperaturbereich von –40° bis +150°C einsetzbar.

ANWENDUNGSBRANCHEN
• Verpackungs- und Lebensmittelindustrie
• Druckindustrie
• Fördertechnik, Förderanlagen
• Textilmaschinen und Bekleidungsindustrie
• Papierverarbeitung und Buchbindereien
• Elektronikindustrie und Leiterplattenfertigung
• Holz-, Glas- und Keramikverarbeitung
• Medizintechnik
• Lampenherstellung

Další informace naleznete v
našem katalogu produktů ELITE
nebo navštivte www.iwis.com

PRODUKTPROGRAMM
• Rollenketten nach DIN ISO 606
(DIN 8187 und DIN 8188)
• Rollenketten mit diversen Anbauteilen
• Rollenketten mit geraden Laschen
• Stauförderketten
• Transferketten
• Gripketten
• Sonderketten

… und überall dort, wo eine Nachschmierung nur bedingt oder nicht
möglich ist.

Die wartungsfreien JWIS Rollenketten MEGAlife verfügen über eine
extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit, die dem Kunden eine
zusätzliche Sicherheit in der Anwendung bietet. Die überdurchschnittlich hohe Verschleißlebensdauer ohne Nachschmierung
führt zu weniger Stillstandszeiten
und
geringerem InstandMEGAlife
wartungsfreie
Rollen- und
haltungsaufwand. Je nach Einsatz werden die wartungsfreien
Förderketten können überall dort eingesetzt
Ketten trocken oder mit zusätzlicher Spezialschmierung geliefert.

werden, wo eine Nachschmierung nicht
oder nur bedingt möglich ist.

MEGAlife Highlights:
1 Nahtlose Sinterhülse aus speziell für diese Anwendung

entwickelten Werkstoﬀ, gehärtet und für optimale
tribologische Eigenschaften behandelt

1

Hochleistungsrollenketten für jeden Einsatz
High-performance roller chains for every application

1

Langglieder-Rollenketten
Double pitch roller chains

2

Korrosionsgeschützte Ketten
Corrosion resistant chains

3

MEGAlife wartungsfreie Ketten
MEGAlife maintenance-free chains

4

Rollenketten mit Anbauteilen
Roller chains with attachments

5

Hohlbolzenketten
Hollow pin chains

6

Stauförderketten
Accumulation chains

7

Flyerketten
Leaf chains

8

Förderketten
Conveyor chains

9

Kettentrennwerkzeuge und Kettenschmierungen
Chain tools and chain lubricants

2

3
Aus Everlast wird MEGAlife
Everlast becomes MEGAlife

4
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Hochleistungsrollen- und Förderketten
High-performance roller and conveyor chains

5

6

7

8

9

3

2 Bolzen mit verschleißfester und reibungsoptimierter

Oberflächenbeschichtung
3 Nahtlose Rolle mit korrosionsgeschützter Oberfläche

2

1

und auf die Sinterhülse optimierte Geometrie

3

iwis.com/MEGAlife

10

10
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dry
Řetězy CF z nerezové oceli
Řetězy z nerezové oceli CF odolné proti korozi od společnosti
iwis jsou mimořádně spolehlivé a nabízejí dobrou odolnost proti
únavě a korozi. Jsou proto ideální pro aplikace v potravinářském
a nápojovém průmyslu. Omezené délkové tolerance pro přesné
polohování a řada různých maziv představují klíčové výhody
pro řešení problémů, kterým čelí hnací řetězy v pekárenském
průmyslu.

Klíčové vlastnosti
• Přesně děrované spojovací destičky a mimořádná kvalita
povrchu zajišťují stabilitu a prodlouženou životnost
• Válečky jsou pro použití v náročných aplikacích mimořádně
odolné proti nárazu
• Bezešvá pouzdra společnosti iwis snižují počáteční
prodloužení z důvodu opotřebování a v provozu zaručují
výrazně vyšší přesnost polohování než běžné válečkové
řetězy z nerezové oceli
• K dispozici jsou různá speciální maziva, např. pro vysoké
teploty (až +400 °C), nízké teploty nebo potravinářská maziva
splňující NSF H1
• Teplotní rozsah: -100 ° až +400 °C se speciálním mazivem.
Při navrhování řetězového systému je třeba vzít v úvahu
použití řetězů v extrémních teplotních rozsazích. Rádi to s
vámi probereme!

Další výhoda
Při standardizované zkoušce solnou mlhou dosahují
naše řetězy CF z nerezové oceli CF ve srovnání s jinými řetězy
z nerezové oceli dostupnými na trhu vyšší odolnosti proti korozi.

Bezúdržbové řetězy b.dry z
nerezové oceli
Válečkové řetězy b.dry jsou vyrobeny z bezúdržbové nerezové
oceli CF odolné proti korozi s optimalizovaným kloubovým
spojem, který představuje mistrovské dílo z hlediska maximální
přesnosti. Tajemství řady b.dry spočívá v odsunutí starého
konceptu kontaktu „ocel na ocel“ do minulosti!
Za to, že nejsou potřeba žádná maziva, vděčíme našim
pouzdrům b.dry, která jsou vyrobena ze speciálního, vysoce
výkonného polymeru. Schopnosti tohoto materiálu jsou
naprosto bezkonkurenční.

Konstrukce řetězu
• Vysoce výkonné polymerové
pouzdro 1 fvyrobené z
materiálu v souladu s FDA
• Tenkostěnné, bezešvé,
nerezové pouzdro 2 , úprava
„kuličkovou kalibrací“
• Z
 ákladní řetěz: řetěz JWIS z
nerezové oceli CF 3

1

3

2

Klíčové vlastnosti
• Optimalizované chování ohledně opotřebování
• Vysoká pevnost v tahu a mez únavy
• Odolnost vůči korozi a dlouhá životnost díky vysoce kvalitním
materiálům
• Nižší prostoje a náklady na údržbu strojů a zařízení
• Nižší riziko kontaminace výrobku a čistější výrobní prostředí

dry

CF-Edelstahlketten nach ISO 606 (DIN 8187)

Highlights
• Alle Laschen weisen einen höheren Glattschnittanteil auf und sorgen damit für
eine längere Lebenseinsatzdauer und Stabilität durch höhere Auspresskräfte
• Alle Rollen sind nahtlos und somit äußerst stoßresistent bei höherer
Geschwindigkeit. Ein ruhiger Lauf ist gewährleistet.
• Die nahtlosen Hülsen reduzieren die Anfangverschleißlängung und gewährleisten eine wesentliche höhere Genauigkeit bei der Positionierung als herkömmliche rostfreie Rollenketten im Betrieb. Ein wesentlicher Vorteil für den Einsatz
in der Abfüll- und Fördertechnik sowie im Verpackungsbereich.
• Eingeschränkte Längentoleranzen für eine noch genauere Positionierung
• Diverse Sonderschmierungen verfügbar u.a. Hochtemperatur- (bis max. 400 °C),
Tieftemperatur- oder Lebensmittelschmierung mit H1-Zulassung
• Förderketten mit kundenspezifischen Anbauteilen können
kurzfristig ausgelegt und realisiert werden.
• Last-Dehnungs-Diagramme können erstellt werden

Kettentyp

G 67 CF*
D 67 CF*
L 85 CF

DIN ISO
Nr.

06 B-1
06 B-2
08 B-1

Innere
Breite

Rollen
Ø

Bolzen
Ø

b1 min.
mm

d1 max.
mm

d2 max.
mm

5,72
5,72
7,75

C
CORROSION
F
FREE
D 85 CF

M 106 CF

D 106 CF

M 127 CF
D 127 CF

08 B-2

10 B-1

10 B-2

12 B-1
12 B-2

7,75

9,65

9,65

11,68
11,68

6,35
6,35
8,51
8,51
10,16
10,16
12,07
12,07

3,28
3,28
4,45
4,45
5,08
5,08
5,72
5,72

Bolzenlänge

Nutstiftlänge **

a1
mm

a max
mm

13,5
23,8
17,0
31,0
19,6
36,2
22,7
42,2

16,8
27,1
20,7
34,9
23,7
40,3
27,3
46,8

Laschenhöhe
g
mm

8,2
8,2
11,8
11,8
14,7
14,7
16,1
16,1

Querteilung
e
mm

–
10,24
–
13,92
–
16,59
–
19,46

Bruchkraft

Bestell-Nr.

min. (N)

6.400
11.000
12.500
22.000
16.000
29.000
20.000
35.000

40008144
40008147
40008216
40008149
40008152
40008153
40008154
40008156

M 1611 CF

16 B-1

17,02

15,88

8,28

36,1

41,5

21,0

–

40.000

40008157

D 1611 CF

16 B-2

17,02

15,88

8,28

68,0

73,4

21,0

31,88

85.000

40008158

* mit geraden Laschen ** a = Verbindungsglied mit Feder CF = corrosion free

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG / Albert-Roßhaupter-Straße 53 / 81369 München
Tel. +49 89 76909-1500 / Fax +49 89 76909-1198 / sales@iwis.com

www.iwis.com
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nahtlos und kugelkalibriert

3

Grundkette:
JWIS CF-Edelstahlkette

Technische Highlights

• Auch
in AusführungenGelenk:
als Rollenketten mit Anbauteilen
b.dry-Ketten bestehen aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl mit einem
optimierten
oder verlängerten Bolzen sowie als kundenindividuelle
Letzteres ist ein Highlight in Sachen Präzision und Geheimnis der b.dry-Serie:
„Stahl auf Stahl“ ist
Entwicklung möglich. ANSI-Ketten auf Anfrage.
Vergangenheit! Schmiermittelfreiheit ist ein Verdienst unserer b.dry-Hülsen, die aus einem speziellen
Hochleistungspolymer bestehen. Das Material ist bislang unbestreitbar einzigartig
in seinen FähigAnwendungsgebiete
keiten: b.dry-Produkte laufen komplett trocken und dabei trotzdem verschleißfester,
• In aggressiven korrosionsUmgebungen
• In Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen
beständiger, bruchfester und mit deutlich längerer Lebensdauer als vergleichbare
Ketten.
und strengen Reinigungsvorschriften wie z.B.:
• Pharmaindustrie
• Lackierstraßen
• Lebensmittelindustrie
• Reinraumanwendungen
LABS-frei
Im trockenen
Zustand LABS-frei

www.iwis.com

4x

iwis D 127CF b.dry

besser als der
Wettbewerb

Verschleißlebensdauer
Kette trocken

Wettbewerber

• CF-Grundkette ist aus austenitischem Edelstahl.

dry

2x

besser als der
Wettbewerb

• Hochleistungspolymer-Hülsen sind FDA-konform, hochbelastbar und reibungseﬃzient. Kontakt mit Lebensmitteln oder
hygienischen Artikeln ist unbedenklich.
• Edelstahlträgerhülsen: dünnwandig, nahtlos und kugelkalibriert. b.dry-Ketten erreichen dadurch eine höhere Festigkeit

iwis M 127CF b.dry

• b.dry-Ketten laufen komplett trocken, eine Schmierung ist nicht
notwendig dank Hochleistungskunststoﬀgleitlager im Gelenk.

sowie absolut
eine erheblich trocken!
größere Verschleißbeständigkeit.
Edelstahl weiter gedacht: extrem verschleißbeständig, rostfrei und

Überall dort, wo Nachschmierung unerwünscht oder unmöglich ist, zeigen•b.dry-Ketten
ihr volles Informationen zur chemiSehr hohe Medienbeständigkeit.
schenin
Beständigkeit
der b.dry-Kette
Potenzial: Hygienisch und ohne Einsatz jeglichen Schmiermittels scheuen sie
Bezug auf
Perfor- und -Hülse auf Anfrage.
• Längentoleranzen nach ISO 606.
mance keinen Vergleich. Ihre Verschleißlebensdauer ist deutlich länger als
vergleichbare Ketten:
• Temperaturbereich: -100 °C bis +200 °C.
Im trockenen Zustand zweimal besser, mit Initialschmierung, sogar vierfach.
• Keine Nachschmierung erforderlich.

Verschleißlebensdauer
Kette initialgeschmiert

Genaue Informationen hierzu
siehe Rückseite

NEU

• Optimal aufeinander abgestimmte Einzelteileigenschaften verringern den Verschleiß der Ketten und erhöhen die Lebensdauiwiszuverlässig, dynamisch
er markant. b.dry-Kettenvon
sind extrem
hochbelastbar und korrosionsbeständig.

b.dry wartungsfreie Edelstahlketten

Wettbewerber

Im genormten Salzsprühnebeltest erreichen
unsere CF-Edelstahlketten sowohl eine höhere Korrosionsbeständigkeit als auch überragende Dauerfestigkeitswerte, als andere
marktübliche rostfreie Ketten.

Temperaturen
Die neuen rostfreien CF-Edelstahlketten von iwis sind extrem zuverlässig,
dauerfest
und korrosionsbeständig und somit perfekt für den Einsatz u. a. im Lebensmittelbereich
geeignet. Beste iwis-Qualität mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

• Temperaturbereich: -100 °C bis +150 °C

6

Salzsprühnebeltest

• In aggressiven Umgebungen
• In Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen und strengen Reinigungsvorschriften
• In Umgebungen mit extremen

Marktübliche rostfreie Ketten

Perfekt für
den Einsatz im
Lebensmittelbereich

Anwendungsgebiete

CF-Edelstahlketten: Extrem korrosionsbeständig!

Další informace naleznete v
letáku produktů nebo navštivte
www.iwis.com/bdry

Hochleistungspolymer-Hülse
aus FDA-konformem Werkstoﬀ

2 Edelstahlträgerhülse dünnwandig,

Printed: SD 02/2017

Další informace naleznete v
letáku produktů nebo navštivte
www.iwis.com

JWIS-Edelstahlketten

1

triton
Řetězy CR odolné vůči korozi

Válečkové řetězy b.triton

Řetězy CR jsou vyrobeny z tvrzených vysoce legovaných ocelí s
dobrou odolností proti korozi a výrazně vyšší pevností v tahu
a mezí únavy než běžné řetězy z nerezové oceli. Řetězy CR lze
použít pro všechny aplikace, ve kterých musí řetězy zůstat
navzdory korozivnímu prostředí pružné nebo nesmí rezavět kvůli
hygienickým nebo vizuálním důvodům.

Řetězy b.triton jsou ideální volbou v případech, kdy pevnost
řetězů z nerezové oceli již není dostatečná a běžné povlaky
již neposkytují potřebnou odolnost proti korozi v náročném
provozním prostředí a ztížených okolních podmínkách. Vysoce
výkonná technologie povlaku ze zinkových mikrolamel v
kombinaci s unikátní povrchovou úpravou dává řetězům JWIS
b.triton lepší odolnost proti korozi než jakýkoli jiný řetěz s
povlakem. Díky tomu jsou obzvláště odolné a následně šetrné k
životnímu prostředí.

Všechny řetězy CR jsou dodávány s vysoce účinným prvotním
mazáním. Při dostatečném následném mazání je zachována
odolnost proti korozi.

Klíčové vlastnosti

• N
 ejlepší ochrana proti korozi: až 1 000 hodin testování
solnou mlhou podle ISO 9227
• Odolné proti opotřebení díky řetězovým článkům se speciální
povrchovou úpravou
• Vynikající pevnost díky pečlivě vybrané vysoce kvalitní
uhlíkové oceli
• Vhodné pro teploty od -10 °C do +130 °C díky novému
prvotnímu mazivu iwiDUR-G
• Rozšířený rozsah provozních teplot až do 150 °C s
vysokoteplotním mazivem
• Protlačovaná pouzdra a válečky pro ještě lepší odolnost
proti korozi, snížené počáteční prodloužení a tišší chod řetězu
• Šetrné k životnímu prostředí: materiály splňující RoHS,
bez šestimocného chromu (CrVI)

• P
 ři pravidelném následném mazání vysoká odolnost proti
opotřebování
• Dobrá, dlouhotrvající odolnost proti korozi ve srovnání s
řetězy s povrchovou úpravou
• Výrazně vyšší pevnost v tahu a mez únavy než u běžných
nerezových řetězů
• Možné menší rozměry

Aplikace
Potravinářský a nápojový průmysl
Výroba nápojů
Balicí průmysl
Technologie výroby sýrů a mléka
Vlhké nebo agresivní prostředí
Čisticí systémy

Aplikace
Jakékoli prostředí zahrnující použití vody nebo vodní páry nebo
ve kterém platí přísné předpisy pro čištění ve spojení s přísnými
požadavky na pevnost použitých válečkových řetězů.
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Další informace naleznete v
letáku produktů nebo navštivte
www.iwis.com

Zur besseren Orientierung in
unserem Gesamtkatalog können Sie den Inhaltsnavigator
auf der Rückseite nutzen.
Klappen Sie diese Seite um
und Sie kommen schneller auf
Ihre gewünschte Seite.

Die Marke für höchste
Präzisionskettensysteme
Präzision.
für Antriebs- und Förderzwecke

OF

Gesamtkatalog

Další informace naleznete v
našem katalogu produktů JWIS
nebo navštivte www.iwis.com

Präzisionskettensysteme für Antriebs- und Förderzwecke

•
•
•
•
•
•

Klíčové vlastnosti

Höchster Korrosionsschutz kombiniert mit hervorragender Verschleißresistenz
Eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination von HightechBeschichtungen sorgt nicht nur für höchsten Korrosionsschutz,
sondern auch für hervorragende Verschleißlaufeigenschaften!

NEU
von iwis

Speziell beschichtete Hülsen und Bolzen reduzieren den
Verschleiß im Kettengelenk der JWIS b.triton. Der neue, gezielt
für die Anwendungsgebiete der b.triton-Ketten zugeschnittene Schmierstoff iwiDUR-G, sorgt für zusätzlichen Schutz vor
Verschleiß und Korrosion.

Nimmt jede Herausforderung an:
Die neue b.triton-Hochleistungsrollenkette von iwis
Standardmäßig wird b.triton mit iwiDUR-G erstgeschmiert. Ein Hochleistungsfett mit hervorragenden
Verschleißschutzeigenschaften und zusätzlichem Schutz vor Korrosion. Alternative Schmierstoffe, z.B.
mit Lebensmittelzulassung oder für Hochtemperaturanwendungen, sind auf Anfrage erhältlich.

Unsere neuen b.triton-Ketten sind die optimale Lösung, wenn Edelstahl an seine Festigkeitsgrenze
stößt und herkömmliche Beschichtungen unter rauen Betriebs- und Umweltbedingungen nicht mehr
korrosionsbeständig sind. Dank der hochleistungsfähigen Zink-Flake-Technik
in Kombination mit einer
Anwendungsgebiete
einzigartigen Oberflächenbehandlung hat die JWIS-b.triton-Kette eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Überall in Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen
als jede andere beschichtete Kette. Damit ist sie besonders nachhaltigoder
– und
das schont
die Umwelt.
mit strengen
Reinigungsvorschriften
in Verbindung mit
höchsten Anforderungen an die Festigkeit der eingesetzten
Rollenketten.

b.triton-Highlights

Hier einige Einsatzbespiele:

• Bester Schutz vor Korrosion: bis zu 1.000 Stunden im Salzsprühnebeltest nach ISO 9227 • Bei rauen Außenbedingungen
• In automatisierten Parkhäusern
• Verschleißfest dank speziell beschichtetem Gelenk
• In Schlachtbetrieben
• Hervorragende Festigkeit durch sorgfältig ausgewählte Carbonstahl-Qualität
• In der Lebensmittelindustrie
• Mit der neu entwickelten Initialschmierung iwiDUR-G im Temperaturbereich -10 °C bis +130 °C
einsetzbar
• In
Häfen
• Mit Hochtemperaturschmierung erweiterter Einsatzbereich bis zu 150 °C
• In der Gebäudetechnik
• Fließgepresste Hülsen und Rollen für noch bessere Korrosionsbeständigkeit,
reduzierte Einlauflängung und ruhigeren Lauf der Kette
• Umweltfreundlich: RoHS-konforme Materialien – und natürlich frei von sechswertigem Chrom (CrVI)

9
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Úchytové řetězy

Řetězy s bočním ohybem

Úchytové řetězy iwis mají upínací prvky odolné proti opotřebení
a korozi, které zajišťují bezpečné zásobování, přepravu a
polohování tenkostěnných velkoformátových materiálů, jako
jsou plastové fólie. Rozdílné úrovně síly pružin umožňují
jemné uchopení a bezpečné přidržení široké škály materiálů. U
úchytových řetězů iwis zapadne upínací zařízení přesně do
drážky a zajišťuje lepší přídržnou sílu. Více volného prostoru v
oblasti vkládání umožňuje lepší podávání fólie. Fólie není přes
upínací zařízení natažená nebo deformovaná, snižují se emise
hluku. Úchytové řetězy iwis jsou opatřeny nopovými destičkami,
které zajišťují provozní spolehlivost a vysokou úroveň hygieny.
iwis nabízí celkem 6 různých verzí úchytových řetězů.

Řetězy s bočním ohybem iwis nabízejí ideální řešení pro jakoukoli aplikaci se zakřivenými syntetickými dopravníkovými pásy,
a to i při extrémně malých poloměrech ohybu. Všechny řetězy t
ohoto typu jsou vyráběny se stejně mimořádně vysokým
standardem přesnosti jako řetězy iwis s bočním průhybem,
s jejich unikátními kuželovými čepy a speciální konstrukcí článků.

Klíčové vlastnosti
• V
 ynikající odolnost proti opotřebování a minimální počáteční
prodloužení v důsledku optimálního předpětí
• Mimořádně vysoká pevnost řetězu umožňuje jeho použití i na
dlouhých strojích
• Základní verze řetězů jsou chemicky poniklované / na
požádání jsou k dispozici i bezúdržbové verze MEGAlife
• Stejné délky řetězů (v rámci zvoleného rozsahu tolerancí)
garantují dokonalé provozní charakteristiky při synchronním i
paralelním provozu
• Rozdílné úrovně síly pružin umožňují jemné uchopení a
bezpečné přidržení široké škály materiálů
• Je možné vyrábět řetězy s omezenou délkovou tolerancí
• Pro aplikace v potravinářském průmyslu mohou být všechny
řetězy dodávány s prvotním potravinářským mazivem

• Nejvyšší nosnost a spolehlivost jsou zaručeny při
dlouhodobém používání
• Produkty jsou uspořádány a stabilním způsobem
přepravovány na zakřivených syntetických dopravních pásech
• Umožňují velmi malé poloměry zakřivení
• Nasazením rovných a zahnutých destiček lze řetězy použít
jako dopravní řetězy

Steuerkettenräder für
Gripketten-Applikationen

Gripketten „mit Klammer F“
NEU

Version F

Klíčové vlastnosti

Beispiel mit
Version E

www.iwis.com
www.iwis.com

y
x
6,3

16

F

12,7

Version A

Version B

Version D

7

8

L 85 A-SB

12,7

16,8

17,8

425

10.000

kurz
(N) zeiti
g

Max. zulässige
Kettenzugkraft

600

1500

0,65

Lager

Zapfen

O-Ring
Band

Kette

Verschleißanzeige

2, 4, 8

M 106 A-SB

15,875

21,0

22,3

500

18.000

900

2500

1,00

2, 4, 8

M 128 A-SB

19,05

26,3

27,7

750

26.000

1200

3700

1,50

2, 4, 8

Das zusätzliche Lager dient zur Führung und stützt auftretende Querkräfte und Spannungen direkt am Gestell ab,
ohne sie auf die Kette zu übertragen. Somit sind optimale
Stabilität, Transfer und Anordnung des Produktes auf dem
Band gewährleistet.

Maße x und y sind abhängig von eingesetzter Feder. Dies sind die Maximalwerte für den
Öﬀnungshub. Ein geringerer Öﬀnungshub verlängert die Lebensdauer der Feder.
* Die durchschnittliche Folienhaltekraft (F) wurde durch Referenzfolien ermittelt.
Konkrete Werte sind abhängig von der eingesetzten Folie (Material, Oberfläche, Folienstärke).
Abweichungen sind möglich.

www.iwis.com

• Komplettausführung inkl. Zapfen und Lager sind auf Anfrage lieferbar

Der Antrieb der Bänder erfolgt über eine Zapfen-/O-RingVerbindung, die den Außenradius des Bandes mit der
Kette verbindet. Die Ausstattung des Systems mit einem
zusätzlichen Lager führt zu einer weiteren Reduzierung der
Reibung.

Anwendungsgebiete:
Bäckerei-, Verpackungs- und allgemeine Förderanwendungen, bei denen höchste Tragfähigkeit und Zuverlässigkeit
im Langzeiteinsatz erforderlich sind.

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG / Albert-Roßhaupter-Straße 53 / 81369 München
Tel. +49 89 76909-1500 / Fax +49 89 76909-1198 / sales@iwis.com

www.iwis.com
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Produktpalette:
Seitenbogenförderketten für Anwendungen
Gundkette ist in drei Größen verfügbar: ASA 40 / ASA 50 / ASA 60
im Bereich Kunststoﬀ-Kurvenbänder•• Die
Folgende Ausführungen sind lieferbar: C-Stahl oder alternativ vernickelt

iwis Seitenbogenförderketten bieten die optimale Lösung für alle Anwendungen mit KunststoﬀGrundketten:
Kurvenbändern, selbst bei kleinsten Kurvenradien. Sämtliche Ketten dieser
Art werden nach dem
Breite
gleichen extrem hohen Präzisionsstandard aller iwis Seitenbogenrollenketten, mit ihrem einmaligen konischen Bolzen und Kettenglieddesign gefertigt.

Gew
(kg/icht
m)

Eine kundenspezifische Gestaltung der Räder ist möglich
z. B. Lagersitze, Passfedernuten, Gewinde, spezielle Durchmesser, Oberflächen... Bitte teilen Sie uns Ihre technischen
Anforderungen und Mengen mit.

Liefe
bind rbare
gliedungs Verer -

0,6 50045980

19,8

Beze
ichn
ung

Art. Nr.
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• Für Anwendungen mit ½“-Gripketten empfehlen wir als
kleinstes Steuerkettenrad folgende Zähnezahl: 11 Zähne
• Für Anwendungen mit 5/8“-Gripketten empfehlen wir als
kleinstes Steuerkettenrad folgende Zähnezahl: 14 Zähne
• Für ein besseres Laufverhalten empfehlen wir
Steuerkettenräder mit mindestens 19 Zähnen.
• Bei weniger als 20 Zähnen empfehlen wir den Einsatz
einer Einlauframpe. Bei mehr als 20 Zähnen ist eine
Einlauframpe optional.
• Für unterschiedliche Federstärken werden verschiedenartige
Steuerscheibendurchmesser benötigt.

Kundenspezifische Gestaltung
x

a (mm
1
)

Gripketten von iwis mit verschleißfesten und korrosionsbeständigen Klemmelementen garantieren sicheres Zuführen, Transportieren und Positionieren von dünnwandiØ FolienTeilung
iwis Bez.
DIN ISOVerpackungshaltekraft
Feder
gen, großflächigen Materialien. Gripketten werden beispielsweise
in der
p [mm]
F* [N]
L 85 Grip
08 B-1
12,7
42und
1,3x5,5
industrie, in der Medizintechnik, der Elektroindustrie, der Leiterplattenfertigung
der Metallbearbeitung eingesetzt.

Teilu
(mmng p
)

• Einfach- und Zweifachkette 1/2 x 5/16“ nach ISO 606
• Greifer als Klammer ausgebildet
• Klammer mit durchgehend scharfer Haltekante
• Haltekraft ist abhängig vom Fördergut
• Klammer und Druckfeder aus Federstahl rostfrei
• Durch Auflaufen auf eine spezielle Geometrie des Kettenrades öﬀnet der Greifer mit einer leichten Seitwärtsbewegung
• Lebensmittelechte Erstschmierung
• Gestaltung der Kettenräder auf Anfrage

Gripketten: präzise, korrosionsbeständig, zuverlässig!

Další informace naleznete v
letáku produktů nebo navštivte
www.iwis.com
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Další informace naleznete v l
etáku produktů nebo navštivte
www.iwis.com

NOVINKA
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Deskové řetězy

Monitorování stavu

Deskové řetězy iwis jsou dostupné v přímé verzi nebo verzi
s bočním ohybem, v různých materiálech, s různou konstrukcí
článků a s různými tloušťkami destiček. Ať už jsou řetězy
vyrobené z oceli, nerezové oceli nebo plastu, mají deskové
řetězy velmi speciální vlastnosti, jako je vysoká odolnost proti
opotřebování a vysoce kvalitní zpracování.

Přepracovaný a o dodatečné senzory a rozhraní rozšířený systém
CCM-S měří opotřebování resp. prodloužení používaných řetězů
a pomáhá tak personálu údržby zavčas určit, kdy je třeba vyměnit
vytahaný řetěz.

Klíčové vlastnosti
• Všechny deskové řetězy FLEXON podléhají vysokým
standardům kontroly kvality a průběžnému testování,
které vyžaduje norma ISO 9001.
• Deskové řetězy iwis jsou vyráběny z vysoce kvalitních
materiálů od renomovaných dodavatelů.
• Téměř všechny verze ocelových deskových řetězů jsou
dodávány s tvrzenými čepy, což snižuje opotřebování a
zvyšuje životnost řetězu.
• Produktovou řadu FLEXON neustále rozšiřujeme,
optimalizujeme a vyvíjíme.
• Náš inženýrský tým navíc rád vyvine a zrealizuje řešení
deskových řetězů dle specifických požadavků zákazníka.
To zahrnuje vše od konfigurace systémů pro konkrétní řetězy
až po úpravy řetězů (např. unašeče a speciální materiály).

Klíčové vlastnosti
• Poskytuje

personálu údržby čas na (re)akci!
• Eliminuje dlouhé prostoje zařízení nebo strojů
• Neexistuje riziko porušení slíbených dodacích termínů –
nedochází k přerušení logistického řetězce
• Zabraňuje finančním ztrátám způsobeným přerušením výroby
• Monitorování aplikací přesného řetězu
• Uplatňuje se systém „Plug and Play“ – nevyžaduje
kalibraci atd.
• Plastové kluzné vedení odolné proti opotřebování a nárazu
• Stabilní, nepropustné plastové pouzdro

✓ Digitalizační rozhraní
✓ Jednoduchá, modulární konstrukce
✓ Optimalizovaný design

Produktkatalog
Product range

Další informace naleznete v
našem katalogu nebo navštivte
www.iwis.com

shop.iwis.de

Highlights und Kundennutzen

Jetzt auch im iwis.shop!
Now also online!

Highlights and customer benefits
iwis bietet unter der Produktmarke FLEXON ein umfangreiches
Scharnierbandketten-Produktprogramm sowie zahlreiche Spezialketten und Sonderausführungen für verschiedenste Anwen
dungen.

Under the product brand FLEXON, iwis offers a comprehensive
range of flat top chain, numerous special chains and special
chain versions for a variety of applications.

• FLEXONScharnierbandketten werden aus hochwertigen
Materialien namhafter Hersteller produziert.

• FLEXON flat top chains are produced from highquality materi
als sourced from reputable suppliers.

• Alle FLEXONScharnierbandketten aus Stahl werden standard
mäßig in annähernd allen Ausführungen mit einem gehärteten Bolzen montiert. Der Verschleiß wird dadurch verringert
die Standzeit der Ketten erhöht.

• Nearly all versions of FLEXON flat top steel chains are sup
plied with especially hardened pins, which reduces wear and
increases the service life of the chain.

NEW

• Alle FLEXONScharnierbandketten werden entsprechend den
Scharnierbandketten und Zubehör
hohen Anforderungen der ISO 9001Vorgaben qualitätsüber
Flat Top Chains and Accessories wacht und kontinuierlich geprüft.

• Das FLEXONProduktprogram unterliegt einer ständigen
Erweiterung, Optimierung und Entwicklung.
• Unser Engineering Team bietet darüber hinaus im Bereich
Scharnierbandketten die Entwicklung und Realisierung von
kundenspezifischen Sonderlösungen. Dies reicht von ketten
gerechten Anlagenauslegungen über Kettenmodifikationen
(z.B. Anbauteile und Sondermaterialien) bis hin zur Kettenentwicklung. Sprechen Sie uns an.

• All FLEXON flat top chains are subject to the high quality
inspection standards and continuous testing required by
ISO 9001.

• We are constantly expanding, optimising and developing
the FLEXON product range.
• In addition, our Engineering Team will be glad to design and
realise specialised, customerspecific flattop chain solutions.
This covers everything from chainappropriate system configu
ration to chain modification (such as attachments and special
materials) or chain design.
Please contact us for more details.

iwis Engineering Team

+49 2739 8671
TeamFTC@iwis.com

Další informace naleznete v
letáku produktů nebo navštivte
www.iwis.com

Highlights unseres CCM-S Systems

NEU
von iwis

CCM-S – Chain Condition Monitoring „Smart“
Das Kettenlängungs-Überwachungssystem

DATENTRANSFER

SLE-FUNKTION

ADD-ON SENSOREN

DARSTELLUNG

Weltweit standardisierte,
feldbusunabhängige
IO-Link-Technologie als
Kommunikationsstandard.

Teilbereiche des Kettenstranges können individuell gemessen und auf
Abweichungen zur durch-

Mittels zweier zusätzlicher
integrierter Sensoren
werden zum einen die
Kettentemperatur
und zum anderen Stöße
gegen den Gleitschuh des
CCM-S gemessen.

Monitoring-Daten können
lokal über die von iwis
kostenlos zur Verfügung
gestellten Monitoring Software auf Ihrem Rechner
dargestellt werden.

schnittlichen Längung
Das CCM-S ist die neueste Innovation zur Kettenüberwachung von iwis. Mit zusätzlichen
hin ausgewertet werden.
Separathilft
erhältliche SpezialSchnittstellen und Sensoren misst es die Verschleißlängung von Ketten im Einsatz und
Verbindungsglieder nötig.
so dem Instandhaltungspersonal rechtzeitig zu erkennen, wann die Kette aufgrund der
Verschleißlängung ausgetauscht werden muss.

GESCHWINDIGKEIT

KETTENGRÖSSEN

KONTAKTLOS

INTEGRATION

Unterschiedliche
Geschwindigkeitsbereiche
und wechselnde
Belastungsrichtungen
stellen für das CCM-S kein
Problem dar.

Das CCM-S kann sowohl
für Simplex- als auch für
Duplex- und Triplex-Ketten
verwendet werden,
da jeweils nur ein Strang
der Kette detektiert
werden muss.

Eine präzise Überwachung
findet kontaktlos und
ohne direkten Eingriff in
den Kettenantrieb statt.

Das CCM-S kann schnell
und einfach an den
Ketten in zahlreiche
Kettenanwendungen
integriert werden – auch
nachträglich ohne Einsatz
von Sonderanbauteilen.

3
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Mazání řetězu
Protože většina tření vzniká ve spojích řetězových článků,
má mazání tohoto místa rozhodující vliv na životnost řetězového
pohonu. V pekárenském průmyslu závisí použití potravinářských
maziv na faktorech, jako je dostupnost zařízení, intervaly údržby,
riziko kontaminace a intenzita čištění.

Při výběru správného maziva je také důležité vzít v úvahu média,
se kterými řetěz v aplikaci přichází do styku. Produkty jako
mouka, cukr a škrob mohou pronikat spojem článku řetězu,
což může ubírat mazivo z řetězu a/nebo mít abrazivní účinek.
To může mít za následek neefektivní následné mazání a způsobit
tuhost spojů řetězových článků.

V závislosti na podmínkách použití doporučujeme následující prvotní maziva:

IP16 Potravinářské maziva na bázi oleje

EL-6 Vysoce výkonné mazivo na bázi vosku

IP16 nabízí optimální ochranu proti opotřebování a korozi a
vynikající průnik do spojů řetězu. Vysoce výkonný olej vytváří
účinný ochranný film, který nelze narušit, a umožňuje
bezproblémové následné mazání.
Technické údaje:

EL-6 je vosk na mazání řetězů s vynikajícími adhezními vlastnostmi, který byl speciálně vyvinut pro potravinářský průmysl.
Tento vosk má pozitivní vliv na opotřebování a korozi a vytváří
ochranný film, který zabraňuje pronikání abrazivních částic do
spojů řetězu.

Chemické složení

 yntetický uhlovodíkový olej +
S
esterový olej

Technické údaje:
Konzistence

Vysoce viskózní

Barva

Žlutá

Barva

Béžová

Viskozita

Cca. 125 mm²/s at +100 °C

Hustota

Cca. 0.89

Viskozita	Kinematická (40 °C):
15 cm2/s (1500 cSt)
Hustota

Cca. 0.86 g/cm³ (20 °C)

Skupenství

Kapalné

Provozní teplota	-25 °C až cca. +80 °C
(změna skupenství)

Teplotní rozsah

-25 °C až +120 °C

Schválení NSF H1

Schválení NSF H1

154891

154890

Následné mazání
Náš sprej VP6 Kombi Superplus s vysokou adhezí je ideální pro
následné mazání řetězů bez rizika kontaktu s potravinami a v
teplotním rozsahu do +250 °C.
Nový sprej iwis VP8 FoodPlus splňuje přísné požadavky NSF a má
certifikaci H1 (č. 157999). Je skvělou volbou pro potravinářský
průmysl. VP8 lze také použít v rozsahu nízkých teplot až do -35 °C.
Furthermore, our MEGAlife a CF b.dry navíc umožňují pozoruhodně dlouhou životnost bez prvotního nebo následného mazání
(běh nasucho).

3
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Betriebszeit in h

4

Je wirksamer
die Schmierung,
desto größer die
zulässige Gelenkflächenpressung!

1
5

Další informace naleznete v našem
letáku „Řešení mazání od iwis“

Kettenlängung in %

2

0

JETZT NEU

Über Kettenlängung, Schmierbedingungen und Rollenketten:
Das Verhalten der Kettenlängung in Abhängigkeit von der Schmierung
1

Trockenlauf

3

Starker Verschleiß führt zur Zerstörung der

Kette in kürzester Zeit.
Vorbeugen & Nachschmieren:
Einmalige
Hinweise zur richtigen Anwendung von iwis-Schmierstoﬀ
en Erstschmierung
2

Verzögerung des Verschleißvorganges bis zum
Verbrauch des Schmiermittels.

Zeitweiser Trockenlauf

5

durch zu lange Nachschmierintervalle.
4

Teilweise unzureichende Schmierung

führt zu ungleichmäßigem Verschleiß – hervorgerufen durch minderwertigen, verschmutzten,
ungeeigneten oder unzureichend aufgetragenen Schmierstoﬀ.

Vollkommene Schmierung

Starke Herabsetzung des Verschleißes
und somit größte Sicherheit für eine lange
Kettenlebensdauer.
Eine andere Variante ist der Einsatz unserer wartungsfreien MEGAlife-Ketten, da
diese selbstschmierend sind.

Verlängerung der Kettenlebensdauer mit der richtigen Nachschmierung
Sollten Sie Mangelschmierung an Ihrer Kette feststellen, so
empfehlen wir folgende Vorgehensweise: Reinigen Sie die
Kette mit einem sehr niedrigviskosem Öl oder einer geeigneten
Waschsubstanz. Dadurch werden die Partikel angelöst und alter

Schmierstoﬀ sowie andere Verschmutzungen aus dem Gelenk
gewaschen. Wenn die Ket te gereinigt ist, sollte sie mit einem geeigneten Nachschmierstoﬀ – gemäß unseren Praxistipps – neu
geschmiert werden.

PRAXIS-TIPP
Kontinuierliches Nachschmieren mit einer angepassten Schmierstoﬀmenge wirkt sehr viel eﬀektiver als lange Schmierintervalle mit
großen Mengen an Schmierstoﬀ. Um die optimale Schmierstoﬀmenge
herauszufinden empfiehlt es sich, mit 3 ml Schmierstoﬀ auf 1 m Kette
(für 10B-1) zu starten und sich an die richtige Menge heranzutasten.
Der Schmierzustand im Kettengelenk kann in der Regel durch Öﬀnen
eines Steckgliedes überprüft werden. Die Oberfläche der Kettenbolzen
muss eine klare, saubere Schmierstoﬀschicht aufweisen.
2
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Folgende Auﬀälligkeiten können Signale einer
unzureichenden Nachschmierung sein:
• Auftreten von Abrieb/Rotrostbildung
• Geräuschbildung, Quietschen
• Ungewöhnlich starke Kettenlängung
• Verdrehung der Kettenbolzen
• Starker Verschleiß an Kettenrädern
• Erhöhte Stromaufnahme des Antriebsmotors
• Hitzeverfärbung/Anlaufen

SPREJ VP6 SUPERPLUS
•
•
•
•

Teplotní rozsah od -0 °C do +250 °C
Široká škála aplikací
Snadná aplikace
Vysoce výkonné mazivo vyvinuté speciálně
pro řetězové aplikace
• Optimální penetrace
• Bez silikonu
NOVÝ
•
•
•
•
•
•
•

SPREJ VP8 FOODPLUS

Splňuje NSF H1 (č. 157999)
Bez přítomnosti MOSH/MOAH
Možná přesná, úsporná aplikace
Optimální průnik do spojů článků řetězu
Teplotní rozsah -35 °C až +135 °C
Neobsahuje živočišné produkty a ethanol
Bez silikonu

Zákaznický servis: Jsme zde, abychom vám pomohli

Poradenství a posouzení u zákazníka

Technická podpora

Řešení na míru

• K
 ompletní hodnocení řetězu a analýza
zařízení
• Zkušenosti a doporučení odborníků
• Řešení specifická pro aplikaci

• K
 onfigurace řetězového pohonu
(www.iwis.com/chain-calculation)
• Testy odolnosti a benchmarking
• Mez únavy, pevnost při přetržení a
metalografické analýzy
• Modely pro 3D tisk
• Technická dokumentace

• Š
 iroká škála možností montáže
unašečů
• Nový design a optimalizace unašečů
• Označení zboží specifické pro
zákazníka

Monitorování stavu

Online nástroje

Systém monitorování prodloužení
řetězu (CCM-S) jako dokonalý nástroj
preventivní údržby.

• CAD výkresy
• Vyhledávač řetězu
• Konfigurátor řetězu

Online obchod –
www.iwis.com/shop

Komponenty pohonu
• Řetězová kola
• Destičková kola
• Napínače řetězů

Jasné a přehledné informace o
produktech a rychlé objednávání řetězů
standardní délky.

Zákaznický servis
• Nástroje na rozmontování řetězu
• Stahovače řetězů
• Vytahovače čepů

Tel. +49 (0)89 76909-1500
Fax +49 (0)89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com
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Naše pobočky
Německo

Německo

Německo

Brazílie

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-Roßhaupter-Straße 53
81369 München
Tel. +49 89 76909-1600
Fax +49 89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com

iwis antriebssysteme GmbH
Essener Straße 23
57234 Wilnsdorf
Tel. +49 2739 86-0
Fax +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com

iwis agrisystems
Schützenweg 5
36205 Sontra
Tel. +49 5653 9778-0
Fax +49 5653 9778-26
agrisystems@iwis.com

iwis Sistemas de Transmissão
de Energia Mecânica Ltda.
Rua Bento Rosa, n° 1816
Bairro Hidráulica
95.900-000 Lajeado, RS
Tel. +55 51 3748-7402
salesbrazil@iwis.com

Čína

Francie

Velká Británie

Indie

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road
215153 Suzhou SND
Tel. +86 512 8566-3010
Fax +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

iwis systèmes de transmission
10, rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
Tel. +33 4374515-70
Fax +33 4374515-71
salesfr@iwis.com

iwis drive systems Ltd.
Unit 8c Bloomfield Park
Bloomfield Road, Tipton
West Midlands, DY4 9AP
Tel. +44 12 15213600
Fax +44 12 15200822
salesuk@iwis.com

iwis drive systems India Pvt. Ltd.
„Anisha“, Unit No3, SR. No. 84/1
Regency Cosmos, Baner Mahalunge Road,
Opposite to Amruta Hotel
Baner, Pune, Maharashtra-411045
Tel. +91 20 67110305
salesin@iwis.com

Itálie

Kanada

Jižní Korea

Švýcarsko

iwis drive systems Srl
Via Carlo Rota, 10
20090 Monza (MB)
Tel. +39 340 9296142
Fax +49 89 7690949-1726
italia@iwis.com

iwis drive systems, Inc.
101-19097, 26th Avenue,
Surrey BC V3Z 3V7
Tel. +1 604 560-6395
Fax +1 604 560-6397
salesca@iwisusa.com

iwis engine systems Korea Co., Ltd.
Oﬃce No. 403-2, 322 Yanghyeon-ro
(Yatap-dong, Korea Design Center)
Bundang-Gu, Seongnam Si,
Gyeonggi-Do, Korea (ZIP) 13496
Tel. +82 31 788-7545
saleskor@iwis.com

iwis AG Kettentechnik
Bahnweg 4 (Postfach)
5504 Othmarsingen
Tel. +41 62 8898999
Fax +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

Jižní Afrika

Česká republika

Turecko

USA

iwis drive systems, (Pty) Ltd.
Unit 3, 127 Koornhof Road
Meadowdale, 1613
Tel. +27 11 392-2306
Fax +27 11 392-3295
salessa@iwis.com

iwis antriebssysteme spol. s r.o.
Písecká 893
38601 Strakonice
Tel. +420 383 411811
Fax +420 383 321695
salescz@iwis.com

iwis tahrik sistemleri ltd. şti.
Kağıthane Ofis Park 4C-Blok
Bağlar Cad. No: 14
34406 Kağıthane-Istanbul
Tel. +90 212 939-3843
Fax +90 212 939-3701
salestr@iwis.com

iwis drive systems, LLC
Building 100, 8266 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
Tel. +1 317 821-3539
Fax +1 317 821-3569
sales-us@iwis.com

Váš obchodní zástupce

02/2022 – Vyhrazujeme si právo provádět změny a opravy chyb včetně všech ilustrací.
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