Rozwiązania firmy iwis dla piekarni
Ranża piekarnicza i cukiernicza stale zmaga się z rosnącymi potrzebami konsumentów.
iwis wspiera firmy z branży piekarniczej dzięki najwyższej jakości rozwiązaniom w
zakresie łańcuchów i konserwacji profilaktycznej. W ten sposób chcemy pomóc Państwu
w zminimalizowaniu przestojów i zmaksymalizowaniu wydajności. W końcu – wspólnie
możemy wprawić świat w ruch.

rozwiązania branżowe iwis

iwis.de/industries

www.iwis.com

Wydajność w każdym przypadku

Państwa oczekiwania

Branża piekarnicza i cukiernicza stwarza duże wymagania
względem technologii łańcuchów. Oferujemy idealnie dopasowane rozwiązania, w ramach których uwzględniamy najważniejsze aspekty, takie jak przepisy higieniczne, różne zakresy temperatur, wysoką precyzję oraz odporność na korozję. Nasza gama
produktów obejmuje łańcuchy napędowe i przenośnikowe obejmujące cały proces – od produkcji ciasta, przez fermentację, aż
po pakowanie gotowych produktów.

• Większa produktywność
• Mniej przestojów maszyn
• Największe możliwe tolerancje oraz precyzja w zakresie długości w ramach par podzespołów
• Stosowanie optymalnego środka smarującego
• Opieka nad klientem na miejscu, sprawowana przez pracowników firmy iwis

Bez względu na to, czy produkujecie Państwo rogaliki (napędowe
łańcuchy gięte promieniowe), ciasta, czy też bagietki (łańcuchy
płytkowe), firma iwis oferuje kompleksową gamę produktów
spełniających wszystkie Państwa wymagania w zakresie higieny,
czyszczenia i wahań temperatury.
Kreatywni inżynierowie ds. sprzedaży i wykwalifikowani
kierownicy projektów znajdą inteligentne rozwiązania
skomplikowanych wyzwań – rozwiązania spełniające Państwa
wymagania.

Nasze rozwiązanie
Firma iwis antriebssysteme postrzega siebie jako partnera ds.
rozwoju i lidera technologicznego, pomagającego Państwu
spełnić wyzwania, z którymi się Państwo zmagają. Ultranowoczesne narzędzia do symulacji i projektowania, opracowane przez
nas samych, pomagają naszym inżynierom ds. rozwoju wybrać
zawczasu właściwe dla Państwa rozwiązania.

Państwa osoba kontaktowa w iwis

Prosimy o kontakt z zespołem obsługi
klientaiwis w celu uzyskania wsparcia dla
swojej branży!
Telefon: +42 383 411 820
Fax: +42 383 321 695
salescz@iwis.com
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Łańcuchy płytkowe
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Monitorowanie stanu

NO
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CCM-S
Monitorowanie stanu łańcucha
System monitorowania
stanu
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Łańcuchy z drążonym sworzniem
HB50.8

Łańcuchy tulejkowe

Kapiący olej i/lub ścieranie się powłoki cynkowej prowadzą
do znacznego zanieczyszczenia maszyn, a tym samym do
problemów w spełnieniu wymogów przepisów dotyczących
higieny w branży piekarniczej. Wraz z opracowaniem łańcucha
z drążonym sworzniem HB50.8 firma iwis wprowadziła program
zapewniający wysoki poziom odporności na ścieranie i zużycie.
Łańcuchy z drążonym sworzniem HB50.8 są dostępne w wersji ze standardowej stali, stali nierdzewnej i ocynkowanej oraz z
rolkami ze stali lub tworzyw sztucznych.
Poprawiona odporność na ścieranie w wersji HB50.8 ZPKDD jest
uzyskiwana przede wszystkim dzięki zoptymalizowanemu łożysku ślizgowemu z tworzywa. Ponadto podkładki oporowe zamontowane pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi płytkami zapobiegają niepożądanemu ścieraniu się cynku.

Najważniejsze zalety

Piece do nieprzerwanego pieczenia na ogół stawiają łańcuchom
napędowym szczególne wymagania. Stanowią one trudne środowisko pracy z wysokimi temperaturami i typowymi zanieczyszczeniami powstającymi w piecach, takimi jak osady z procesu
pieczenia. Najlepszymi łańcuchami do stosowania w tych wymagających zastosowaniach są łańcuchy tulejkowe ELITE. Zostały
one opracowane specjalnie pod kątem przenośników pokonujących duże odległości przy stosunkowo niskich prędkościach. Oferowane łańcuchy tulejkowe z serii ELITE są zgodne z normami DIN
8165 i DIN 8167, a także z normami brytyjskimi w wymiarach anglosaskich i z szeroką gamą rozwiązań specjalnych.
W zależności od konkretnego zastosowania, do produkcji niestandardowego łańcucha można użyć różnych powłok i materiałów. Umożliwia to opracowanie systemu idealnie dopasowanego do Państwa urządzeń.
Wysokie temperatury sprawiają, że wiele smarów pracuje przy
granicznych wartościach tolerancji eksploatacyjnych. W takich
przypadkach iwis jest w stanie zaoferować łańcuchy ze specjalnymi łożyskami kulkowymi lub wysokotemperaturowymi łożyskami ślizgowymi na bazie grafitu. Łańcuchy tulejkowe ELITE są
produkowane na zamówienie, aby sprostać szerokiemu wachlarzowi wymagań specjalnych.

• Wiele wersji jest dostępnych z magazynu
• Wersje z bezszwowymi tulejami i drążonymi sworzniami
• Dostępny w wersji ze stali, stali ocynkowanej i stali
nierdzewnej
• Na życzenie możemy dostarczyć łańcuchy dopasowane
parami w celu zapewnienia optymalnej pracy równoległej
• Rolki z tworzywa POM odpornego na ścieranie
• Na życzenie dostępne są niebieskie rolki z tworzywa
• Na życzenie dostępne są łańcuchy ze smarem woskowym

Najważniejsze zalety
• Z
 ewnętrzne rolki powrotne z łożyskami kulkowymi lub
ślizgowymi
• Wydłużone sworznie do przenoszenia korytek z produktem
• Płytki zewnętrzne ze specjalnymi zabierakami, produkowane
i montowane zgodnie ze specyfikacjami klienta
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

Więcej informacji można znaleźć w
naszej ulotce produktowej lub na
stronie 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

Więcej informacji można znaleźć w
naszym katalogu produktów ELITE
lub na stronie 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

4
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Hochleistungsrollen- und Förderketten
High-performance roller and conveyor chains
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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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Łańcuchy rolkowe powlekane

Bezobsługowe łańcuchy
rolkowe MEGAlife
Bezobsługowe Łańcuchy rolkowe i przenośnikowe MEGAlife o
specjalnej konstrukcji ogniw mogą być stosowane we wszystkich obszarach, w których smarowanie wtórne jest trudne lub
niemożliwe. Obejmują one suche środowiska i zastosowania,
w których dostęp na potrzeby konserwacji jest utrudniony. Łańcuchy MEGAlife mają niklowane elementy, dzięki czemu są odporne na korozję i mogą pracować w temperaturach w zakresie
od -40°C do +150°C.
Bezobsługowe łańcuchy rolkowe iwis MEGAlife charakteryzują
się wyjątkowo wysoką trwałością i wytrzymałością zmęczeniową, zapewniając klientom dodatkową niezawodność podczas
eksploatacji. Ponadprzeciętna żywotność bez smarowania
wtórnego oznacza mniej przestojów i mniejsze nakłady na
konserwację. W zależności od zastosowania, łańcuchy bezobsługowe są dostarczane w wersji suchej lub z dodatkowym
specjalnym smarowaniem.

Najważniejsze zalety
• Bezszwowa spiekana tuleja wykonana z materiału specjalnie
opracowanego do tego zastosowania, hartowana i obrabiana
w celu zoptymalizowania właściwości trybologicznych
• Sworzeń z powłoką odporną na zużycie, zoptymalizowaną pod
kątem tarcia
• Bezszwowa rolka z powłoką antykorozyjną oraz geometrią
zoptymalizowaną pod kątem spiekanej tulei

Nasza seria ELITE oferuje szeroki zakres łańcuchów rolkowych
zapewniających wysoką odporność na zużycie w połączeniu z
doskonałą ochroną antykorozyjną zabieraków.

Łańcuchy ocynkowane ELITE (ZP)
Cynk chroni łańcuch przed korozją na dwa sposoby. Po pierwsze,
tworzy nieprzerwaną warstwę wokół elementów łańcucha, zapobiegając bezpośredniemu kontaktowi stalowej płytki łączącej z
wodą, solą i tlenem; po drugie, cynk działa jako „anoda ochronna” – w przypadku uszkodzenia łańcucha chroni przed korozją
ważne elementy przenoszące obciążenia.

Łańcuchy cynkowane płatkowo ELITE (ZAP)

NOW

Nowe łańcuchy z powłoką cynkowo-aluminiową (łańcuchy cynkowane płatkowo) zapewniają najlepszą ochronę przed korozją z
wszystkich łańcuchów powlekanych. Typowa struktura lamelarna tych powłok zapewnia „efekt bariery” i wysoko katodową
ochronę przed korozją bez ryzyka powstawania kruchości wodorowej. Powłoka ma również pozytywny wpływ na tarcie w łożysku łańcuchowym. Nowa powłoka ZAP zastąpi dotychczasowe
powłoki Geomet oraz Dacromet.

Łańcuchy niklowane ELITE (NP)
Charakterystyczne właściwości niklu sprawiają, że powłoka ta
sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań. Jest ona odporna
nie tylko na wodę i powietrze, ale także na różne kwasy i zasady.

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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Więcej informacji można znaleźć w
naszej ulotce produktowej lub na
stronie www.iwis.com

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

Więcej informacji można znaleźć w
naszym katalogu produktów ELITE
lub na stronie 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
Łańcuchy ze stali nierdzewnej CF
Odporne na korozję łańcuchy ze stali nierdzewnej CF firmy iwis
są wyjątkowo niezawodne i zapewniają dobrą odporność na
zmęczenie i korozję. Dlatego idealnie nadają się do stosowania
w przemyśle spożywczym i produkcji napojów. Ograniczone tolerancje długości dla precyzyjnego pozycjonowania oraz bogata
oferta różnych smarów stanowią kluczowe zalety umożliwiające
sprostanie wyzwaniom, przed jakimi stoją łańcuchy napędowe w
przemyśle piekarniczym.

Najważniejsze zalety
• Precyzyjnie wykrawane płytki łączące i najwyższa jakość
powierzchni zapewniają stabilność i wydłużoną żywotność
• Niezwykle odporne na wstrząsy rolki do wymagających
zastosowań
• Bezszwowe tuleje iwis zmniejszają początkowe wydłużenie
wynikające ze zużycia i gwarantują znacznie wyższą precyzję
pozycjonowania podczas pracy niż konwencjonalne łańcuchy
rolkowe ze stali nierdzewnej
• Dostępne są różne specjalne smary, np. do wysokich temperatur (do +400°C), niskich temperatur lub smary przeznaczone
dla przemysłu spożywczego z aprobatą NSF H1
• Zakres temperatur: -100°C do +400°C ze specjalnym smarem.
Przy projektowaniu systemu łańcuchów należy wziąć pod
uwagę eksploatację łańcuchów w skrajnych zakresach temperatur. Zapraszamy do kontaktu!

Kolejny plus
W standardowym badaniu przez natrysk solanką nasze łańcuchy
ze stali nierdzewnej CF osiągają wyższą odporność na korozję w
porównaniu z innymi łańcuchami odpornymi na korozję dostępnymi na rynku.

Bezobsługowe suche łańcuchy ze stali
nierdzewnej b.dry
Łańcuchy rolkowe b. dry są wykonane z odpornej na korozję, bezobsługowej stali nierdzewnej CF ze zoptymalizowanym ogniwem
przegubowym, stanowiącym majstersztyk wysokiej precyzji.
Sekretem asortymentu b.dry jest odesłanie starego podejścia
„stal na stali” do lamusa!
Fakt, że nie jest wymagany smar, zawdzięczamy naszym tulejom
b.dry, wykonanym ze specjalnego, wysokowydajnego materiału.
Możliwości tego materiału są absolutnie niezrównane.

Konstrukcja łańcucha
• T
 uleja polimerowa o wysokiej
wydajności 1 z materiału
zgodnego z wymaganiami FDA
• Cienkościenna, bezszwowa
tuleja ze stali nierdzewnej, 2
sztancowana
• Podstawowy łańcuch: Łańcuch
ze stali nierdzewnej JWIS-CF 3

1

3

2

Najważniejsze zalety
• Zoptymalizowane zużycie
• Bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie i wytrzymałość
zmęczeniowa
• Odporne na korozję i wytrzymałe dzięki zastosowaniu
wysokiej jakości materiałów
• Ograniczone czasy przestoju i koszty konserwacji maszyn
oraz systemów
• Zmniejszone ryzyko skażenia i zabrudzenia wyrobu w procesie produkcji
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

Bolzenlänge

Nutstiftlänge **

Laschenhöhe

Querteilung

b1 min.
mm

d1 max.
mm

d2 max.
mm

a1
mm

a max
mm

g
mm

e
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

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

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

–
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
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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

dry

2x

www.iwis.com

4x

besser als der
Wettbewerb

besser als der
Wettbewerb

Verschleißlebensdauer
Kette trocken

iwis D 127CF b.dry

• CF-Grundkette ist aus austenitischem Edelstahl.

Wettbewerber

• 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.
• Hochleistungspolymer-Hülsen sind FDA-konform, hochbelastbar und reibungseﬃzient. Kontakt mit Lebensmitteln oder
hygienischen Artikeln ist unbedenklich.

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

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

Marktübliche rostfreie Ketten

Perfekt für
den Einsatz im
Lebensmittelbereich

Anwendungsgebiete

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

CF-Edelstahlketten: Extrem korrosionsbeständig!

Więcej informacji można znaleźć w
naszej ulotce produktowej lub na
stronie www.iwis.com/bdry

Hochleistungspolymer-Hülse
aus FDA-konformem Werkstoﬀ

2 Edelstahlträgerhülse dünnwandig,

Printed: SD 02/2017

Więcej informacji można znaleźć w
naszej ulotce produktowej lub na
stronie www.iwis.com

JWIS-Edelstahlketten

1

triton
Łańcuchy odporne na korozję CR

Łańcuchy rolkowe b.triton

Łańcuchy CR są wytwarzane z hartowanych stali wysokostopowych o dobrej odporności na korozję i znacznie wyższej wytrzymałości na rozciąganie i wytrzymałości zmęczeniowej niż zwykłe
łańcuchy ze stali nierdzewnej. Łańcuchy CR sprawdzają się we
wszystkich zastosowaniach, w których łańcuchy muszą pozostać elastyczne pomimo korozyjnych środowisk lub nie mogą korodować ze względu na wymagania w kwestii higieny lub walory estetyczne.

Łańcuchy rolkowe b.triton to idealne rozwiązanie, gdy wytrzymałość
łańcuchów ze stali nierdzewnej to za mało, a tradycyjne powłoki
nie zapewniają odporności na korozję w przypadku ekspozycji na
ciężkie warunki środowiska roboczego i otoczenia. Wysokowydajna technologia cynkowania płatkowego w połączeniu z jedyną
w sobie obróbką powierzchniową zapewniają łańcuchom JWIS b.
triton większą odporność na korozję niż jakiemukolwiek innemu
łańcuchowi powlekanemu. Dzięki temu są one szczególnie trwałe,
a co za tym idzie – przyjazne dla środowiska.

Wszystkie łańcuchy CR mają zapewnione wysoce skuteczne smarowanie pierwotne. Odporność na korozję jest utrzymywana
dzięki odpowiedniemu smarowaniu wtórnemu.

Najważniejsze zalety
• W
 ysoka odporność na zużycie w przypadku regularnego
smarowania wtórnego
• Dobra, długotrwała odporność na korozję w porównaniu
z łańcuchami powlekanymi powierzchniowo
• Znacznie wyższa wytrzymałość na rozciąganie i wytrzymałość
zmęczeniowa niż w przypadku zwykłych łańcuchów ze stali
nierdzewnej
• Możliwość zastosowania mniejszych rozmiarów

Zastosowania
Przemysł przetwórstwa spożywczego i napojów
Produkcja napojów
Maszyny pakujące
Technologie serowarskie i mleczarskie
Wilgotne lub agresywne otoczenie
Systemy czyszczące

• N
 ajlepsze zabezpieczenie przed korozją: Do 1000 godzin
badań przez natrysk solanką zgodnie z ISO 9227
• Odporność na zużycie dzięki specjalnie powlekanym ogniwom
• Pieczołowicie dobrana stal węglowa wysokiej jakości
zapewnia niezrównaną wytrzymałość
• Odpowiednie do temperatur w zakresie od -10°C do +130°C
za sprawą nowego środka smarnego iwiDUR-G
• Rozszerzony zakres roboczy do 150°C za sprawą smaru
wysokotemperaturowego
• Wytłaczane tuleje i rolki zapewniają lepszą odporność na korozję, zmniejszają początkowe wydłużenie oraz zapewniają
cichszą pracę
• Przyjazne dla środowiska: Materiały są zgodne z RoHS i wolne
od sześciowartościowego chromu (CrVI)

Zastosowania
Wszelkie środowiska, w których stosuje się wodę lub parę
wodną lub w których obowiązują surowe przepisy dotyczące
czyszczenia, w połączeniu z rygorystycznymi wymaganiami
dotyczącymi wytrzymałości stosowanych łańcuchów rolkowych.
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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)
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Więcej informacji można znaleźć
w naszej ulotce produktowej lub na
stronie 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

Więcej informacji można znaleźć
w naszym katalogu produktów JWIS
lub na stronie www.iwis.com

Präzisionskettensysteme für Antriebs- und Förderzwecke

•
•
•
•
•
•

Najważniejsze zalety

triton

www.iwis.com
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Uchwyty łańcuchowe

Napędowe łańcuchy gięte promieniowe

Łańcuchy chwytakowe iwis są wyposażone w odporne na zużycie i
korozję elementy zaciskowe, zapewniające bezpieczne podawanie, przenoszenie i pozycjonowanie cienkich materiałów wielkoformatowych, takich jak folie z tworzyw sztucznych. Różne poziomy siły sprężyn umożliwiają delikatne chwytanie i bezpieczne
przytrzymywanie szerokiej gamy materiałów. Dzięki łańcuchom
chwytakowym iwis zacisk pasuje dokładnie do rowka, zapewniając lepszą siłę utrzymującą. Zwiększona wolna przestrzeń w
obszarze wprowadzania umożliwia lepsze podawanie folii. Folia nie jest rozciągnięta ani odkształcona nad zaciskiem, a emisja hałasu jest zmniejszona. Łańcuchy chwytakowe iwis są wyposażone w płyty nub, zapewniające niezawodność działania i
wysoki poziom higieny. iwis oferuje w sumie 6 różnych wersji łańcucha chwytakowego.

Napędowe łańcuchy gięte promieniowe iwis stanowią idealne
rozwiązanie w każdym zastosowaniu z zakrzywionymi syntetycznymi przenośnikami taśmowymi, nawet przy wyjątkowo
małych promieniach gięcia. Wszystkie łańcuchy tego typu są
produkowane z zachowaniem tego samego bardzo wysokiego
stopnia precyzji, co wszystkie łańcuchy do pracy po łuku iwis,
z ich wyjątkowym sworzniem stożkowym i specjalną konstrukcją ogniw.

Najważniejsze zalety
• D
 oskonała odporność na zużycie i minimalne wydłużenie
wstępne dzięki optymalnemu wstępnemu rozciąganiu
• Niezwykle wysoka sztywność łańcucha pozwala na stosowanie łańcuchów nawet w długich maszynach
• Podstawowe łańcuchy są chemicznie niklowane / na życzenie
są dostępne wersje bezobsługowe MEGAlife
• Identyczne długości łańcucha (w wybranym zakresie tolerancji) zapewniają doskonałą charakterystykę pracy – zarówno
synchronicznej, jak i równoległej
• Różne poziomy siły sprężyn umożliwiają delikatne chwytanie
i bezpieczne przytrzymywanie szerokiej gamy materiałów
• Możliwość produkcji łańcuchów o ograniczonych tolerancjach
długości
• Na potrzeby zastosowań w przemyśle spożywczym wszystkie łańcuchy mogą być dostarczane ze smarem pierwotnym
dopuszczonym do kontaktu z żywnością

• Najwyższa wydajność przenoszenia obciążeń i niezawodność
gwarantowana w długotrwałej eksploatacji
• Produkty są rozmieszczone i transportowane w stabilny sposób na zakrzywionych syntetycznych przenośnikach
taśmowych
• Możliwe ciasne promienie gięcia
• Proste i wygięte płytki umożliwiają stosowanie łańcuchów
jako łańcuchów przenośnikowych

Steuerkettenräder für
Gripketten-Applikationen

Gripketten „mit Klammer F“
NEU

Version F

Najważniejsze zalety

Beispiel mit
Version E

www.iwis.com
www.iwis.com

x
6,3

16

F

12,7

Version A

Version B

Version D
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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.

8

• 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
Die Gundkette ist in drei Größen verfügbar: ASA 40 / ASA 50 / ASA 60
im Bereich Kunststoﬀ-Kurvenbänder•• 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

14,7
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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!

Więcej informacji można znaleźć
w naszej ulotce produktowej lub
na stronie www.iwis.com

Daue
(N) r

Kettenrad-Empfehlungen

Mind
R (mmest-R
) adius
Bruc
F (N)hkra
B
ft iwis

Technische Merkmale

2,8

Więcej informacji można znaleźć w
naszej ulotce produktowej lub na
stronie www.iwis.com
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Łańcuchy płytkowe

Monitorowanie stanu

łańcuchy płytkowe iwis są dostępne w wersjach prostych
lub bocznych, w różnych materiałach, konstrukcjach ogniw i
grubościach płytek. Niezależnie od tego, czy są one wykonane
ze stali, stali nierdzewnej czy z tworzywa sztucznego, łańcuchy
płytkowe oferują szczególne cechy, takie jak wysoka odporność
na zużycie i wysoka jakość wykonania.

System CCM-S, usprawniony i wyposażony obecnie w dodatkowe
czujniki i złącza, mierzy wydłużenie eksploatacyjne łańcuchów
podczas pracy. W ten sposób pomaga personelowi konserwacyjnemu określić odpowiedni czas na wymianę łańcucha ze
względu na jego nadmierne wydłużenie.

Najważniejsze zalety

• Daje

personelowi konserwacyjnemu czas na za(działanie)!
• Brak długich przestojów instalacji lub maszyn
• Brak zagrożenia ustalonej daty dostawy – brak zakłóceń w
łańcuchu logistyki
• Ogranicza straty finansowe spowodowane zakłóceniem
produkcji
• Monitorowanie zastosowań precyzyjnych z użyciem łańcucha
• Zasada

„Plug and Play” – nie wymaga kalibracji itp.
• Odporna na uderzenia i użytkowanie stopka ślizgowa z
tworzywa
• Stabilna, szczelna obudowa z tworzywa sztucznego

• Wszystkie łańcuchy płytkowe FLEXON podlegają wysokim
normom kontroli jakości i badaniom ciągłym wymaganym
przez normę ISO 9001.
• Łańcuchy płytkowe iwis są produkowane z wysokiej jakości
materiałów pochodzących od renomowanych dostawców.
• Niemal wszystkie stalowe wersje łańcuchów płytkowych są
dostarczane z hartowanymi sworzniami, co zmniejsza zużycie
i wydłuża żywotność łańcucha.
• Nieustannie poszerzamy, optymalizujemy i rozwijamy gamę
produktów FLEXON.
• Ponadto nasz zespół inżynierów z przyjemnością opracuje i
wdroży niestandardowe rozwiązania w zakresie łańcuchów
płytkowych.
• Obejmuje to wszystkie działania – od konfiguracji systemów
pod kątem określonych łańcuchów po modyfikację samego
łańcucha (np. zabieraków lub zastosowania specjalnych
materiałów).

Najważniejsze zalety

✓ Interfejs digitalizacji
✓ Prosta, modułowa konstrukcja
✓ Zoptymalizowana budowa

Produktkatalog
Product range

Więcej informacji można znaleźć
w katalogu lub na stronie
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.

NEW

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

• 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.
• 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.

• 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.
• 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

Więcej informacji można znaleźć
w naszej ulotce produktowej lub
na stronie 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.
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Smarowanie łańcucha
Ponieważ najwięcej tarcia powstaje w ogniwach łańcucha,
smarowanie tego miejsca ma decydujący wpływ na trwałość
użytkową napędu łańcuchowego. W branży piekarniczej stosowanie smarów dopuszczonych do kontaktu z żywnością zależy
od czynników takich, jak dostęp do maszyn w zakładzie, częstotliwość czynności konserwacyjnych, ryzyko zanieczyszczenia i
intensywność czyszczenia.

Przy doborze właściwego smaru należy również wziąć pod uwagę
media, z którymi łańcuch wchodzi w kontakt w danym zastosowaniu. Produkty takie jak mąka, cukier i skrobia mogą przedostać
się do połączenia ogniwa łańcuchowego, co może spowodować
usunięcie smaru z łańcucha i/lub zwiększenie tarcia. Może to
skutkować nieefektywnym wtórnym smarowaniem i sztywnością
połączeń ogniw łańcucha.

W zależności od warunków użytkowania zalecamy stosowanie następujących smarów pierwotnych:

IP16 Smary na bazie oleju dopuszczone do kontaktu
z żywnością

EL-6 Wysokowydajny smar na bazie wosku

Smar IP16 zapewnia optymalną ochronę przed zużyciem ikorozją
oraz doskonałą penetrację połączeń ogniw łańcucha. Wysokowydajny olej tworzy skuteczną warstwę ochronną, której nie można
strząsnąć i umożliwia bezproblemowe wtórne smarowanie.

EL-6 to wosk do smarowania łańcuchów o wyjątkowych właściwościach adhezyjnych, który został specjalnie opracowany dla
przemysłu spożywczego. Wosk ten ma pozytywny wpływ na zużycie i korozję oraz tworzy warstwę ochronną zapobiegającą przedostawaniu się cząstek ściernych do połączeń ogniw łańcucha.

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Skład chemiczny	Syntetyczny olej węglowodorowy
olej estrowy

Struktura

wysoka lepkość

Kolor

beżowy

Lepkość

ok. 125 mm²/s w temp. +100°C

Gęstość

około 0,89

Kolor

żółty

Lepkość	Kinematyczna (40 °C):
15 cm2/s (1500 cSt)
Gęstość

około 0.86 g/cm³ (20 °C)

Stan skupienia

Ciecz

Zakres temperatury

-25 °C do +120 °C

Zatwierdzenie NSF

154891

Temperatura użytkowa	od -25°C do ok. +80°C
(zmiana stanu)
Zatwierdzenie NSF

SPRAY VP6 FOODPLUS

Smarowanie wtórne
Nasz spray VP6 Kombi Superplus o wysokiej lepkości idealnie nadaje się do smarowania wtórnego łańcuchów bez ryzyka kontaktu z żywnością i w zakresie temperatur do +250°C.
Nowy VP8 FoodPlus od iwis spełnia surowe wymagania NSF i uzyskał aprobatę H1 (nr 157999). Jest to doskonały wybór dla przemysłu spożywczego. VP8 może być również stosowany w niskich
temperaturach do -35°C.
Ponadto nasze łańcuchy bezobsługowe MEGAlife i CF b.dry oferują wyjątkową żywotność bez pierwotnego lub wtórnego smarowania (praca na sucho).
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Betriebszeit in h

4

Je wirksamer
die Schmierung,
desto größer die
zulässige Gelenkflächenpressung!

1
5

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.

10

154890

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
3

www.iwis.com

•
•
•
•

Zakres temperatur od 0°C do 250°C
Szeroka gama zastosowań
Łatwość aplikacji
Wysokowydajny smar opracowany specjalnie
do zastosowań w łańcuchach
• Optymalna penetracja
• Nie zawiera silikonu
NOW

SPRAY VP8 FOODPLUS

• Zatwierdzenie NSF H1 do użytku w branży
spożywczej (nr 157999)
• Nie zawiera olejów mineralnych będących
mieszaniną węglowodorów nasyconych (MOSH)
i olejów mineralnych składających się z węglowodorów aromatycznych (MOAH)
• Możliwość precyzyjnej i ekonomicznej aplikacji
• Optymalna penetracja połączeń ogniw łańcucha
• Zakres temperatur od -35°C do +135°C
• Nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego i etanolu
• Nie zawiera silikonu

Obsługa klienta: Chętnie Państwu pomożemy

Doradztwo i ocena na miejscu

Pomoc techniczna

Rozwiązania na miarę

• P
 ełna ocena łańcucha i analiza
instalacji zakładowej
• Doświadczenie i zalecenia ekspertów
• Rozwiązania dla konkretnych
zastosowań

• Konfiguracja napędów łańcuchowych
(www.iwis.com/chain-calculation)
• Próby zmęczeniowe i badania
porównawcze
• Wytrzymałość zmęczeniowa, naprężenia
niszczące i badania metalograficzne
• Drukowane modele 3D Dokumentacja
techniczna

• S
 zeroka gama opcji dotyczących
mocowania zabieraków
• Nowa konstrukcja i optymalizacja
zabieraków
• Etykietowanie artykułów według
wymagań klienta

Monitorowanie stanu

Narzędzia online

System monitorowania wydłużenia
łańcucha (CCM-S) stanowiący doskonałe
narzędzie do konserwacji profilaktycznej.

• Rysunki CAD
• Wyszukiwarka łańcuchów
• Konfigurator łańcuchów

Sklep internetowy –
www.iwis.com/shop

Podzespoły napędowe
• Koła łańcuchowe
• Koła tarczowe
• Napinacze łańcuchów

Przejrzyste, zwięzłe informacje o produkcie i szybkie zamawianie łańcuchów o
standardowej długości.

Obsługa klienta
• Narzędzia do rozkuwania łańcuchów
• Ściągacze do łańcuchów
• Wyciągarki do sworzni

Tel. +49 (0)89 76909-1500
Faks +49 (0)89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com
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Nasze oddziały
Niemcy

Niemcy

Niemcy

Brazylia

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

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

iwis agrisystems
Schützenweg 5
36205 Sontra
Tel. +49 5653 9778-0
Faks +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

Chiny

Francja

Wielka Brytania

Indie

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

iwis systèmes de transmission
10, rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
Tel. +33 4374515-70
Faks +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
Faks +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

Włochy

Kanada

Korea Południowa

Szwajcaria

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

iwis drive systems, Inc.
101-19097, 26th Avenue,
Surrey BC V3Z 3V7
Tel. +1 604 560-6395
Faks +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
Faks +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

Republika Południowej Afryki

Czechy

Turcja

USA

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

iwis antriebssysteme spol. s r.o.
Písecká 893
38601 Strakonice
Tel. +420 383 411811
Faks +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
Faks +90 212 939-3701
salestr@iwis.com

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

Lokalny przedstawiciel

02/2022 – Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Ilustracje podobne.

www.iwis.com

