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Energi- og datatransmission udlagt og 

tilsluttet på mindre end 60 minutter 

Revolutionerende autoglide 5 system fra igus kræver ingen 

føringsrende 

 

Sikker føring af energi over lange vandringer og til en lav pris: Det var 

målet bag udviklingen af autoglide 5 fra igus. Det nye energikædesystem 

er specifikt designet til horisontal brug i intralogistik og kransystemer. 

Den specielle funktion: Energiforsyningen er hurtigt installeret, da den 

ikke kræver en føringsrende. Den ligger i stedet på en stålwire, der 

holdes på plads af energikædens profil. 

 

Mange brugere benytter samleskinnesystemer til effekt- og datatransmission 

under trange, kompakte forhold og til hurtige bevægelser i f.eks. lagrings- og 

plukkeenheder. Deres største ulempe er, at de er dyre at vedligeholde, som 

standard kun kan benyttes til effekttransmission og skal rengøres 

regelmæssigt for at undgå kontaktfejl. igus har nu udviklet autoglide 5 til sikker 

føring af horisontale kabler ved hastigheder op til 4 m/s og op til 80 meters 

vandring selv uden rende. "autoglide 5 kan nemt installeres i gangen på en 

wire eller en profil. Den er frem for alt attraktiv med sin pris, en 88 procent 

kortere installationstid sammenlignet med rendesystemer og den 

vedligeholdelsesfri drift", forklarer Christian Strauch, Industry Manager 

Intralogistics hos igus. "Den nye energiforsyning er derfor et reelt alternativ til 

samleskinnesystemer." 

 

Sikker føring af energi og data selv uden rende 

Til installation af autoglide 5 skal intralogistik-teknikeren kun bruge den 

leverede metalwire, der strækkes ud på gulvet i gangen. Alternativt, er føring 

via plasttov eller en profil også mulig. Energikæden kan vandre sikkert på 

tovet, da igus' udviklere har udviklet et specielt føringskoncept. Undersiden af 

kædens led har et føringselement i midten, så energikæden kan hvile sikkert 

på tovet. For slidstærk og præcis føring af øvre bane af kæden på den nedre 

bane, benytter udviklerne igus' autoglide elementer. Dette system består af 

bicelletype sprøjtestøbte tværpinde der forhindrer at energikæden glider ud. 

Det lader brugeren arbejde helt uden føringsrende. 

https://www.igus.dk/info/n20-autoglide
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Langlivet, vedligeholdelsesfri og nem at rengøre 

Samleskinnesystemer eller kontakt med strømaftager er meget følsomme ved 

slitage og skal udskiftes efter kun et til to år. Med autoglide 5, har igus udviklet 

en langlivet og vedligeholdelsesfrit energiforsyningssystem fremstillet af 

højtydende polymerer. igus tester aktuelt den lange levetid for den nye 

energikæde på sit eget 3.800 kvadratmeter testlaboratorium. På laboratoriet 

har autoglide 5 allerede overbevist med sin lydsvage drift. Ved hastigheder på 

2 meter i sekundet var den målte værdi 63 dB(A). En anden fordel: Da 

autoglide 5, i modsætning til samleskinnesystemer, ikke har åbne kontakter, er 

gangen nem at rengøre", siger Christian Strauch entusiastisk. igus tilbyder 

energikædesystemet fuldt monteret som en readychain med højfleksible 

chainflex kabler. 

 

 

 

KONTAKT: 
 
Igus ApS 
Resilience House 
Lysholtallé 8 
DK – 7100 Vejle 
Tlf.  86 60 33 73 
Fax 86 60 32 73 
info@igus.dk 
www.igus.dk 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSEKONTAKT 
 
Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
Anja Görtz-Olscher 
PR and Advertising 
 
igus® GmbH 
Spicher Str. 1a 
51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459 or -7153 
Fax 0 22 03 / 96 49-631 
ocyrus@igus.net 
agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse 

LIDT OM IGUS : 
 
igus GmbH er en internationalt førende 
producent af energikædesystemer og polymer-
glidelejer. Den familieejede virksomhed med 
hjemsted i Köln er repræsenteret i 35 lande i 
verden og beskæftiger p.t. ca. 4.150 
medarbejdere på verdensplan. I 2019 opnåede 
igus en omsætning på 764 mio. euro med 
kunststofkomponenter til mobile anvendelser, de 
såkaldte motion plastics. igus har nogle af 
branchens største testlaboratorier og fabrikker og 
er kendt for at stille innovative og 
kundespecifikke produkter og løsninger til 
rådighed med kort varsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navnene “igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", 
"conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dry-tech", 
"dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", 
"e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool”, "flizz", 
"ibow", “igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", 
"motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", 
"readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", 
"triflex", "robolink", “xirodur”, "xiros", er 
varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af verden. 
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Billedtekster: 

 

 

Billede PM1220-1 

autoglide 5 for sikre, hurtigt installerede og økonomiske 

energiforsyningssystemer til lange vandringer. (Kilde: igus GmbH) 

 

 

 

 

 

Billede PM1220-2 

Sammenlignet med et rendesystem, sparer autoglide 5 fra igus 88 procent på 

installationstid. (Kilde: igus GmbH) 


