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Sikkert styret i enhver retning: nyt igus e-
kæde koncept med dynamiske pins 
 
igus har udviklet lokchain energikæden med udvidende og 
sammentrækkende pins til nye koncepter i maskindesign 
 
Målet med det nye lokchain energiforsyningssystem fra igus er en 
automatisk øgning af driftsikkerheden. Dette rummer et potentiale for 
genopdagelse af effekt, data og medieforsyning i mange dynamiske 
anvendelser. Automatisk udvidende pins holder e-kæden sikkert i 
styringen, og tillader helt nye løsninger til vertikale, hængende eller 
cirkulære bevægelsesanvendelser. 
 
Uanset om det er hightech eller lowtech anvendelser, søger igus konstant efter 

nye energikædeløsninger der opfylder specielle krav til industrielle anvendelser 

til fleksibilitet, driftsikkerhed og lave omkostninger. Derfor har motion plastics 

specialisten udviklet lokchain, et nyt koncept bestående af en e-kæde med 

automatisk udvidende pins og et kompakt styr til en dynamisk styring af 

energikæder. Dette tillader hængende, vertikal eller sidemonteret brug af 

systemet, med eller uden lateral acceleration. Selv lange bevægelsesveje ved 

bevægende nedre løb er mulig ved fastgørelse af lokchain i øvre løbs kanal. 

Systemet kan også benyttes i vertikale cirkulære anvendelser. lokchain er for 

eksempel et åbenlyst valg til brug i kompakte områder ved roterende C-arm på 

røntgenscannere. Fleksibiliteten af denne e-kæde giver brugeren en mulighed 

for at udvikle helt nye koncepter for maskindesign. 

 

lokchain princippet: automatisk låsepins system 
Grundprincippet for lokchain er enkelt: pins er integreret i sideled og holder 

energikæden fast i styrekanal. Når kædeleddet er bøjet i en radius, trækkes pins 

automatisk sammen og frigør kæden fra styret. Når kædeleddet forlader radius 

og engagerer kanalen, udtrækkes pin og styres automatisk tilbage i kanalen. 

Dette eliminerer behovet for mere kostbare kanalsystemer. Herved sparer 

maskinkonstruktøren penge. 
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Stille drift og længere levetid, selv ved små bøjeradier 
Grundet den specielle konstruktion af lokchain er der næsten ingen nedbrydning 

og slitage, så levetiden for e-kæden er øget. Prototypen beviste sin styrke 

gennem en udholdenhedstest der blev udført på det 2.750 kvadratmeter store 

testlaboratorium hos igus. En anden fordel ved e-kædesystemet er mobiliteten 

af kædeleddene. Dette sikrer at energikæden fungerer sikkert og lydløst, selv 

ved små bøjeradier og over store bevægelsesafstande. Den nye e-kæde er 

aktuelt i prototypefasen, der giver kunderne mulighed for at hjælpe med til at 

forme de påkrævede størrelser og designs. Individuelle anmodninger er altid 

velkomne og vil blive implementeret hurtigt - fra prototyper og små batches og 

op til volumenproduktion. 

 

Billedtekst: 
 

 
Billede PM3918-1 
lokchain princippet: automatisk udvidnede pins (blå) holder lokchain fast i 

styrekanalen. Når kædeleddet bøjes i en radius, trækkes pins automatisk 

sammen (grøn) og frigør kæden. Grundet fleksibiliteten kan e-kæden benyttes 

i eksempelvis roterende C-arme på røntgenmaskiner. (Kilde: igus GmbH) 
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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 
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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. 3800 medarbejdere på 
verdensplan. I 2017 opnåede igus en omsætning 
på 690 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", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", "flizz", "ibow", "iglide", "iglidur", 
"igubal", "manus", "motion plastics", "pikchain", 
"readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", 
"plastics for longer life", "robolink", "xiros", er 
varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af verden. 

 


