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NOVOSTI NA TRGU

Linearna vodila z navojnimi vretenom DryLin® 
Podjetji Igus in Heinlich predstavlja-
ta dve novosti na področju navojnih 
linearnih vodil: DryLin® SLT-BB in 
DryLin® SLW-25120. Prva imajo zelo 
majhno skupno višino, druga pa so 
primerna za velike obremenitve. 

Oba modela sta bila razvita za upo-
rabo v prehrambni industriji, kjer se 
zahtevajo posebni pogoji pri vgra-
dnih dimenzijah in obremenitvah. 

Minimalna potrebna višina za vgra-
dnjo linearnega vodila DryLin® SLT-
-BB je samo 20 mm in minimalna 
potrebna širina za vgradnjo samo 

45 mm. Vse te mere 
se lahko dosežejo 
zahvaljujoč inovativ-
nemu bočnemu po-
zicioniranju vretena 
poleg linearnih vodil. 
Masa kompaktne za-
snove je le 0,15 kg in 
je lahko gnana ročno 
ali z elektromotor-
jem. 

Največja hitrost vr-
tenja je do 1000 vrt/
min, linearna hitrost 
pa je 1,5 m/min. S 
krogličnim ležajem 
uležajeno navojno 
vreteno ima lahko 
klasični trapezni na-
voj ali trapezni na-
voj z večkratnikom 
hitrosti (kolikor ima 
navojnic, tolikokrat je 
višja hitrost (2-krat, 
4-krat,…-  tako ime-
novan hitri navoj). 
Zračnost je mogoče 
nastaviti z miniatur-

nim sistemom TWE-04-12, DryLin® 
T. Zaradi visoke zmogljivosti, kom-
paktnega oblikovanja in delovanja 
brez mazanja so vodila z navojnim 
vretenom DryLin® SLT-BB idealna 
za avtomatizacijo v prehrambni in-
dustriji.

DryLin SLW-25120 je nov izdelek 
med Igusovimi linearnimi moduli, 
ki združuje kompaktnost in veliko 
nosilnost. Ta linearni modul lahko 
prenaša bremena z maso do 1.000 
kg v radialni smeri in do 250 kg v 
aksialni smeri. Kljub veliki nosilnosti 
pa ima modul kompaktno obliko in 
je enostaven ter prilagodljiv za vgra-
dnjo. Primeren je tako za ročni kot 
motorni pogon. Modul zaradi svoje 
kompaktnosti deluje močno in sta-
bilno, ne potrebuje vzdrževanja niti 
mazanja. Drsni elementi so izdelani 
iz polimerov, tako da lahko delujejo 
tudi v umazaniji, primerni so tudi za 
živilsko industrijo. 
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Slika 1. DryLin® SLT-BB z inovativno zasnovo za omejen prostor vgradnje

Slika 2. Vodilo z navojnim vretenom DryLin SLW-
25120 je »Martin Krpan« med linearnimi vodili 


