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Przewody specjalne

Przewody do transmisji danych

Przewody kompensacyjne do termopary

Przewody kompensacyjne do 
termopary – konfekcjonowane

Przewód silnikowy

Jednożyłowe, płaskie przewody

Żyły plecione

Przewody BUS'owe

Przewody do zastosowań wiszących

Przewody sterownicze

Przewody do pojazdów szynowych

Typy chainflex®        

Ten rozdział poświęcony przewodom specjalnym oferuje  
rozwiązania do aplikacji ruchomych wykraczające poza stan-
dardowe systemy zasilania.
Ciągle rozwijający się program przewodów specjalnych dosto- 
sowuje się do Państwa indywidualnych wymagań.
Jest to równocześnie inspiracją dla użytkowników. igus® 
może stworzyć przewody do aplikacji specjalnych i może 
polegać na różnych materiałach i procesach produkcyjnych. 
W zależności od konstrukcji, jest to możliwe już od długoś- 
ci 500 m.

Skorzystaj z naszej kompleksowej wiedzy na temat prze- 
wodów oraz z naszego doświadczenia 2 miliardów cykli testo- 
wych rocznie przeprowadzanych w naszym laboratorium 
testowym chainflex®

Szczegóły techniczne oraz na temat materiału przewodów  
z rodziny CFSP są udokumentowane na kartach infor-
macyjnych poszczególnych przewodów oraz, ciągle 
uaktualniane, są dostępne na stronach internetowych. 
Odpowiednie linki do stron internetowych są dostępne na 
stronach poszczególnych przewodów CFSP.
Czekamy na Państwa pytania!
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CFTHERMO.J.001
CFTHERMO.K.001
CFTHERMO.K.002
CFTHERMO.T.002

CFTHERMO.J.001
CFTHERMO.K.001
CFTHERMO.K.002
 
CFTHERMO.T.002
 

1 040 typów prosto z magazynu bez kosztów cięcia. ... ... bez minimalnej ilości zamówienia ...
(do 10 cięć tego samego typu) igus® Sp. z o. o. Polska | tel: 22 863 57 70 faks: 22 863 61 69 | info@igus.pl | www.chainflex.pl

PUR-Przewody kompensacyjne do termopary | CFTHERMO

CFTHERMO
PUR

12,5 - 15 x d

CFTHERMO
PUR

12,5 - 15 x d
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 Do dużych obciążeń
 Płaszcz zewnętrzny z PUR
 Odporny na działanie oleju i chłodziwa
 Wytrzymały na nacięcia
 Nie zawiera PVC i halogenów
 Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów

Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFTHERMO

Przykład zamówienia: CFTHEMO.K:001 – w wymaganej długości (0,5 m)
CFTHERMO chainflex® K.001 Kod termopary-typ

Zamów Online   www.chainflex.pl/CFTHERMO

Czas dostawy 24 godz. lub dziś
Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru

Program dostaw
Nr art.

*Ilość żył i przekrój 
nominalny żył  
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 
maks.[mm]

Indeks 
miedziowy  
[kg/km]

Ciężar  
[kg/km]

PLN/m

(2x0,23)C 5,5 9 36
(2x0,23)C 5,5 9 36

(2x0,23)C + 3G0,5 7,5 26 67
(2x0,23)C + 3G0,5 7,5 26 66

* Przekrój żyły miedzianej jest równoważny elektrycznie skutecznemu przekrojowi poprzecznemu.
Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości.
G = z żyłą uziemiającą żółto-zieloną    x = bez żyły uziemiającej

 
Nr art. Materiały 

termoelek-
teryczne

Ilość żył i przekrój 
nominalny 
żył [mm2]

Kod koloru Kolor 
płaszcza

Fe-CuNi (2x0,23)C + czarny, - biały czarny
NiCr-Ni (2x0,23)C + zielony, - biały zielony
NiCr-Ni (2x0,23)C + zielony, - biały zielony

Cu 3G0,5 brązowy, niebieski, żółty-zielony  
Cu-CuNi (2x0,23)C + brązowy, - biały brązowy

 Cu 3G0,5 brązowy, niebieski, żółty-zielony

Informacje dynamiczne
Promień gięcia e-prowadnik < 10 m przesuwu: min. 12,5 x d

≥ 10 m przesuwu: min. 15 x d
elastyczne min.10 x d
stałe min.5 x d

Temperatura e-prowadnik -25 °C do +80 °C
elastyczne -40 °C do +80 °C (w oparciu o EN 60811-504)
stałe -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305)

v maks. samonośne 2 m/s
ślizgowe 1 m/s

a maks. 20 m/s2

Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwów i do 50 m w aplikacjach ślizgowych, 
klasa 4

Struktura przewodu
Żyła Żyła z wyjątkowo odpornego na zginanie stopu.

 Tabela programu dostawy
Izolacja żyły Mech. wysokowartościowa mieszanka TPE.

Skręt żyły Żyły skręcone w jednej warstwie z krótkim skokiem skrętu.

Oznakowanie żyły Zgodnie ze specyfikacją termiczną
 Tabela programu dostawy

Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. 
Gęstość liniowa ok. 70%, optyczna ok. 90%.

Warstwa pośrednia Owinięcie folią zewnętrznej warstwy.

Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka silnie 
odporna na ścieranie na podstawie PUR (w oparciu o DIN VDE 0282 część 10). 
Kolor: Zgodnie ze specyfikacją przewodów thermo  Tabela programu 
dostawy

Informacje elektryczne
Napięcie nominalne 300/300 V (w oparciu o DIN VDE 0245)

Napięcie próbne 1500 V

Właściwości i certyfikaty
Odporność na UV Średnia

Olej Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3

Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 
3.10.7 – stan z 1992).

Bez halogenu W oparciu o EN 50267-2-1

EAC Certyfikowany w oparciu o TC RU C-DE.ME77.B.01254

CTP Certyfikowany zgodnie z normą C-DE.PB49.B.00416

Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EC (RoHS-II)

Clean room Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z 
CF27.07.05.02.01.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1   

CE W oparciu o 2006/95/EC

Typowe obszary zastosowań
 Do dużych obciążeń
 Prawie nieograniczona olejoodporność
 Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz ze średnim promieniowaniem UV
 Samonośne drogi przesuwów i do 50 m w aplikacjach ślizgowych
  Obrabiarki, urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, przemysł opakowaniowy, 
systemy szybkiej manipulacji, zimne strefy

PVC iguPUR PUR TPE

Klasa 5.4.3

Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe

Droga przesuwu samonośnie 1 2 3 4 5 6 7 400 m +

Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe

39,60
46,90
67,95
56,60
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MAT9850021

MAT9850022

MAT9850023

MAT9850031

MAT9850032

MAT9850033

MAT9850001

MAT9850002

MAT9850003

MAT9850011

MAT9850012

MAT9850013

1 040 typów prosto z magazynu bez kosztów cięcia. ... ... bez minimalnej ilości zamówienia ...
(do 10 cięć tego samego typu) igus® Sp. z o. o. Polska | tel: 22 863 57 70 faks: 22 863 61 69 | info@igus.pl | www.chainflex.pl

Dobor konfekcjonowanych przewodow kompensacyjnych do termopary m (PUR) – Wtyczka standardowa

Płaszcz igus®  
Nr art.

Ilość żył i przekrój  
nominalny żył  

[mm2]

ø  
[mm]

Promień gięcia Cena podstawowa 
PLN: 

Konfekcja z wtyczkami

Wtyczka standardowa typ J
Jednostronnie konfekcjonowane
PUR (2x0,23)C 5,5 12,5

Wtyczka standardowa typ J
Jednostronnie konfekcjonowane
PUR (2x0,23)C 5,5 12,5

Wtyczka standardowa typ J
Obustronnie konfekcjonowane
PUR (2x0,23)C 5,5 12,5

Wtyczka standardowa typ K
Jednostronnie konfekcjonowane
PUR (2x0,23)C 5,5 12,5

Wtyczka standardowa typ K
Jednostronnie konfekcjonowane
PUR (2x0,23)C 5,5 12,5

Wtyczka standardowa typ K
Obustronnie konfekcjonowane
PUR (2x0,23)C 5,5 12,5

PUR-Przewody kompensacyjne do termopary | CFTHERMO
 Do dużych obciążeń
 Płaszcz zewnętrzny z PUR
 Odporny na działanie oleju i chłodziwa
 Wytrzymały na nacięcia
 Nie zawiera PVC i halogenów
 Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów

Pobierz EPLAN, konfigurator  
 www.igus.pl/CFTHERMO

Informacje techniczne  Strona 397
Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości.
G = z żyłą uziemiającą żółto-zieloną    x = bez żyły uziemiającej
Przykładowe ilustracje.

Informacje techniczne  Strona 397
Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości.
G = z żyłą uziemiającą żółto-zieloną    x = bez żyły uziemiającej
Przykładowe ilustracje.

Doborkonfekcjonowanych przewodow kompensacyjnych do termopary m (PUR) – Wtyczka minaturowa

Płaszcz igus®  
Nr art.

Ilość żył i przekrój  
nominalny żył  

[mm2]

ø  
[mm]

Promień gięcia Cena podstawowa 
PLN: 

Konfekcja z wtyczkami

Wtyczka miniaturowa typ J
Jednostronnie konfekcjonowane
PUR (2x0,23)C 5,5 12,5

Wtyczka miniaturowa typ J
Jednostronnie konfekcjonowane
PUR (2x0,23)C 5,5 12,5

Wtyczka miniaturowa typ J
Obustronnie konfekcjonowane
PUR (2x0,23)C 5,5 12,5

Wtyczka miniaturowa typ K
Jednostronnie konfekcjonowane
PUR (2x0,23)C 5,5 12,5

Wtyczka miniaturowa typ K
Jednostronnie konfekcjonowane
PUR (2x0,23)C 5,5 12,5

Wtyczka miniaturowa typ K
Obustronnie konfekcjonowane
PUR (2x0,23)C 5,5 12,5

CFTHERMO
PUR

12,5 - 15 x d

CFTHERMO
PUR

12,5 - 15 x d

PVC iguPUR PUR TPE

157,50

146,00

225,90

157,50

146,00

225,90

146,00

141,00

214,40

146,00

141,00

214,40
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CFFLAT.25.01
CFFLAT.40.01

1 040 typów prosto z magazynu bez kosztów cięcia. ... ... bez minimalnej ilości zamówienia ...
(do 10 cięć tego samego typu) igus® Sp. z o. o. Polska | tel: 22 863 57 70 faks: 22 863 61 69 | info@igus.pl | www.chainflex.pl

Przewód silnikowy TPE | CFFLAT

CFFLAT
TPE

5 X D

CFFLAT
TPE

5 X D

 Do największych obciążeń
 Płaszcz zewnętrzny z TPE
 Odporny na olej
 Odporny na olej biologiczny
 Nie zawiera PVC i halogenów
 Odporność na UV
 Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów

Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFFLAT

Przykład zamówienia: CFFLAT.25.01 – w wymaganej długości (0,5 m)
CFFLAT chainflex® .25 Symbol przekroju żyły .01 Ilość żył

Zamów Online   www.chainflex.pl/CFFLAT

Czas dostawy 24 godz. lub dziś
Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru

Program dostaw
Nr art.

Ilość żył i przekrój 
nominalny żył  
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 
maks.[mm]

Indeks 
miedziowy  
[kg/km]

Ciężar  
[kg/km]

PLN/m

1x2,5 12.0x5,5 32 75
1x4,0 14.0x5,5 51 119

Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości.
G = z żyłą uziemiającą żółto-zieloną    x = bez żyły uziemiającej

Ilu
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cj

a 
pr

zy
kł

ad
ow

a.

Informacje dynamiczne
Promień gięcia e-prowadnik min.5 x d

elastyczne min.4 x d
stałe min.3 x d

Temperatura e-prowadnik -35 °C do +90 °C
elastyczne -50 °C do +90 °C
stałe od -55 °C do +90 °C 

v maks. samonośne 10 m/s
ślizgowe 6 m/s

a maks. 100 m/s2

Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwów i do 100 m w aplikacjach ślizgowych, 
klasa 5

Struktura przewodu
Żyła Żyła pleciona o bardzo wysokiej elastyczności.

Izolacja żyły Mech. wysokowartościowa mieszanka TPE.

Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, 
wysoko odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. 
Kolor: stalowy niebieski (porównywalny z RAL 5011)

Informacje elektryczne
Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0250)

Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50396)

Właściwości i certyfikaty
Odporność na UV Wysoka

Olej Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-2-1), odporny na 
oleje biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB 
przetestowane przez DEA), klasa 4

Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 
3.10.7 – stan z 1992).

Bez halogenu W oparciu o EN 50267-2-1

EAC Certyfikowany w oparciu o TC RU C-DE.ME77.B.01255

Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EC (RoHS-II)

Clean room Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał/przewód sprawdzony przez IPA 
według normy ISO 14644-1

CE W oparciu o 2006/95/EC

Typowe obszary zastosowań
 Do największych obciążeń
 Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny
 Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporne na promieniowanie UV
 Samonośne drogi przesuwów i do 100 m w aplikacjach ślizgowych
  w urządzeniach do obsługi regałów wysokiego składowania, do zastosowania przy ograniczeniu 
przestrzeni zabudowy i związanych z tym małych promieni gięcia,do obrabiarek, "clean room", 
w aplikacjach pracujących w niskich temperaturach

PVC iguPUR PUR TPE

Klasa 7.5.4

Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe

Droga przesuwu samonośnie 1 2 3 4 5 6 7 400 m +

Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe

38,95
51,55
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CFBRAID.25.08
CFBRAID.25.08.C 8)

1 040 typów prosto z magazynu bez kosztów cięcia. ... ... bez minimalnej ilości zamówienia ...
(do 10 cięć tego samego typu) igus® Sp. z o. o. Polska | tel: 22 863 57 70 faks: 22 863 61 69 | info@igus.pl | www.chainflex.pl

Przewód silnikowy TPE | CFBRAID

CFBRAID
TPE

10 x d

CFBRAID
TPE

10 x d
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 Do największych obciążeń
 Płaszcz zewnętrzny z TPE
 Nieekranowany/ekranowany
 Odporny na olej i olej biologiczny
 Nie podtrzymujący palenia
 Odporność na UV
 Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów

Przykład zamówienia: CFBRAID.25.08 – w wymaganej długości (0,5 m)
CFBRAID chainflex® .25 Symbol przekroju żyły .08 Ilość żył

Zamów Online   www.chainflex.pl/CFBRAID

Czas dostawy 24 godz. lub dziś
Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru

Program dostaw
Nr art.

Ilość żył i przekrój 
nominalny żył  
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 
maks.[mm]

Indeks 
miedziowy  
[kg/km]

Ciężar  
[kg/km]

PLN/m

8 G 2,5 20,0 212 451
(8 G 2,5)C 23,5 352 716

8) bez Desina
Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości.
G = z żyłą uziemiającą żółto-zieloną    x = bez żyły uziemiającej

Informacje dynamiczne
Promień gięcia e-prowadnik min.7,5 x d

elastyczne
stałe min.4 x d

Temperatura e-prowadnik -35 °C do +70 °C
elastyczne -45 °C do +70 °C
stałe -50 °C do +70 °C

v maks. ślizgowe 6 m/s

a maks. 80 m/s2

Droga przesuwu Przesuwy ślizgowe do 400 m i dłuższe, klasa 6

Struktura przewodu
Żyła Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych drucików 

miedzianych (w oparciu o EN 60228).
Izolacja żyły Mieszanka PVC wysokiej jakości mechanicznej (zgodna z normą 

DIN VDE 0207, część 4)

Skręt żyły Żyły splecione ze sobą specjalną techniką.

Oznakowanie żyły Czarne żyły z białym napisem, jedna żyła żółtozielona

Płaszcz wewnętrzny Mieszanka TPE, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku 
(dla przewodu ekranowanego).

Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie ocynkowany splot miedziany. 
Gęstość liniowa ok. 70%, optyczna ok. 90% (ekranowany).

Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoko 
odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: 
czarny (porównywalny z RAL 9005)

Informacje elektryczne
Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0250)

Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50396)

Właściwości i certyfikaty
Odporność na UV Wysoka

Olej Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-2-1), odporny na 
oleje biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB 
przetestowane przez DEA), klasa 4

Nie podtrzymujący 
palenia

Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1

Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 
3.10.7 – stan z 1992).

EAC Certyfikowany w oparciu o TC RU C-DE.ME77.B.01255

CTP Certyfikowany zgodnie z normą C-DE.PB49.B.00420

CEI W oparciu o CEI 20-35

Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EC (RoHS-II)

Clean room Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF34.
UL.25.04.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1

DESINA Zgodnie z VDW, standard DESINA

CE W oparciu o 2006/95/EC

Typowe obszary zastosowań
 Do największych obciążeń
 Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny
 Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporne na promieniowanie UV
 Przesuwy ślizgowe do 400 m i dłuższe
 Urządzenia do obsługi magazynów wysokiego składowania, Clean room, suwnice pracujące 

wewnątrz i na zewnątrz, aplikacje pracujące w niskich temp.
 Szczególnie dla zastosowań zagrożonych tzw. “korkociągiem”

Co jest takiego szczególnego w CFBRAID?
Przewody z 7 żyłami ze względu na ich konstrukcyjne właściwości, szczególnie dla przekrojów  
≥ 2,5 mm2 i długich przesuwów z wysoką liczbą cykli, mają tendencję do tworzenia tzw. 
“korgociągu”. Dzięki szczególnej konstrukcji CFBRAID, z 8 splecionymi żyłami, tworzenie się 
“korkociągu” jest całkowicie wykluczone.

PVC iguPUR PUR TPE

Klasa 6.6.4

Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe

Droga przesuwu samonośnie 1 2 3 4 5 6 7 400 m +

Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe

73,60
120,40
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CFSPECIAL.182.001

CFSPECIAL.182.045

CFSPECIAL.414.02.04 1.10)

CFSPECIAL.414.02.06 1.10)

CFSPECIAL.414.02.08 1.10)

CFSPECIAL.414.03.04
CFSPECIAL.414.03.06 1.10)

CFSPECIAL.414.03.08 1.10)

CFSPECIAL.182.001

CFSPECIAL.182.045
CFSPECIAL.414.02.04
CFSPECIAL.414.02.06
CFSPECIAL.414.02.08
CFSPECIAL.414.03.04
CFSPECIAL.414.03.06
CFSPECIAL.414.03.08

1 040 typów prosto z magazynu bez kosztów cięcia. ... ... bez minimalnej ilości zamówienia ...
(do 10 cięć tego samego typu) igus® Sp. z o. o. Polska | tel: 22 863 57 70 faks: 22 863 61 69 | info@igus.pl | www.chainflex.pl

Przewody do aplikacji wiszących | CFSPECIAL Przewody do pojazdów szynowych | CFSPECIAL
CFSP414CFSP182

Pobierz EPLAN, konfigurator
 www.igus.pl/CFSP1

Pobierz EPLAN, konfigurator  
 www.igus.pl/CFSP4

Przykład zamówienia: CFSPECIAL.414.03.04 – w wymaganej długości (0,5 m)
CFSPECIAL chainflex® .414 igus® klucz .03 Symbol przekroju żyły .04 Ilość żył

Zamów Online   www.chainflex.pl/CFSP4

Czas dostawy 24 godz. lub dziś
Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru

Przykład zamówienia: CFSPECIAL.182.001 – w wymaganej długości (0,5 m)
CFSPECIAL chainflex® .182 igus® klucz .001 Symbol systemu BUS'owego

Zamów Online   www.chainflex.pl/CFSP1

Czas dostawy 24 godz. lub dziś
Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru

Program dostaw
Nr art.

Płaszcz Ilość żył i przekrój 
nominalny żył 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 
maks.[mm]

Indeks 
miedziowy 
[kg/km]

Ciężar  
[kg/km]

PLN/m

Profibus

PUR* (2x0,25)C 10,0 34 141

Ethernet/CAT5/GigE

PUR* (4x2x0,15)C 9,5 44 140

Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości.
G = z żyłą uziemiającą żółto-zieloną    x = bez żyły uziemiającej
* z Aramid

Program dostaw
Nr art.

Ilość żył i przekrój 
nominalny żył 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 
maks.[mm]

Indeks 
miedziowy 
[kg/km]

Ciężar  
[kg/km]

PLN/m

4 x 0,25 5,0 12 29
6 x 0,25 5,5 18 40
8 x 0,25 6,5 24 53
4 x 0,34 5,0 16 36
6 x 0,34 6,0 24 52
8 x 0,34 7,0 33 62

1.10) Czas dostawy: 10 tygodni
Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości.
G = z żyłą uziemiającą żółto-zieloną    x = bez żyły uziemiającej

Nr art. Impedancja 
falowa 
ok. [Ω]

Grupa żył Kod koloru Pobieranie 
broszury

150 (2x0,25)C czerwony, zielony www.igus.pl/CFSP1
100 (4x2x0,15)C biały-zielony/zielony biały-pomarańczowy/pomarańczowy,

biały-niebieski/niebieski biały-brązowy/brązowy
www.igus.pl/CFSP1

Nr art. Grupa żył Kod koloru Pobieranie 
broszury

4x0,25 czarny z białymi cyframi 1-4 www.igus.pl/CFSP4
6x0,25 czarny z białymi cyframi 1-6 www.igus.pl/CFSP4
8x0,25 czarny z białymi cyframi 1-8 www.igus.pl/CFSP4
4x0,34 czarny z białymi cyframi 1-4 www.igus.pl/CFSP4
6x0,34 czarny z białymi cyframi 1-6 www.igus.pl/CFSP4
8x0,34 czarny z białymi cyframi 1-8 www.igus.pl/CFSP4

Typowe obszary zastosowań
 Do wiszących aplikacji do 50 m
 Do zwiększonych obciążeń rozciągających
 Moduły przechowywania i podejmowania, podwieszane moduły sterowania, podnośniki Toksyczność Niska toksyczność zgodnie z EN 50305-9.2

Gęstość dymu Niska gęstość gazów w kanale zgodnie z normą EN 61034-2

Typowe obszary zastosowań
  Pojazdy szynowe, Drzwi automatyczne, busy, urządzenia regulacyjne, urządzenia do obsługi 
magazynów wysokiego składowania, kontrola elementów wiszących, podnośniki

72,60

86,00

30,35
35,70
43,35
31,70
36,70
45,35
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CAPU.A.04.0
CAPU.A.06.0
CAPU.A.08.0
CAPU.A.10.0
CAPU.A.12.0
CAPU.A.16.0

1 040 typów prosto z magazynu bez kosztów cięcia. ... ... bez minimalnej ilości zamówienia ...
(do 10 cięć tego samego typu) igus® Sp. z o. o. Polska | tel: 22 863 57 70 faks: 22 863 61 69 | info@igus.pl | www.chainflex.pl

Wąż pneumatyczny | CFAIR

CFAIR
PUR

10 x d

CFAIR
PUR

10 x d

Informacje dynamiczne
Promień gięcia ruchome min.10 x d

stałe min.7,5 x d
Temperatura ruchome od -25 °C do +80 °C 

stałe od -40 °C do +85 °C 
v maks.  
samonośne/ślizgowe

10 m/s, 6 m/s

a maks. 50m/s2

Dane techniczne
Materiał Odporna na ścieranie mieszanka na bazie poliuretanu, dopasowana 

do wymagań pracy w e-prowadniku.
Kolor: niebieski

Wymiary Tolerancja zewnętrzna

Ciśnienie robocze 12 bar przy 20 °C

Próżnia -1 bar przy 20 °C

Właściwości i certyfikaty
Olej  Odporny na olej

Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 
3.10.7 – stan z 1992)

Bez halogenu W oparciu o EN 50267-2-1

Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EC (RoHS-II)
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 Do największych obciążeń
 Wąż PUR
 Odporny na działanie oleju i chłodziwa
 Odporny na ścieranie
 Tolerancja zewnętrzna
 Nie zawiera PVC i halogenów

pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CAPU
Węże pneumatyczne igus® chainflex® CF Air zostały przetestowane w milionach cykli gięcia w e-prowadnikach 
Wyróżniają się one elastycznością, dużą wytrzymałością na ścieranie oraz bardzo dobrą odpornością na oleje i chłodziwa.

Przykład zamówienia: CAPU.A.04.0 – w wymaganej długości (0,5 m)
CAPU chainflex® .A Kod materiału .04 Kod Ø .0 oznakowanie specjalne

Zamów Online  www.chainflex.pl/CAPU

Czas dostawy 24 godz. lub dziś
Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru

Program dostaw
Nr art.

Maks. długość 
wiązki [km]

Średnica 
wewnętrzna 
w ok. [mm]

Grubość 
ścianki w 
ok. [mm]

Średnica 
zewnętrzna 
maks. [mm]

Waga  
[g/m]

PLN/m

1,0 2,7 0,65 4 8
0,5 4,0 1,00 6 19
0,5 5,7 1,15 8 30
0,3 7,0 1,50 10 48
0,2 8,0 2,00 12 76
0,1 11,0 2,50 16 127

2,25
3,55
5,05
7,65

11,10
18,40
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CAPE.A.04.0
CAPE.A.06.0
CAPE.A.08.0
CAPE.A.10.0
CAPE.A.12.0
CAPE.A.16.0

1 040 typów prosto z magazynu bez kosztów cięcia. ... ... bez minimalnej ilości zamówienia ...
(do 10 cięć tego samego typu) igus® Sp. z o. o. Polska | tel: 22 863 57 70 faks: 22 863 61 69 | info@igus.pl | www.chainflex.pl

Informacje dynamiczne
Promień gięcia ruchome min.10 x d

stałe min.7,5 x d
Temperatura ruchome od -25 °C do +60 °C 

stałe od -30 °C do +65 °C 
v maks.  
samonośne/ślizgowe

10 m/s, 6 m/s

a maks. 50m/s2

Dane techniczne
Materiał Wysoce odporna na ścieranie mieszanka na bazie polietylenu, 

dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku.
Kolor: biały

Wymiary Tolerancja zewnętrzna

Ciśnienie robocze 10 bar przy 20 °C

Próżnia -0,95 bar przy 20 °C

Właściwości i certyfikaty
Olej  Odporny na olej

Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 
3.10.7 – stan z 1992)

Bez halogenu W oparciu o EN 50267-2-1

Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EC (RoHS-II)

Clean room Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał/przewód sprawdzony przez IPA 
według normy ISO 14644-1

Typowe obszary zastosowań
 Przy wyjątkowo wysokiej ścieralności
 Clean room, przemysł półprzewodników, obróbka

Wąż pneumatyczny | CFCleanAIR

CFCleanAIR
PE

10 x d

CFCleanAIR
PE

10 x d

Ilu
st

ra
cj

a 
pr

zy
kł

ad
ow

a.

 Do największych obciążeń
 Wąż PE
 Odporny na działanie oleju i chłodziwa
 Wysoka odporność na ścieranie
 Tolerancja zewnętrzna
 Nie zawiera PVC i halogenów

pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CAPE * e-prowadnik igus® z mostkiem otwieranym 450.30

Przykład zamówienia: CAPE.A.04.0 – w wymaganej długości (0,5 m)
CAPE chainflex® .A Kod materiału .04 Kod Ø .0 Oznakowanie specjalne

Zamów Online  www.chainflex.pl/CAPE

Czas dostawy 24 godz. lub dziś
Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru

Program dostaw
Nr art.

Maks. długość 
wiązki [km]

Średnica 
wewnętrzna 
w ok. [mm]

Grubość 
ścianki w 
ok. [mm]

Średnica 
zewnętrzna 
maks. [mm]

Waga  
[g/m]

PLN/m

1,0 2,7 0,65 4 8
0,5 4,0 1,00 6 15
0,5 5,7 1,15 8 21
0,3 7,0 1,50 10 38
0,2 8,0 2,00 12 54
0,1 11,0 2,50 16 90

Porówanie: Ścieranie węża pneum. PUR, PE i PA w kombinacji z e-prowadnikiem igus® *

Wąż PUR
Wąż PE 10x1,5
Wąż PA

Podwójne cykle pracy*

Ś
ci

er
an

ie
 m

m

Test materiału w igus® na ścieranie

2,80
5,25
8,05

12,60
22,05
33,60


