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Asennusvalmiit energiansiirtoketjut
ReadyChain®



VANHA
JA PERINTEINEN
TILAUSMENETTELY

UUSI
JA EDISTYKSELLINEN

ReadyChain®-RATKAISU
Tilataan komponentit useasta pisteestä
erilaisilla toimitusajoilla ja -varmuuksilla.

Tilataan yhdellä tilauksella ja yhdellä koodi-
numerolla igus ReadyChain  asennusvalmiina

komponenttina.

Kokoonpannun
komponentin

vastaanotto

Kuljetus suoraan
kokoonpanolinjalle

loppuasennukseen.

Tarkistetaan tilausten oikeellisuus.

Testataan komponentit.

Varastoidaan komponentit.

Etsitään kokoonpanija.

Tehdään projektitilaus.

Kerätään varastosta kompo-
nentit tarpeen mukaan.

Valvotaan esikokoonpano.

Suoritetaan ketjun
testaus.

Hoidetaan ketjun
asennus ja tes-
tataan mekaa-
ninen toimi-
vuus käyttö-
kohteessa.

Vähennä
tilauksia

ja
lyhennä

läpimenoaikoja

Miinukset: Plussat:

Ready !

SÄÄSTÖ-
PÄÄTÖS

!
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Ketju voi olla yhden tai muutaman kaapelin sisältävä kokonaisuus ilman liitti-
miä tai erittäin pitkälle viety rakenneratkaisu hydrauli- ja pneumatiikkaletkui-
neen sekä muut erikoiskomponentit valmiiksi asennettuna.

Tilaus voi sisältää yhden ketjun tai ajastetun sarjatuotteen.

Huolella valmistetulla ja testatulla ReadyChain®-energiansiirtoketjulla ei ole
käytännössä pituusrajoitusta.

Liittimet ja tarvittavat vapaat kaa-
pelinpäät sopimuksen mukaan.

Hydrauli- ja/tai pneumatiikkaletkut
liittimineen valmiina ketjussa.

Pitkät ketjut toimitetaan kelalla.

Myös muut erikoiskomponentit
valmiiksi asennettuna.

Energiansiirtoketjun vaativuus

Energiansiirtoketjujen määrä

Energiansiirtoketjun pituus

…tai sarjatuotteena

Yksinkertaisesta… …monimutkaiseen

Yksin kappalein…

Lyhyistä… …pitkiin

igus ReadyChain®
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Yhdessä igus® GmbH:n 
kanssa SKS Mekaniikka Oy

tarjoaa asiakkailleen täydel-
lisen ReadyChain®-ratkaisun. 

Kaapelit, letkut, liittimet ja itse 
energiansiirtoketju valmiiksi 

dokumentoituna.

Esite nro 1077847 (v. 2003, pdf päivitetty 20.10.2010) Pidätämme oikeudet muutoksiin.

SKS Mekaniikka Oy:n laajassa tuoteva-
likoimassa on energiansiirtoketjujen 
Suomen ykkönen – igus. Pitkä kokemus 
käytännön sovelluksista varmistaa oikean 
ketjurakenteen käyttökohteen mukaan.

ja koottuna yhtenä
toimituksena.  Tarpeen vaa-
tiessa myös valmiiksi koh-
teeseen asennettuna.  Saman
valmistajan kaapelit ja ketjut
lisäävät luotettavuutta ja toi-
mitusvarmuutta.  Hyvä muis-
taa, että ReadyChain®-ketjuilla on
myös iguksen maailmanlaajuinen
tekninen tukiverkko.
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