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Vi har Deres automationsløsning… !
Aluflex Group er repræsenteret i hele Norden og leverer automationsløsninger til
den skandinaviske industri.
Vi tilbyder produkter fra markedets førende leverandører af automationsprodukter. I vores brede
produktprogram indgår item aluminiumsprofilsystem, båndtransportører, rullebaner, plastmodulbåndog kædebaner, palettebaner og arbejdspladssystemer, lineære produkter som f.eks. skinneføringer,
kuglegevindspindler, færdigbyggede lineærmoduler, teleskopskinner samt tandstangsløsninger.
Fra vores værksted og lager i Odense såvel som Helsingborg tilbyder vi kundetilpassede
konstruktionsløsninger.
Vi har mulighed for at kappe, bearbejde og montere efter Deres specifikke ønsker. For at lette
konstruktionsarbejdet findes der CAD- og pdf filer på vores hjemmeside.
LinearModul A/S - Your ideas are worth it…
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item PROFILSYSTEM
Vi forhandler item´s aluminiumsprofilsystem og tilbyder markedets mest komplette program af profiler
og fittings.
Profilsystemet er udviklet til opbygning af alt fra enkle stativer og afskærmninger til komplekse fixturer
og avancerede automationsløsninger.
Kun fantasien sætter begrænsningerne for dette system…!
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LEAN PRODUKTION SYSTEM
RØRSYSTEM D30

RULLEVOGNE LTU SYSTEM MOBILE

Rørsystemet D30 er ideelt til hurtig opbygning af
produktionsudstyr, såsom rullevogne, stativer, arbejdspladser
etc. Systemet kræver ingen bearbejdning - udelukkende
kapning samt montage med muffesamlinger - enkelt og
omkostningseffektivt.

item´s System Mobile er en smart og fleksibel løsning
til opbygning af rullevogne til ethvert formål - såsom
montagereoler, skruereoler og transportvogne. Med item´s webkonfigurator er det let at konfigurere en optimal rullevogn tilpasset det aktuelle behov eller ønske.

item XMS-SYSTEM

ARBEJDSPLADSSYSTEM WBS

XMS-system er et gennemtænkt profilsystem, som gør det
muligt at bygge en 100% optimal produktionscelle med
alle funktioner integreret i ét og samme stativ. Med XMS
systemet kan lydniveauet reduceres til det absolut laveste
via det integrerede dørkoncept som lukker helt tæt. Unikt
for systemet er muligheden for kabel- og slangeføring via de
integrerede og let tilgængelige kanaler i profilerne.

Med item´s fleksible arbejdspladssystem kan man designe en
optimal arbejdsplads, hvor ergonomi og optimale arbejdsforhold
går op i en højere enhed. Arbejdspladserne er bygget op af
standardkomponenter og kan let ombygges og tilpasses, såfremt
produktionsflow og funktionskrav ændrer sig.

TRAPPE & PLATFORM SYSTEM TPS

item NYHEDER

item´s TPS-system gør det enkelt at foretage
maskinvedligehold og montage hvorsomhelst i produktionen og
i hvilken som helst højde. Med TPS-systemet opbygges trapper
og platforme enkelt og fleksibelt og i profiler, som matcher det
øvrige maskinudstyr.

item´s aluminiumsprofilsystem udvides hvert år med mange
nye produkter - oftest udviklet ud fra vores kunders ønsker
og behov. Nyhederne præsenteres to gange årligt - forår og
efterår.
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BÅNDTRANSPORTØRER

RULLEBANER

Vi tilbyder et bredt sortiment af båndtransportører og
tandremstransportører. Disse opbygges af standardkomponenter fra elcom, båndrammerne opbygges af profiler
fra vores store profilsystem og indeholder derfor en høj grad af
fleksibilitet. Båndbredde fra 20 til 1000 mm, load op til 150 kg
og med enten endetræk eller centertræk.

Vi tilbyder rullebaner med eller uden drev. Disse opbygges
af standardkomponenter fra vores profilsystem - er nemt
integrerbare i eksisterende stativer eller med egne benstativer
- og fås som lige eller kurvede baner.

PALETTEBANER

LIGE MODULBÅND

Elcom´s palettesystem er markedets mest fleksible
palettesystem - med palettebredder der varierer fra 100
- 400 mm og med load op til 20 kg pr. palette. Ved hjælp af
vores CAD-filer er det nemt at konfigurere et produktions
setup - alt opbygget i vores standardkomponenter fra item´s
profilsystem.

Enkle plastmodulbånd med alle de muligheder denne type bånd
giver for specialløsninger, såsom medbringere i standard- og
specialudførsel, indbyggede sidestyr og guides for flytning af
emner på båndet. Båndtypen optimeres i forhold til produktet.

FLEKSIBLE MODULBÅND

KÆDEBANER

En fleksibel transportløsning for produkter som behøver en stabil
fremføring. Modulbåndene gør det muligt at bygge i forskellige
niveauer samt kurvede løsninger. Båndene skræddersys til Deres
produktion og kan leveres i forskellige radier og bredder fra 190
- 650 mm. Der findes et stort udvalg af tilbehør såsom justerbare
sidestyr, medbringere, specialfiksturer mv.
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Som de fleksible modulbånd kan vi levere modulopbyggede
kædebaner som tilpasses Deres produktflow. En af
kædebanernes fordel er muligheden for at lave meget lange
baner med kun få drev. Kædebanerne fås i bredder fra 45 275 mm - kædemateriale og udformning kan leveres i mange
forskellige udgaver, som tilpasses det specifikke produkt.
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SKINNEFØRINGER

RULLESKINNEFØRINGER

Skinneføringer anvendes til lineære bevægelser med middel
til høj præcision samt middel til høj load. Disse findes i mange
forskellige skinnestørrelser og vogntyper - vognene kan leveres
med ekstra tætninger samt forskellige fedttyper.

Rulleskinneføringer er til applikationer med ekstreme
belastningsforhold - en lineær løsning til høje belastninger, høj
præcision samt høj momentpåvirkning.

COMPACT RAIL

FLEX FIT

Compact Rail er et rulleskinnesystem med skinner og
hjul i hærdet kuglelejestål. Compact Rails kan pga. sin
opbygning kompensere for parallelitetsfejl mellem 2 skinner
i en konstruktion. Compact Rail er velegnet til anvendelse i
smudsige miljøer med eks. træ og metalstøv.

FlexFit er den optimale lineære føring til opgaver hvor enkel
montage ønskes, og krav til styrke og nøjagtighed ikke er det
primære - disse findes i alm. stål såvel som i rustfast stål.

LIGHT TELESCOPIC RAILS LTR

HEAVY TELESCOPIC RAILS

LTR anvendes til enkle teleskop applikationer såsom
udtræksskuffer og skydelåger i afskærmninger. Skinnerne har
udtræk fra 100 til 140 % og kan bære op til 300 kg/par.

Teleskoperende lineærføringer til industrielt brug med load
op til 4500 kg/par. Skinnerne har udtræk fra 50 - 100 % og
med slag i begge retninger. Skinnerne er udført i højkvalitets
kuglelejestål for optimal belastning og levetid.
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LINEÆRMODUL LM

LINEÆRMODUL KE

LM er et færdigbygget lineærmodul med høj præcision - leveres
med enten tandremstræk eller kuglegevindspindel. LM-modulet
lukkes med et dækbånd og indeholder en skinneføring med 2
stk. vogne - opbygges efter kundeønske mht. slaglængde, load
mv. Modulernes max. load er 150 kg pr. enhed. Alle moduler kan
leveres med eller uden komplet motorpakke.

KE er et kompakt lineærmodul med en lav byggehøjde - dette
kan klare høje momenter og laster. KE-modulet lukkes med et
dækbånd og indeholder to skinneføringer med 2 eller 4 stk.
vogne - opbygges efter kundeønske mht. slaglængde, load mv.
Modulernes max. load er 150 kg pr. enhed. Alle moduler kan
leveres med eller uden komplet motorpakke.

LINEÆRMODUL FKK, FKR, FKZ

LINEÆRMODUL JM

Flexicarrier er et lineærmodul til brug ved ekstremt høje
kraftpåvirkninger op til 750 kg og anvendes ved ønske om høj
præcision. Modulet har 3 drivmuligheder - kuglegevindspindel,
tandrem eller tandstang og med to skinneføringer og 4 - 6
vogne.

JM-justeringsmodul kan leveres med to forskellige
drivmuligheder - trapezgevindspindel eller kuglegevindspindel
- modulet bygges over 2 stk. hærdede, slebne aksler med 4
kuglebøsninger. Leveres med håndhjul for manuel justering eller
kundetilpasset akseltap for motorjustering.

item LINEÆR ENHED ILMU
item udbyder et komplet sortiment af lineære moduler med
tilhørende motorpakke samt item´s eget servomotorsystem.
Modulerne er direkte integrerbare i profilsystemet.
Vha. item´s webbaserede modulkonfigurator dimensioneres
selve modulet såvel som den komplette motorpakke. Software
og controller medfølger.
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KUGLEGEVINDSPINDLER OG ENDELEJER

TANDSTÆNGER

Vi har et bredt sortiment af kuglegevindspindler i forskellige
størrelser med tilhørende endelejer. Disse kan leveres som
komplet løsning med lejehuse, møtrikhus, motorflanger og
motorpakke. Spindlerne leveres afkortet på længdemål og/
eller bearbejdet for lejepasninger og notgange efter Deres
anvisninger.

Vi tilbyder et sortiment af tandstænger med høj præcision disse findes i hærdet stål, rustfast stål og plastmateriale samt
i mange forskellige kvaliteter- lige fortandet såvel som skråt
fortandet.

KUGLEBØSNINGER & AKSLER

ROBOTBANER

Vi tilbyder et omfattende program af føringsaksler,
kuglebøsninger og lejeenheder i forskellige størrelser og med
huse af stål eller rustfast stål. Anvendelsesområder er enkle
lineære løsninger med mindre eller mellemstore belastninger.

Vores robotbaner er opbygget i item´s aluminiumsprofilsystem
monteret med skinneføringer og vogne - disse opbygges efter
kundeønske mht. load og slaglængde. Leveres med servodrev
for én eller flere robotter - eksempel på anvendelse kan være
når robotten skal flyttes mellem flere arbejdsstationer/
bearbejdningscentre etc.
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Komplette fleksible løsninger
Med 30 års erfaring inden for branchen er vi en kompetent medspiller indenfor
rådgivning og levering af produkter til Deres automationsløsninger.
Vi skaber færdige løsninger ud fra Deres ideer.
LinearModul A/S tilbyder et bredt sortiment af produkter og løsninger til automationsindustrien. Vi råder
over et erfarent personale med stort kendskab til branchen - Deres garanti for optimal service. Vi realiserer
Deres ideer til færdige løsninger - vi tilbyder hjælp til konstruktion samt til valg af de rette produkter,
dimensionering og beregninger. Vi kapper, bearbejder og samler Deres nye udstyr på vores værksted i Odense.

VORES PRODUKTER KAN LEVERES PÅ FØLGENDE MÅDER:

1 Hele længder profiler og
løse fittings - I kapper,
bearbejder og samler
selv.

2 Samlesæt - vi kapper og
bearbejder iht. godkendt
tegning - I samler selv.
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3 Færdigbygget løsning
- vi kapper, bearbejder
og samler på vores
værksted iht. godkendt
tegning.
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