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igus bevordert de circulaire economie met 's 

werelds eerste kabelrups die volledig uit 

gerecycled materiaal bestaat 

Hulpbronnen sparen en de levenscyclus van het product 

verlengen - dat is het doel dat igus nastreeft met de nieuwe 

E2.1.CG cradle-to-cradle-kabelrups 

 

Cradle-to-cradle: dit is het principe van de circulaire economie, die 

uitgaat van de natuur. Het doel: consumptiegoederen terugbrengen in de 

biologische of technische kringloop om zo waardevolle hulpbronnen en 

grondstoffen te behouden. De motion plastics specialist igus streeft dit 

doel ook na en heeft nu 's werelds eerste kabelrups van gerecycled 

materiaal ontwikkeld op basis van haar eigen "chainge" kabelrups 

recyclingprogramma. 

 

Van extreme weersomstandigheden en natuurrampen tot vervuiling van de 

zee: de klimaatcrisis wordt steeds erger en steeds meer mensen worden zich 

ervan bewust. "Zelfs de aankoopbeslissingen van onze klanten worden steeds 

meer bepaald door ecologische overwegingen. Daarom hebben we veel 

energie gestoken in productontwikkeling om efficiënter met hulpbronnen te 

kunnen produceren - zonder aan productkwaliteit in te boeten", legt Jörg 

Ottersbach, hoofd van de igus kabelrupsen Business Unit uit. Het resultaat: de 

E2.1.CG cradle-kabelrups - een complete reeks kabelrupsen gemaakt van het 

nieuwe igumid CG materiaal. Talrijke tests in ons eigen testlaboratorium tonen 

aan dat de nieuwe kabelrups bijna dezelfde technische eigenschappen en 

belastingsgrenzen heeft als een kabelrups gemaakt van het standaard igumid 

G materiaal. Een ander voordeel is dat de cradel-kabelrups beschikbaar is 

tegen dezelfde prijs als kabelrupsen gemaakt van het standaard materiaal. 

Het nieuwe gamma is uit voorraad leverbaar in vijf series en 28 

kabelrupstypes. 
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Van afgedankte kabelrups tot gerecycled materiaal 

De cradle-to-cradle-kabelrups maakt onder meer gebruik van gerecycled 

materiaal uit het "chainge"-recyclingprogramma. In het kader van dit 

programma zamelt igus sinds 2019 gebruikte kabelrupsen van klanten in, 

zodat ze niet eindigen als industrieel afval. Deze service wordt aangeboden 

voor zowel igus kabelrupsen als kabelrupsen van andere fabrikanten. Tot 

dusver is in 13 landen meer dan 32 ton materiaal ingezameld. Voor 2022 heeft 

igus zichzelf het doel gesteld om dit totaal te verhogen tot 500 ton. 

Afvalmateriaal wordt per soort gesorteerd, gereinigd en verwerkt tot nieuwe 

kwaliteit. Dit is mogelijk met behulp van een chemische analyse en formule-

tuning - een proces waarbij het materiaal wordt geoptimaliseerd voor de 

gewenste eigenschappen en daardoor een constante productkwaliteit mogelijk 

maakt. Het post-consumer materiaal igumid CG wordt vervolgens gebruikt om 

de gerecyclede kabelrups te produceren, zonder verlies van kwaliteit wat 

betreft slijtagegedrag, stabiliteit of buigmoeheid. 

 

Duurzame grondstofcyclus – met 28% minder CO2 

Met het nieuwe kabelrups productassortiment van gerecycled materiaal levert 

igus een verdere bijdrage aan het behoud van hulpbronnen en het bevorderen 

van de circulaire economie. Volgens de milieuproductverklaring vermindert 

deze duurzame grondstofcyclus ook de CO2-uitstoot met 28%. Jörg 

Ottersbach zegt hierover: "De nadruk moet niet alleen liggen op het eerste 

gebruik van producten, maar ook op het hergebruik van grondstoffen. Wij zien 

veel 'cradle-to-cradle'-potentieel en streven ernaar zoveel mogelijk 

grondstoffen en afgedankte producten opnieuw te verwerken, zodat kostbare 

grondstoffen geen afval worden, maar zo lang mogelijk op een verstandige 

manier worden gebruikt." 
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Bijschrift: 

 

Afbeelding PM2122-1 

Meer duurzaamheid met constante kwaliteit: de nieuwe cradle-kabelrups van 

gerecycled materiaal spaart hulpbronnen en stuwt de circulaire economie 

vooruit. (Bron: igus B.V.) 
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CONTACT IGUS: 
 
igus® B.V. 
Sterrenbergweg 9 
3769 BS Soesterberg 
Tel. 0346 - 35 39 32 
Fax 0346 - 35 38 49 
igus.nl@igus.de 
www.igus.nl 
 

 
 
OVER IGUS: 

 
igus GmbH ontwikkelt en produceert motion plastics. Deze smeermiddelvrije hoogwaardige 

polymeren verbeteren de techniek en verlagen de kosten, overal waar er sprake van beweging 

is. In energietoevoersystemen, uiterst flexibele kabels, glijlagers en lineaire lagers en 

draadspindeltechniek gemaakt van tribo-polymeren is igus wereldwijd marktleider. Het 

familiebedrijf dat is gevestigd in Keulen, Duitsland, is vertegenwoordigd in 35 landen en heeft 

wereldwijd meer dan 4.900 mensen in dienst. In 2021, genereerde igus een omzet van €961 

miljoen. Onderzoek in 's werelds grootste testlaboratorium in de sector, leidt constant tot 

innovaties en meer zekerheid voor de gebruikers. 234.000 artikelen zijn leverbaar uit voorraad 

en de levensduur kan online worden berekend. In de afgelopen jaren is het bedrijf uitgebreid 

door interne startups te beginnen, bijvoorbeeld voor kogellagers, robot-aandrijvingen, 3D-

printen, het RBTX-platform voor Lean Robotica en intelligente smart plastics voor Industry 4.0. 

Enkele van de belangrijkste milieu-investeringen zijn het "chainge" programma - voor recycling 

van gebruikte kabelrupsen - en de deelname in een onderneming die olie uit kunststof-afval 

produceert. 

 

 

CONTACTPERSON PERS: 
 

Oliver Cyrus    Anja Görtz-Olscher 
Head of PR and Advertising  Manager PR and Advertising 
 
igus® GmbH    igus® GmbH 
Spicher Str. 1a    Spicher Str. 1a 
51147 Cologne    51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459   Tel. 0 22 03 / 96 49-7153 
ocyrus@igus.net    agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse   www.igus.de/presse 

 

 

De termen "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", „drygear“, "drylin", "dry-tech", "dryspin", 

"easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool“, "flizz", “ibow”, 

“igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", “print2mold”, "pikchain", "plastics for longer 

life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "tribofilament“, "triflex", "robolink", „xirodur“ en 

"xiros" zijn wettelijk beschermde handelsmerken in de Bondsrepubliek Duitsland en indien van toepassing, 

ook in andere landen. 
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