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Nieuw triflex TRX energietoevoersysteem 

revolutioneert de 3D-beweging van robots 

De telescopische triflex TRX kabelrups van igus bespaart ruimte op 

de robot en waarborgt een terugtreklengte tot wel 40% 

 

Om te waarborgen dat kabels op industriële robots bij beweging veilig, 

gemakkelijk en compact geleid kunnen worden, heeft igus nu de vier-

dimensionale triflex TRX kabelrups ontwikkeld. De nieuwe ontwerpstudie 

vervangt de klassieke robotslangpakketten en terugtreksystemen. 

Speciaal kenmerk: 40% terugtreklengte gewaarborgd door een uniek 

telescoopmechanisme binnenin de kabelrups. Hierdoor kunnen 

gebruikers ruimte besparen op de derde as van hun robot, tot wel 83% 

gewicht en hoge kosten voor terugtreksystemen. 

 

De drie-dimensionale triflex R kabelrupsen van igus worden breed ingezet in de 

industrie, voor de faalveilige geleiding van kabels en slangen op robots. 

Retractie systemen zijn tot nu to ontwikkeld op de derde as, om er voor te 

zorgen dat er geen lussen worden gevormd tijdens de beweging van de 

kabelrups, die de robot zouden kunnen hinderen. "Echter, de assen op de 

robots bieden steeds minder ruimte en dus was een nieuwe oplossing nodig", 

zegt Jörg Ottersbach, hoofd van de kabelrups business unit bij igus GmbH. Zo 

gezegd zo gedaan, werd het triflex TRX-systeem ontwikkeld op basis van de 

triflex R kabelrups. Dit is een vier-dimensionale kabelrups waarin het 

terugtreksysteem al in is geïntegreerd. "Met TRX, hebben we een 

ruimtebesparende kabelrups gemaakt, die direct en compact op de derde as 

kan worden bevestigd. De energietoevoer draait in zichzelf, wordt spiraalvormig 

tot wel 40% langer en korter als in een telescopisch uittreksysteem", aldus 

Ottersbach. Voor dit doel vertrouwt igus op een schroefverbindings-systeem in 

het unieke mechanisme alsmede op een geïntegreerde resetband. De band 

brengt de kabelrupsschakels steeds weer terug naar hun startpunt en zo kan 

de terugtrekkracht worden aangepast. De kabels worden in de kabelrups 

geplaatst in de vorm van een spiraal en worden veilig geleid in de beweging met 

behulp van de kabelrups. Daarnaast worden de kabels en slangen op hun plek 

gehouden in het midden van de TRX zodat ze hun positie niet verlaten wanneer 

aan de kabelrups wordt getrokken. 
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83% gewichtsbesparing 

Vergeleken met andere terugtreksystemen bespaart de gebruiker tot wel 83% 

aan gewicht en vraagt slechts de helft van de ruimte. Op deze manier kunnen 

de prestaties van de robot verder worden verbeterd en worden de kosten 

significant gereduceerd door een extra terugtreksysteem achterwege te laten. 

TRX kan gemakkelijk worden aangesloten op bestaande TRE serie triflex R 

kabelrupsen. Net als bij de triflex R, kunnen de kabels snel in de kabelrups 

worden gedaan vanaf de buitenzijde. igus zal de nieuwe TRX op 5 mei 2021 

presenteren aan geïnteresseerde partijen op haar nieuw vormgegeven echte-

virtuele beurs. 

 

 

Meer informatie en een video over de werking van de TRX kunt u vinden op: 

https://www.igus.nl/info/triflex-r-trx 

 

 

 

 

 

 

Bijschrift: 

 

 

Foto PM2321-1 

Het nieuwe TRX-systeem van igus bespaart ruimte op de derde robotas en 

zorgt voor een terugtreklengte van tot wel 40%. (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 4.150 mensen in dienst. In 2020, genereerde igus een omzet van €727 

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. 

(Plastic2Oil). 

 

 

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", "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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