
 
 

PERSBERICHT 
 

 

1 

Grijp-automatisering: een kosteneffectieve 

delta-robot van igus als bouwset 

Op de automatica beurs van 2018 presenteerde igus snelle low-cost 

robots voor minder dan €5000,- 

 

Grijpt gemakkelijk, kosteneffectief en snel: dat is precies wat de nieuwe 

delta robot van igus doet! Bestaande uit onderhoudsvrije tandriemen, 

smeermiddelvrije gewrichten, encoders en stappenmotoren, heeft igus nu 

een nieuwe en gemakkelijke automatiseringsoplossing ontwikkeld voor 

assemblagetaken. Direct uit voorraad leverbaar als voor-geassembleerd 

constructiesysteem of kant-en-klaar systeem geleverd, kan de unit direct 

worden gebruikt. De aankoopkosten verdienen zich binnen een half jaar 

terug. 

 

Automatiseer eenvoudige taken snel, gemakkelijk en kosteneffectief: dat is het 

doel van igus met haar low-cost automatiseringsproducten. Behalve haar 

tafelportalen, heeft de plastics specialist nu een compleet nieuw product 

ontwikkeld in de vorm van een delta robot. Deze werd gepresenteerd aan een 

specialistisch publiek op de automatica beurs van 2018 in München. De robot 

is gebaseerd op drie onderhoudsvrije drylin ZLW tandriemassen, 

smeermiddelvrije igubal koppelingsstaven en bijpassende adapterplaten. 

NEMA stappenmotoren en encoders waarborgen de snelle handling van 

maximaal 1 kilogram met een nauwkeurigheid van ± 0,5 mm. Het complete 

systeem heeft een installatieruimte van 420 mm in diameter en kan tot 

maximaal 5 kg dragen bij lage snelheden. De lichtgewicht constructie met 

aluminium en kunststof zorgt er voor dat de delta robot extreem kosteneffectief 

is met een prijs van minder dan €5000,-. Ook biedt ze hoge snelheden met een 

pick-frequentie van tenminste 60 per minuut. "Met de kosteneffectieve delta 

robot kunnen klanten hun eigen besturingsbox en integratie hebben voor circa 

€10.000,- tot €15.000,-. Ze verdienen zich binnen enkele maanden, maximaal 

een half jaar terug," legt Stefan Niermann uit, hoofd van de drylin lineaire- en 

aandrijftechnologiedivisie bij igus GmbH. 
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Leverbaar als modulaire set of kant-en-klaar systeem 

Afhankelijk van de vereisten van de klant, kan de nieuwe delta robot vanaf 24 

uur worden geleverd als voor-geassembleerde set met montage-instructies in 

een doos met een gewicht van 18 kg, of als een kant-en-klaar systeem in een 

transportframe. Als optie kan de klant haar eigen software en 

besturingssysteem gebruiken, of het intuïtief en gemakkelijk te gebruiken dryve 

D1 besturingssysteem. Het gebruik van de delta robot is heel geschikt voor 

eenvoudige assemblagefuncties, pick and place taken alsmede voor applicaties 

in de inspectietechnologie. Naast de delta robot, biedt igus ook andere low-cost 

roboticasystemen met haar robolink productprogramma. Dit programma biedt 

de gebruiker de kans om losse robotarmen samen te stellen met tot wel 5 assen, 

op basis van een modulair systeem bestaande uit verschillende verbindingen 

met een breed scala aan kunststof tandwielen, motoren en interface-

connectoren. 

 

Bijschrift: 

 

 

Foto PM3618-1 

Snelle automatisering tegen een lage prijs: de igus delta robot als een 

gemakkelijk geassembleerd compleet pakket. (Bron: igus B.V.) 
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CONTACTPERSON PERS 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 is een wereldwijd leidende fabrikant op 
het gebied van kabelrupssystemen en 
polymeerglijlagers. Het familiebedrijf met 
hoofdkantoor in Keulen is vertegenwoordigd in 35 
landen en heeft wereldwijd 3.800 medewerkers in 
dienst. In 2017 behaalde igus met motion plastics 
– kunststofcomponenten voor bewegende 
toepassingen – een omzet van 690 miljoen euro. 
igus beschikt over de grootste testlaboratoria en 
fabrieken in haar branche om de klanten 
innovatieve, individuele producten en oplossingen 
binnen de kortste tijd te kunnen bieden. 

 
 
CONTACTPERSON PERS ELCEE: 
 
Elcee Holland B.V. 
Kamerlingh Onnesweg 28 
3316 GL Dordrecht 
Tel. +31-786 544 777 
Fax +31-786 544 733 
 

 
 

OVER ELCEE: 
 
Elcee Holland uw sales partner voor igus 
 

• Geen minimum orderwaarde 

• Meer dan 100.000 producten op voorraad! 

• Gratis monsters 
 
Het igus® concept ‘plastics for longer life’ staat 
voor duurzame machineonderdelen van speciaal 
kunststof, met lage frictie en nauwelijks slijtage. 
Elcee heeft een indrukwekkende voorraad van de 
diverse kwaliteiten in huis en kan veel van de 
programma-lijnen binnen 24 uur uit voorraad 
leveren. 
Elcee Holland B.V. is de agent voor igus in 
Nederland. Neem voor al uw vragen over advies 
& verkoop van igus lager- en lineairtechniek 
contact op met Elcee Holland B.V. 
 
 

 

 
De begrippen "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy 

chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, “igear”, "iglide", 

"iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", 

"readycable", “ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink" en "xiros" zijn in de Bondsrepubliek Duitsland en 

eventueel internationaal beschermd als handelsmerk. 

 


