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50 procent lichter: 's werelds eerste 
modulaire hybride-kabelrups gemaakt van 
staal én kunststof 
Energietoevoersystemen gemaakt van staal en kunststof kunnen 
gemakkelijk lange, vrijdragende rijwegen aan en kunnen razendsnel 
geopend en gesloten worden 
 
Veilige verticale geleiding van kabels en slangen: igus heeft nu haar 
eerste hybride-kabelrups van kunststof én staalontwikkeld voor deze 
toepassingen. Het nieuwe energietoevoersysteem, genaamd YE.42, is 
dankzij het gebruk van high-performance polymeren 50 procent lichter 
dan conventionele stalen kabelrupsen en biedt tevens 50 procent meer 
vrijdragende lengte dan kunststof kabelrupsen. De hybride oplossing kent 
een zeer hoge stijfheid en kan zeer gemakkelijk geassembleerd en 
onderhouden worden dankzij het modulaire ontwerp. Operators kunnen 
vertrouwen op werkplatforms of verticale liften voor een veilig, voordelig 
en snel vervangbaar systeem. 
 
Kersenplukmachines, bouwmachines en hefplatforms kennen dezelfde 

uitdaging: een veilige en compacte verticale geleiding van kabels én slangen. 

Voor dergelijke scenario's, vertrouwen gebruikers doorgaans op robuuste en 

stijve stalen kabelrupsen. Echter zijn deze zeer zwaar en moeilijk te installeren 

en moeten vaak in zijn geheel worden vervangen wanneer service of reparatie 

benodigd is. Dit betekent een enorme kostenpost voor machine-exploitanten en 

verhuurbedrijven vanwege de stilstand van de apparatuur. igus heeft nu een 

hybride-kabelrups ontwikkeld, speciaal voor lange vrijdragende rijwegen. De 

ondersteunende kabelrups-schakels van de nieuwe energietoevoer-oplossing 

zijn gemaakt van staal en waarborgen hierdoor een hoge stijfheid, terwijl de 

pen/gat verbinding, de buitenste schakels en de dwarsverbinders volledig zijn 

gemaakt van een tribologisch geoptimaliseerd high-performance kunststof. 

Dankzij het kunststof, bespaart de gebruiker - in tegenstelling tot een stalen 

kabelrups - 50% aan gewicht. Vergeleken met een kunststof kabelrups, kan de 

nieuwe hybride-kabelrups 50 procent meer vrijdragende lengte implementeren. 
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Snel gemonteerd en onderhouden dankzij modulair ontwerp 
Een ander belangrijk voordeel van het nieuwe kabelrups-systeem zit in de 

modulariteit. De kabelrupsschakels van de YE.42 kunnen eenvoudig in elkaar 

worden gestoken en snel geassembleerd worden. Dankzij het modulaire 

ontwerp laat igus schroeven, nagels of bouten, die door vibraties los kunnen 

raken, volledig achterwege. Kabels kunnen snel worden vervangen dankzij de 

dwarsverbinders die geopend kunnen worden: een ander voordeel boven 

klassieke stalen kabelrupsen, welke doorgaans volledig genageld of gebout 

zijn. De nieuwe YE.42 bereikt daarnaast haar hoge stabiliteit dankzij een mes- 

en groef ontwerp voor het borgen van de kabelrupsschakels. Voor het 

binnenwerk van de kabelrups, biedt igus een breed scala aan inwendige 

verdelingen, waaronder scheidingsschotten die vriendelijk voor kabels en 

slangen zijn. 

 

readychain - aansluitklaar inclusief systeemgarantie 
De nieuwe hybride-kabelrups is nu beschikbaar met een inwendige hoogte van 

42 mm en een inwendige breedte van 50 tot 400 mm met een buigradius van 

100 mm. Andere maten zijn op aanvraag leverbaar. Het nieuwe 

energietoevoersysteem is ook beschikbaar als aansluitklaar, geconfectioneerd 

readychain systeem met geteste chainflex kabelrupskabels, hydraulische 

componenten, slangen en slangfittingen. Alle chainflex kabels worden 

aangeboden inclusief een unieke wereldwijde garantie van 36 maanden, dit is 

mogelijk dankzij de talloze tests die worden uitgevoerd onder realistische 

omstandigheden in het eigen igus laboratorium met een oppervlakte van 3.800 

m². 
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Bijschrift: 
 

 
Foto PM3619-1 
Verticale veiligheid: de nieuwe hybride-kabelrups van igus is 50% lichter dan 

conventionele stalen kabelrupsen dankzij high-performance polymeren en kan 

eenvoudig worden onderhouden dankzij het modulaire ontwerp. (Bron: igus BV) 
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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 4.150 medewerkers in 
dienst. In 2018 behaalde igus met motion plastics 
– kunststofcomponenten voor bewegende 
toepassingen – een omzet van 748 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 termen "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”, "iglidur", 

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

“ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink" en "xiros" zijn wettelijk beschermde handelsmerken in de 

Bondsrepubliek Duitsland en indien van toepassing, ook in andere landen. 

 


