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Veilig geleid in elke richting: nieuw igus 

kabelrupsconcept met dynamische pennen 

 

igus heeft de lokchain kabelrups ontwikkeld met steeds langer- en 

korter wordende pennen, voor nieuwe machine concepten 

 

Het doel van het nieuwe lokchain kabelrups-systeem is het automatisch 

verhogen van de operationele betrouwbaarheid. Dit heeft het potentieel 

om de voeding-, data- en mediatoevoer in diverse dynamische 

toepassingen opnieuw uit te vinden. Automatisch verlengende pennen 

houden de kabelrups veilig in de geleiding, hierdoor zijn volledig nieuwe 

toepassingen met verticale, hangende of cirkelvormige bewegingen 

mogelijk. 

 

Of het nu gaat om high-tech of low-tech toepassingen, igus onderzoekt constant 

nieuwe kabelrups-oplossingen om te voldoen aan de speciale wensen van 

industriële toepassingen op het gebied van flexibiliteit, betrouwbaarheid en 

kostenbesparing. Daarom heeft motion plastics specialist igus de lokchain 

ontworpen, een nieuw concept dat bestaat uit een kabelrups met automatisch 

verlengende pennen en een compacte geleidegoot, voor de dynamische 

geleiding van kabelrupsen. Hierdoor is hangend, verticaal of zijwaarts gebruik 

van het systeem mogelijk, met of zonder laterale versnelling. Zelfs lange 

rijwegen met een bewegende onderloop zijn mogelijk, door de lokchain te 

fixeren in de bovenste loopgoot. Het systeem kan ook worden gebruikt in 

verticale en/of roterende toepassingen. De lokchain is bijvoorbeeld een voor de 

hand liggende keuze tijdens toepassing in de compacte ruimte van roterende 

C-arm röntgen-scanners. De flexibiliteit van deze kabelrups biedt de gebruiker 

de kans om volledig nieuwe machines te ontwikkelen. 

 

Het lokchain-principe: automatisch borgpensysteem 

Het basisprincipe van lokchain is eenvoudig: in de schakelzijkant geïntegreerde 

pennen welke de rups stevig in de geleidegoot houden. Wanneer de schakel in 

een radius wordt gebogen, trekt de pen automatisch naar binnen en komt de 

kabelrups los van zijn geleiding. Wanneer de rupsschakel weer in de 
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geleidegoot, dan wordt de pen langer en klemt de rups zich automatisch weer 

vast in de geleidegoot. Dit elimineert de noodzaak van kostbare 

geleidegootsystemen. Op deze manier bespaart de machinebouwer geld. 

 

Stil en met een lange levensduur, zelfs bij kleine buigradii 

Vanwege de speciale constructie van de lokchain is er nauwelijks sprake van 

slijtage, zodat de levensduur van de kabelrups wordt verhoogd. Het prototype 

toonde haar standtijd succesvol tijdens een duurtest, uitgevoerd in het 2.750 

vierkante meter grote igus testlaboratorium. Een ander voordeel van het nieuwe 

kabelrups-systeem is de mobiliteit van de kabelrupsschakels. Om te 

waarborgen dat de kabelrups veilig en stil functioneert, zelfs bij kleine buigradii 

en over lange rijwegen. De nieuwe kabelrups bevindt zich momenteel in de 

prototypefase, hetgeen klanten de kans geeft om maatvoering en design mede 

te bepalen. Individuele verzoeken zijn altijd welkom en worden snel 

geïmplementeerd – van prototype en kleine series tot massaproductie. 
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Sterrenbergweg 9 
3769 BS Soesterberg 
Tel. 0346 - 35 39 32 
Fax 0346 - 35 38 49 
igus.nl@igus.de 
www.igus.nl 
 
 
CONTACT: 
 
ELCEE Holland B.V. 
Kamerlingh Onnesweg 28 
3316 GL Dordrecht 
Tel. 0786 - 54 47 77 
Fax 0786 - 54 47 33 

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. 
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De begrippen The terms "igus", "chainflex", 
"CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", 
"dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain-
systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", 
"flizz", “ibow”, "iglide", "iglidur", "igubal", "manus", 
"motion plastics", "pikchain", "readychain", 
"readycable", "speedigus", "triflex", "plastics for 
longer life", "robolink" en "xiros" zijn in de 
Bondsrepubliek Duitsland en eventueel 
internationaal beschermd als handelsmerk. 
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Foto PM3918-1 

Het lokchain-principe: automatisch langer wordende pennen (blauw) houden de 

lokchain stevig in de geleidegoot. Wanneer de schakel in de radius wordt 

gebogen, dan trekt de pen automatisch naar binnen (groen) en laat de 

kabelrups los van de goot. Dankzij haar flexibiliteit, kan de kabelrups 

bijvoorbeeld worden gebruikt in een roterende C-arm van een röntgen-

apparaat. (Bron: igus B.V.) 


