
 
 
PERSBERICHT 
 
 

1 

Snelle, veilige automatisering met nieuwe 
kabelrups-oplossingen voor lange rijwegen 
De platte kabelrups van igus waarborgt een compacte energie- en 
datatoevoer in de productie 
 
Productie-automatisering neemt in het kielzog van Industrie 4.0 constant 
toe en vraagt om betrouwbaardere en ruimtebesparende energietoevoer 
oplossingen. igus heeft nu de vlakke kabelrups ontwikkeld, een innovatief 
kabelrups concept voor lange rijwegen en hoge snelheden. Met een op de 
zijkant gemonteerde kabelrups in een nieuwe, speciaal ontwikkelde 
geleidegoot, waarborgt het systeem een uitvalbestendige energie- en 
datatoevoer. 
 
Een blik op moderne productieomgevingen leert dat dit onmogelijk zonder 

robots gedaan kan worden. Dit komt het duidelijkst aan het licht, in de 

automotive sector. Of het nu is als lineaire portaalkraan of als industriële robot 

die beweegt over de 7e as. In krappe ruimten en lange rijwegen, ze moeten 

altijd betrouwbaar en snel functioneren. Hier is een betrouwbaar energie- en 

data toevoersysteem noodzakelijk. Met de platte kabelrups heeft igus nu een 

nieuw kabelrups-systeem voor de automatiserings-industrie ontwikkeld, met 

maximaal uitvalbestendige eigenschappen voor toepassingen met hoge 

snelheden en hoge cycli aantallen. In het nieuwe concept van de motion plastics 

specialist, wordt een kabelrups vlak op de zijkant gemonteerd in een speciale 

geleidegoot. Het voordeel is hier dat de ontwerper hier vanwege de geringe 

installatie-hoogte ruimte bespaart. Dankzij de convex badkuip-vorm van de 

geleidegoot, kan de E6-serie kabelrups zich veilig in twee uitgespaarde kanalen 

verplaatsen. De roestvaststalen geleidegoot zorgt dankzij haar lage 

wrijvingscoëfficiënt, voor een lange levensduur van de kabelrups. Voor extra 

geluidsisolatie van het systeem, kan een speciale isolerende kunststof laag 

worden toegepast aan de buitenzijde van de goot. Dankzij de lichtgewicht 

componenten, kan de kabelrups oplossing gemakkelijk onder het plafond voor 

lineaire robots worden gemonteerd. 
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Betrouwbare bescherming dankzij volledige behuizing 
Op verzoek van de klant zijn er ook volledig gesloten platte kabelrupsen 

leverbaar. Zo kunnen er geen objecten van buitenaf binnendringen, waardoor 

de betrouwbaarheid aanzienlijk wordt verhoogd. Naast het potentieel van de 

platte kabelrups voor automatiserings-toepassingen, is het nieuwe concept in 

gesloten uitvoering ook geschikt voor de energietoevoer op kranen. Hier worden 

de kabelrupsen binnen de corrosievrije goten beschermd tegen ernstige 

beschadiging, veroorzaakt door wind en weersinvloeden. 
 

 
 
 
Fotobijschrift(en): 

 
Foto PM5218-1 
De platte kabelrups: een nieuw kabelrups-systeem met speciale geleidegoot 

voor hoge snelheden in automatiserings-toepassingen (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 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. 
 


