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Snel geassembleerd, stevig bevestigd: 

nieuwe aansluitelementen voor 

kabelgeleiding voor cobots 

Nieuw klemconcept voor triflex R kabelrupsen waarborgt een veilige 

interactie tussen mens en machine 

 

Veiligheid speelt een belangrijke rol wanneer mensen en robots zij aan zij 

werken in de industrie. Dit is waarom gebruikers van cobots en industriële 

robots reeds kiezen voor de 3D triflex R kabelrupsen van igus voor 

energie- en datatoevoer. Voor het nog eenvoudiger monteren van deze 

kabelrupsen en het verbeteren van de veiligheid in de industrie, heeft igus 

nu nieuwe kunststof bevestigingsklemmen ontwikkeld. Naast de snellere 

montage minimaliseren ze ook het risico op letsel dankzij het ontwerp met 

afgeronde hoeken. 

 

In het kader van Industry 4.0, wordt de interactie tussen mens en machine 

steeds meer de focus van automatisering. Derhalve worden collaboratieve 

robots (cobots) gezien als de toekomst. De zogenaamde cobots worden 

voornamelijk gebruikt als assistent in eenvoudige of interactieve activiteiten en 

- in tegenstelling tot grote en snelle industriële robots - werken ze zij aan zijn 

met mensen. Voor een betrouwbare energietoevoer naar cobots en industriële 

robots, biedt igus de optimale oplossing met haar triflex R kabelrupsen. Naast 

roestvaststalen klemmen, kunnen gebruikers nu voor het bevestigen van de 

kabelrups aan de robotarm, ook kiezen voor nieuwe kunststofklemmen speciaal 

ontworpen voor cobots. Het ontwerp met afgeronde hoeken verhoogt de 

werkplekveiligheid door de kans op letsel bij contact met de robot te reduceren. 

De kunststof klemmen kunnen snel aan de robotarm worden bevestigd middels 

een schroefverbinding. De triflex R wordt eenvoudig op de klem bevestigd met 

een clip en gefixeerd. De nieuwe klemmen zijn geschikt voor Universal Robots, 

TMS en Kuka LBR iiwa cobotarmen. 

 

triflex 3D kabelrupsen voor een veilige energietoevoer op de cobot 

Het triflex R programma is speciaal ontwikkeld voor geavanceerde 6-assige 

robots in industriële omgevingen. Door het combineren van de flexibiliteit van 
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een beschermslang met de stabiliteit van een kabelrups, garandeert de ronde 

triflex R een betrouwbare kabelgeleiding in driedimensionale bewegingen. Een 

kogel/kom principe waarborgt een hoge treksterkte en een gemakkelijke 

installatie van de kabelrups. De inwendige verdeling is vrij selecteerbaar. De 

cirkelvormige radius-aanslag en de hoge twistbaarheid van de kabelrups 

voorkomen overbelasting van de kabels - dit systeem verhoogt de levensduur 

en operationele veiligheid van uw toepassing. De triflex kabelrupsen zijn 

leverbaar als compleet pakket met speciaal voor de cobot ontworpen klemmen, 

kabels en connectoren, aansluitklaar. 

 

 
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. 
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Fotobijschrift(en): 

 

Foto PM6418-1 

De nieuwe triflex R bevestigingsklemmen waarborgen dankzij hun afgeronde 

design een veilige interactie tussen mens en machine. (Bron: igus B.V.) 


