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7e vector-award: deskundige jury is op zoek 
naar innovatieve kabelrups toepassingen 

De inzendingsfase van de Vector Award is van start gegaan op de 
Motek-beurs 
 
Terwijl vele sterren en sterretjes nauwelijks kunnen wachten op de 
spotlights van een uitreikingsceremonie, staan ontwerpers doorgaans 
niet te popelen om in het voetlicht te treden. Maar de jury bestaande uit 
deskundigen bij de Vector Award is er zeker van dat het juist zij en hun 
uitvindingen zijn die aandacht verdienen - zij geven tenslotte vorm aan 
het dagelijkse leven in de industrie en ver daarbuiten. Daarom worden 
ontwerpers opgeroepen om mee te dingen naar de 7e Vector Award met 
hun gewaagde en buitengewone kabelrups toepassingen.  
 
Kabelrupsen zijn al geruime tijd de standaard in energietoevoersystemen in 

vele industrieën en markten. In duizenden machines en installaties wereldwijd 

zorgen ze ervoor dat kabels en slangen veilig worden geleid. Ze gaan vaak 

zeer bijzondere uitdagingen aan. Kabelrupsen bewegen met hoge snelheden, 

voeren de wildste torsiebewegingen uit of vinden hun plek in de allerkleinste 

installatieruimtes. En het zijn precies deze toepassingen waar de jury van de 

7e Vector Award naar op zoek is.  

 

De inschrijving ging van start op de Motek beurs 
De inschrijving van de Vector Award is geopend op de Motek 

automatiseringsbeurs in Stuttgart (D). Tot 28 februari 2020, kunnen 

ontwikkelaars zich online inschrijven en teksten, foto's en video's van hun 

kabelrups toepassingen insturen. Internationale deelname: "De laatste Vector 

Award twee jaar geleden had maar liefst 187 deelnemende teams uit meer 

dan 30 landen", zegt Michael Blaß, hoofd van de divisie kabelrups-systemen 

bij igus. "Ook dit keer verwachten we weer een groot internationaal 

deelnemersveld." Na de inzendingsfase wordt het spannend: een jury, 

bestaande uit deskundigen uit professionele verenigingen, branche-

magazines, industrie en wetenschap zullen zich over de inzendingen buigen. 

Het meest gewaagde en innovatieve ontwerp zal de gouden Vector Award in 
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ontvangst mogen nemen. De eerste prijs bedraagt 5.000 Euro en de 

onderscheiding wordt gepresenteerd op de Hannover Messe in 2020.  

 

Wie zal de volgende winnaar zijn? 

Met de introductie van de Vector Award in 2008, brengt het evenement om het 

jaar de buitengewone verdiensten van ontwerpers uit de hele wereld onder de 

aandacht. De winnaars zijn onder andere een robot van de Spaanse 

machinefabrikant Loxin, welke vliegtuigrompen klinknagelt (gouden Vector 

2018), een machine gemaakt door Noorse ontwerpers van Robotic Drilling 

Systems, welke boorelementen positioneert op boorplatforms (gouden Vector 

2016) en een transportsysteem van de Universiteit van Duisburg-Essen, dat 

verplaatst via acht gespannen kabels op stacker racks (gouden Vector 2014). 

Hoewel de toepassingen zeer verschillend zijn, hebben ze één ding gemeen: 

ze laten de variëteit zien van de verschillende kabelrups toepassingen en 

inspireren andere ontwerpers. Michael Blaß legt uit: "De Vector Award laat op 

een indrukwekkende manier zien wat heden ten dage mogelijk is met 

kabelrupsen - zelfs nieuwe en onverwachte zaken. Wij zijn erg benieuwd wat 

volgend jaar voor verrassingen te bieden heeft."  

 

Informatie over de award en de voorwaarden voor deelname kunt u vinden op 

www.igus.nl/vector-award. 

http://www.igus.nl/vector-award
http://www.igus.nl/vector-award
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Bijschrift: 
 

 
 

Foto PM6519-1 
Voor de zevende maal, zal de jury, bestaande uit leden uit de industrie, 

wetenschap, media en verenigingen innovatieve kabelrups toepassingen 

onderscheiden met de Vector Award. Foto: Michael Blaß, hoofd van de divisie 

kabelrups-systemen, igus GmbH. (Bron: igus BV) 
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CONTACT 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 
 
CONTACTPERSON PERS: 
 
Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
Anja Görtz-Olscher 
PR & Advertising 
 
igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 – 459 of – 7153 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.net 
agoertz@igus.net 
www.igus.de 

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. 

 
 
 
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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