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Drivekabels snel geleverd na eenvoudig 
online zoek- en bestelproces 
De readycable productvinder van igus met de nieuwe geïntegreerde 
levensduurcalculator waarborgt een snelle levering, al vanaf 24 uur 
 
Met behulp van de online "readycable productvinder" tool, kunnen 
geconfectioneerde drivekabels voor gebruik in kabelrupsen eenvoudig 
geselecteerd en besteld worden bij igus. De nieuwe geïntegreerde 
levensduurcalculator breidt service uit en voorspelt nu de 
kabellevensduur. Op deze manier kan de gebruiker zijn/haar speciale 
rupsgeschikte kabel selecteren, op lengte, uit meer dan 4.200 
aansluitklare drivekabels.  
 
Wanneer de gebruiker op zoek is naar een uiterst flexibele drivekabel, dan biedt 

igus de technisch best passende en meest voordelige oplossing uit meer dan 

4.200 kabeltypen conform 24 merkstandaarden met behulp van de readycable 

productvinder. Voer het artikelnummer van igus of van de fabrikant in, of 

selecteer het merk uit het menu. Klik vervolgens op het gewenste kabeltype en 

de productvinder toont u een overzicht van alle geschikte drivekabels. Het 

overzicht beslaat diverse mantelkwaliteiten, zoals PUR, PVC of TPE, waaronder 

hun belangrijkste eigenschappen zoals buigradius en max. rijweglengte. De 

nieuwe geïntegreerde levensduurcalculator voorspelt de kabellevensduur in de 

kabelrups na het invoeren van enkele parameters zoals snelheid, 

bedrijfstemperatuur en acceleratie. De prijs wordt eveneens weergegeven. Met 

een volgende klik kan het artikel aan het winkelwagentje worden toegevoegd. 

De geselecteerde drivekabel wordt geleverd op de gewenste lengte, tot op de 

centimeter nauwkeurig en kan al binnen 24 uur verzendklaar zijn. En dit alles 

zonder kleine orderkosten, al vanaf 1 stuks. 

 

Aansluitklare kabels voor bewegende toepassingen, met garantie 
Motion plastics specialist igus ontwikkelt al 29 jaar kabels die speciaal zijn 

ontworpen voor gebruik in de kabelrups en is daarom de nummer één voor 

beweginge applicaties. Dankzij hun speciale mantelmaterialen, zijn de uiterst 

flexibele kabels slijtvast en dankzij de vele goedkeuringen, zoals UL, EAC of 

DNV-GL, ook geschikt voor gebruik in de woestijn, op olieplatformen en in 
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dynamische intralogistieke oplossingen. Omdat alle kabels zijn getest in het 

eigen testlab met een oppervlakte van ruim 2.750 m², is igus de enige fabrikant 

op de markt die een unieke 36-maanden garantie biedt op haar complete 

kabelprogramma. De data afkomstig uit het testlab wordt tevens verwerkt in de 

levensduurcalculator. igus biedt alle gemonteerde en aansluitklare kabels aan 

als readychain in een kabelrups maar ook als losse meterwaren zonder 

connector, op de door u gewenste lengte. 

 

U vindt de readycable productvinder op www.igus.nl/rc-vinder. 

 

 

 

Fotobijschrift(en): 
 

 
Foto PM6718-1 
Met de geavanceerde readycable productvinder kan snel de optimale oplossing 

gevonden worden uit 4.200 geconfectioneerde drivekabels, conform 24 

merkstandaarden, de levensduur berekenen en deze op de gewenste lengte 

bestellen. (Bron: igus B.V.) 

 

  

https://www.igus.nl/rc-vinder
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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 "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”, "iglide", 

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

"readycable", “ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink" en "xiros" zijn in de Bondsrepubliek Duitsland en 

eventueel internationaal beschermd als handelsmerk. 

 


