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3D Ethernet-kabel van igus maakt snelle 
robot-communicatie mogelijk 
Geteste chainflex kabel voor torsiehoeken tot 360 graden verzendt 
data veilig naar 6-assige robots 
 
In grootschalige productiefaciliteiten treffen we overal robots aan. Ze 
bieden een snelle procesautomatisering en waarborgen zo kosten-
efficiëntie in bedrijven. igus heeft nu een Ethernet-kabel ontwikkeld met 
een lange levensduur, de CFROBOT8.PLUS, om te waarborgen dat robot-
communicatie tussen de assen, het besturingssysteem en bovenliggende 
systemen foutloos werken, zelfs onder extreme belasting. De nieuwe 
kabelfamilie is gedurende enkele jaren getest op torsiebelasting in het 
eigen laboratorium en werkt al meer dan 15 miljoen cycli foutloos. 
 
Het aantal robots dat in productiefaciliteiten wordt toegepast groeit snel. 

Volgens schatting van de International Federation of Robotics (IFR), zullen er in 

2020 meer dan 3 miljoen industriële robots operationeel zijn, alleen al om de 

automatisering aan te sturen. Tegelijkertijd nemen de gestelde eisen voor 

veilige communicatie tussen robots, assen, besturingssystemen en 

bovenliggende systemen eveneens toe. “De waarschijnlijkheid dat de 

communicatie van de toekomst wordt gedomineerd door industrieel Ethernet is 

behoorlijk groot,” legt Rainer Rössel uit, afdelingshoofd van de chainflex kabel 

divisie bij igus GmbH. Daarom heeft de specialist op het gebied van bewegende 

kabels meer dan vijf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van Ethernet-kabels voor 

extreme drie-dimensionale belasting en een veiligere datatransmissie tussen de 

robotcomponenten. Tijdens de SPS IPC Drives beurs in Nürnberg, 

presenteerde igus de CFROBOT8.PLUS kabelfamilie aan een specialistisch 

publiek. “Met onze nieuwe robotkabel zijn we de enige fabrikant ter wereld 

geworden die een geteste torsiekabel met lange levensduur uit voorraad levert, 

met een torsiehoek tot wel +/-360°, en zo een gat in de markt opvult,” zegt 

Rössel. 
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Tordeerbare kabels, getest en gegarandeerd  
De CFROBOT8.PLUS is op torsie getest in ons eigen testlaboratorium van 

2.750 m²– in de igus triflex kabelrups-serie voor driedimensionale bewegingen 

– met meer dan 15 miljoen cycli. Het resultaat is dat de elektrische functies van 

de Ethernet-communicatie foutloos functioneren. De testreeks loopt nog steeds 

om de maximum te verwachten levensduur te bepalen. We verwachten de 

eindresultaten daarom pas over enkele jaren. Dit omdat igus al meer dan 30 

jaar kabels ontwikkeld en test in het grootste laboratorium in de sector; deze 

kabels zijn speciaal ontworpen voor gebruik in kabelrupsen. Met meer dan 2 

miljard testcycli en meer dan 1,4 miljoen elektrische tests per jaar, wordt igus 

beschouwd als de nummer 1 op het gebied van kabels voor toepassing in 

kabelrupsen. Het bedrijf igus is de enige fabrikant ter wereld die een garantie 

biedt van 36 maanden voor haar complete chainflex kabelassortiment, inclusief 

de nieuwe CFROBOT8.PLUS. 

 
 
Fotobijschrift(en): 
 

 
Foto PM7618-1 
CFROBOT8.PLUS: chainflex Ethernet-kabel voor 15 miljoen torsiebewegingen 

tot wel 360 graden en snelle datatransmissie naar 6-assige robots. (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 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. 

 

 

 


