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Alt fra ét sted: industrielt konfektionerede 

energikædesystemer fra igus 

Med readychain Basic, Standard, Standard Plus og Premium 

sparer kunden konfektionerings-, opbevarings- og 

monteringsomkostninger 

 

Hos igus står navnet "readychain" for forkonfektionerede 

skræddersyede energikædesystemer. Med de nye kategorier readychain 

Basic, Standard, Standard Plus og Premium har motion plastics-

specialisten nu fire varianter i sit program, som tilbyder kunden levering 

af alt fra ét sted, lige fra enkle kombinationer af e-kæde og kabel til 

komplet konfektionerede og monterede energikædesystemer. Det er ikke 

alene nemt, men sænker også driftsomkostningerne. 

 

Ud over sikre, testede energikæder og kabler til anvendelser i bevægelse 

tilbyder igus også færdigkonfektionerede komplette systemer. Netop hvad 

angår lange vandringslængder og tæt fyldte fleraksesystemer, er de ikke alene 

tidsbesparende i forhold til konfektionering og montering, men gør også 

omkostninger forudsigelige for kunden. Alle komponenter til bevægelse er 

udviklet, testet og afpasset indbyrdes i igus' eget testlaboratorium. Med 

readychain får kunden et komplet og sikkert forkonfektioneret system fra én 

leverandør, direkte fra producenten og med ledsagende garanti. Samtidig kan 

antallet af leverandører og bestillinger mindskes med op til 75 procent, mens 

opbevarings- og procesomkostninger undgås. 

 

Én bestilling, én faktura, én levering 

igus' projektledere ledsager readychain-systemerne gennem alle projektets 

faser. I dette forløb får grænseflader, leveringsstatus, monteringsproces og 

procedurer hos kunden akkurat den samme opmærksomhed som selve 

produktet. På igus' fabrik fremstilles readychains industrielt på et 3.000 

kvadratmeter stort areal med den nyeste produktionsteknologi og 

specialiserede medarbejdere – lige fra enkle til komplekse systemer med 

individuelt specificerede kabler, slanger, stikforbindelser, rumdelere, 

monteringsbeslag og montagedele. "Vi industrialiserer manuelt arbejde", 
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forklarer Christian Stremlau, leder af forretningsområdet readychain & 

readycable hos igus. "For gennemløbstid, kvalitet og pris bliver stadig mere 

afgørende." Afhængigt af konfektioneringsgrad kan kunden vælge mellem 

ukonfektionerede chainflex-kabler (readychain Basic) og forkonfektionerede 

readycable-kabler (readychain Standard) til brug i e-kæder. Dette fås også 

som installationsklart fleraksesystem med blikplader, hvilket reducerer antallet 

af stikpladser og optimerer tilslutningssteder og grænseflader (readychain 

Standard Plus). 

 

Brugeren har adgang til det omfattende readycable-sortiment med over 4.000 

drevkabler i syv kvalitetsklasser. "De forkontektionerede kabler inklusive stik 

specialfremstilles nøjagtigt ned til centimeter i den ønskede længde, som det 

er blevet gængs brug i branchen", tilføjer Stremlau. "Hos igus findes der derfor 

intet tillæg ved køb under et minimumsbeløb." Med henblik på yderligere 

omkostningsbesparelser og samtidig høj komfort for kunden tilbyder igus at 

levere og montere det komplet konfektionerede energikædesystem direkte på 

maskinen (readychain Premium). Et præcist passende transportstativ kendt 

som "readychain rack" sørger for en sikker og hurtig montering af modulet på 

stedet, så det kan tages i brug i eksempelvis en værktøjsmaskine med det 

samme via plug & play. For produkt og service får kunden kun et enkelt 

bestillingsnummer pr. varegruppe. igus fremstiller readychains på tolv fabrikker 

rundt om i verden og leverer dem takket være en vidtforgrenet logistik til det 

garanterede tidspunkt inden for én til ti dage over stort set hele verden. 

 

Du kan få indblik i readychain-konfektioneringen hos igus i videoen på 

http://www.igus.de/readychain_Konfektionierung 

 

 

http://www.igus.de/readychain_Konfektionierung
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Billedtekster: 

 

 

Billede PM6316-1 

Lige fra readychain Basic og readychain Standard til Standard Plus og 

readychain Premium (fra venstre mod højre): Kunden får præcis den sikre og 

testede energiføringsløsning, der skal til for at sænke omkostningerne. (Kilde: 

igus GmbH) 
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KONTAKT: 

 
igus® ApS 
Nordre Strandvej 119A 
3150 Hellebæk 
Tlf.  86 60 33 73 
Fax 86 60 32 73 
info@igus.dk 
www.igus.dk 
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Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tlf.. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.de 
www.igus.de 

LIDT OM IGUS : 
 

igus GmbH er en internationalt førende 
producent af energikædesystemer og polymer-
glidelejer. Den familieejede virksomhed med 
hjemsted i Köln er repræsenteret i 35 lande i 
verden og beskæftiger p.t. ca. 3180 
medarbejdere på verdensplan. I 2016 opnåede 
igus en omsætning på 592 mio. euro med 
kunststofkomponenter til mobile anvendelser, de 
såkaldte motion plastics. igus har nogle af 
branchens største testlaboratorier og fabrikker og 
er kendt for at stille innovative og 
kundespecifikke produkter og løsninger til 
rådighed med kort varsel. 
 
 
 
 
Navnene “igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain 
systems", "flizz", "ibow", "iglide", "iglidur", "igubal", 
"invis", "manus", "motion plastics", "pikchain", 
"readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", 
"twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", 
"xiros", "xirodur",  "vector"“ er varemærkebeskyttet i 
Tyskland og resten af verden. 

 

 

 

 


