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Nye igus servokabler med verdens mindste 

bøjningsradius 

Sikker bevægelse i energikæder med en bøjningsfaktor på 6,8xd, 

selv ved temperaturer på -35°C 

 

Ved SPS IPC Drives 2016 præsenterede igus den nye CF29 serie af 

servokabler - en blandt adskillige nye high-end kabelfamilier til 

kontinuerlig bevægelse i e-kæder med en yderkappe lavet af halogenfri 

TPE. Denne udvidelse af produktsortimentet tilbyder helt nye muligheder 

for energiforsyning til drev, til brugere med meget krævende anvendelser, 

fx hvad angår omgivende temperaturer eller begrænset plads til 

montering. 

 

En kernestruktur der er optimeret til bevægelse kombineret med en ekstruderet 

TPE-inderkappe med forstærkede hulrum, der giver endnu bedre stabilitet samt 

en højfleksibel TPE-yderkappe er det, der kendetegner den nye serie af CF29 

chainflex servokabler. Denne high-end-serie er egnet til de mindste 

bøjningsfaktorer for servokabler på helt ned til 6,8xd og er derfor unik på 

markedet. Den nye serie tilbyder en garanteret løsning i et temperaturområde 

på helt ned til -35°C og kan derfor anvendes til bevægelse i frysehuse. Dette er 

gjort muligt af igus' halogenfri TPE-yderkappemateriale, som tilbyder næsten 

ubegrænset oliebestandighed. Det har været anvendt til andre serier af 

chainflex kabler i årevis. For at kunne tilbyde kunderne et endnu bedre udvalg 

udvider igus nu high-end-sortimentet med dette nye servokabel samt en 

yderligere serie til data- og buskabler. 

 

Endnu større udvalg - garanteret holdbarhed 

Alle kabler er blevet succesfuldt afprøvet i et klimatestkammer med realistiske 

mekaniske belastninger og temperaturer på det 2.750 kvadratmeter store igus 

testlaboratorium. Dette giver kabelproducenten mulighed for at garantere en 

levetid på 36 måneder for alle kabler. 

 Og dette gælder selv for kabler med den højeste dynamik og de mest 

komplicerede bevægelser. Chainflex levetidsberegneren (www.igus.dk/cf-

lifetime) hjælper dig med at træffe det ideelle valg, og viser dig den forventede 

levetid for hvert kabel i dobbelte slag efter at have indtastet de respektive 

http://www.igus.dk/cf
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anvendelsesparametre. Det giver kunderne mulighed for at vælge det kabel der 

fungerer pålideligt til deres anvendelse - uden at skulle betale for meget. 
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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. 2950 medarbejdere på 
verdensplan. I 2015 opnåede igus en omsætning 
på 552 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", 
"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. 
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Billedtekster: 

 

 

Billede PM6416-1 

Verdens første: igus servokablerne i CF29 serien tilbyder garanteret sikkerhed 

til de mindste bøjningsradiusser og ekstreme temperaturer. (Kilde: igus GmbH) 


