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e-spool flex til kontinuerlig panelfødning i 

industrielle robotter 

ARAGON Industrieelektronik GmbH, en robotics serviceudbyder, 

benytter ny slæberingsfri igus kabelafspoler 

 

Et styrepanel udgør robottens styrecenter. Det skal benyttes fleksibelt, 

dets kabel skal ikke bare være flere meter langt, men også bevægeligt og 

sikkert opbevaret. Hertil har igus udviklet e-spool flex. Den nye igus 

kabelspole har ingen slæbering, så den kan endda forsyne bussignaler 

uden afbrydelser. Kablet kan også nemt eftermonteres i systemet. Disse 

fordele overbeviste ARAGON. Et komplet kabelsæt, bestående af e-spool 

flex med standardkabel og en formonteret panelmontering, som en 

service for sine industrielle robotter. 

 

Opgaven for ARAGON Industrieelektronik GmbH er at puste nyt liv i gamle 

robotter. Den førende leverandør af industrielle robotter tilbyder globale 

løsninger til reparation, vedligeholdelse, eftermontering og finjustering af 

industrielle robotter. Nogle af deres kunder er relativt små firmaer der benytter 

op til ti robotsystemer. Men større selskaber og OEMs i automobilindustrien 

benytter sig også af ARAGON's ekspertise. Selskabet ledte efter en praktisk 

kabelløsning specifikt til brug i styrepaneler: "Vi forsøger altid at garantere vores 

kunders sikkerhed med innovative løsninger. Indtil nu, har kablet altid været på 

gulvet, hvilket medførte risiko for skader eller ulykker. Så vi ledte efter en 

kabelspole der ikke havde afbrydelser og var hurtig og nem at eftermontere", 

siger Iryna Geike, Global Country Manager hos ARAGON. Selskabet fandt hvad 

de søgte hos igus. "Det nye e-spool flex kabelspolesystem blev introduceret for 

os og vi var straks overbevist", fortæller Geike. Den største fordel ved e-spool 

flex sammenlignet med andre kabelspoler er at den ikke benytter en slæbering. 

Medie, data og strøm og signalforsyning ved nødstop kan også integreres i 

systemet. Eksisterende panelkabler kan indsættes enkeltvis i systemets 

spiralføring og oprulles automatisk. Vores kunder modtager nu et formonteret 

sæt bestående af e-spool flex, ARAGON panelmontering, kabel, og et 

monteringsbeslag til robotstyreskab for deres styrepaneler. e-spool flex udvider 

markant levetiden på de anvendte kabler og sikrer mere sikkerhed og orden i 

styrepanelet", forklarer Geike. 
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Op- og udrulning af kabler: manuelt eller automatisk 

igus tilbyder e-spool flex i flere varianter. Den ene er en lavprisversion med 

manuel drejning eller en akkuskruetrækker til oprulning af kabel. En anden er 

en automatisk løsning med en fjederdrevet returmekanisme, en 

låsemekanisme, og en alternativ indtrækningsbremse. ARAGON besluttede sig 

for varianten med indtræksfjeder. Kabelrullen leveres i tre dimensioner for 

kabler med en diameter på 5 til 15 millimeter og en forlængelse på 5 til 15 meter. 

Kablerne kan hurtigt udskiftes på ethvert tidspunkt. Udover en efterfølgende 

integration af e-spool flex med et eksisterende kabelsystem, tilbyder igus også 

kabeltromleløsninger fuldt kablede med chainflex kabler specielt designet til 

bevægelige applikationer. Levetiden for kabler i e-spool flex er aktuelt underlagt 

omfattende tests på det interne 3.800 kvadratmeter igus testlaboratorium. 

 

 

 

Billedtekst: 

 

Billede PM0121-1 

e-spool flex garanterer sikker oprulning og afrulning af styrepanelskabler som 

anvendt af ARAGON Industrieelektronik GmbH. (Kilde: igus GmbH) 
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OM IGUS: 
 
igus GmbH udvikler og producerer motion 
plastics. Disse smørefri, højtydende polymerer 
forbedrer teknologien og reducerer 
omkostningerne hvor ting er i bevægelse. Indenfor 
energiforsyninger, højfleksible kabler, glide- og 
lineære lejer samt føringsskrueteknologi 
fremstillet af tribo-polymerer, er igus 
verdensførende. Den familiedrevne virksomhed i 
Köln, Tyskland er repræsenteret i 35 lande og 
beskæftiger 3.800 medarbejdere world wide.. I 
2019 genererede igus en omsætning på 764 mio 
euro. Forskning i tribo-polymerer udført på 
branchens største testlaboratorium, skaber 
løbende innovationer og mere sikkerhed for 
brugerne. 234.000 produkter kan leveres fra lager 
og levetiden kan beregnes online. I de seneste år 
er selskabet vokset ved skabelse af interne 
startups, f.eks. af kuglelejer, robotdrev, 3D print, 
RBTX platformen til Lean Robotics og intelligent 
"smart plastics" til Industry 4.0. Blandt de vigtigste 
miljøinvesteringer er "chainge" programmet - 
genindvinding af brugte energikæder - og 
deltagelsen i et selskab der producerer olie fra 
plastaffald. (Plastic2Oil). 
 
Navnene “igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", 
"conprotect", "CTD", “drygear”, "drylin", "dry-tech", 
"dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-
ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool”, "flizz", 
"ibow", “igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", 
"motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", 
"readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", 
"tribofilament“, "triflex", "robolink", “xirodur”, "xiros", er 
varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af verden. 

 


