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Bestil hurtigt det rette stik i den nye igus 

stikbutik 

igus udvider sine ydelser med en onlinebutik med stik 
 

Når der skal konfektioneres kabler, er det nemt at finde det tilsvarende 

stik, men ofte kan det ikke bestilles i et lille antal fra producenten. Her 

tilbyder igus en udvidet service med sin nye onlinebutik med 

stikforbindelser: Kunden kan bestille det rette stik til sit kabel fra lager til 

en fornuftig pris og vælge mellem et bredt udvalg af kendte leverandører, 

såsom Harting eller Intercontec, uden minimumsbestilling. 

 

Hvad enten det handler om motor-, servo- eller datakabel – med sit chainflex-

sortiment tilbyder igus brugeren teknisk set det bedste og samtidig det mest 

økonomiske kabel til brug i energikæden. Ved at bruge chainflex-onlinebutikken 

kan kunden bestille den rette løsning direkte fra kabelsortimentet i den ønskede 

længde. Hvis kunden selv ønsker at konfektionere eksisterende kabler solgt i 

metermål, kan han nu bestille sit tilsvarende stik i den nye igus-onlinebutik. I 

stikbutikken (https://www.igus.dk/connector-shop) finder brugeren et bredt 

udvalg af stik fra forskellige producenter, såsom Intercontec, FCT, Yamaichi og 

Harting. Kunden har valget mellem økonomiske stikforbindelser til signalstik, 

stiksæt og kabelbøsninger fra Hummel, som fås direkte fra lager uden 

minimumbestilling. Dette gør det muligt for teknikeren at konfektionere og slutte 

kablet til sin applikation inden for et par dage. 

 

Tilslutningsklare kabler til bevægelse, med garanti 

Hvis kunden vil spare tid og penge, kan han bruge readycable-servicen fra igus. 

motion cable-specialisten har udviklet kabler særligt til brug i energikæder i knap 

30 år og tilbyder mere end 4.200 drevkabler, der er produceret med 24 

producentstandarder og er klar til tilslutning. Efter konfektionering afprøves 

hvert kabel 100 % digitalt og logisk, inden det ekspederes videre. Eftersom alle 

chainflex-kabler testes i vores eget testlaboratorium med en grundplan på 2.750 

kvadratmeter, er igus den eneste producent på markedet, der tilbyder en unik 

garanti på 36 måneder på sit komplette kabelsortiment. 

 

 

https://www.igus.dk/connector-shop
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Billedtekst: 

 

Billede PM0319-1 

I den nye igus-stikbutik kan kunden nu bestille det rette stik til sit kabel direkte 

fra lager og uden minimumbestilling. (Kilde: igus GmbH) 
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KONTAKT: 
 
Igus ApS 
Resilience House 
Lysholtallé 8 
DK – 7100 Vejle 
Tlf.  86 60 33 73 
Fax 86 60 32 73 
info@igus.dk 
www.igus.dk 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSEKONTAKT 
 
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. 4.150 medarbejdere på 
verdensplan. I 2018 opnåede igus en omsætning 
på 748 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", “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", 
"xiros", er varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af 
verden. 

 


