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Tilsluttet på få sekunder: lille plug-in energikæde fra 

igus sparer 80 % monteringstid  

Plug-in-princippet for readychain micro speed tillader hurtig 

tilslutning af energikædesystemer i trange installationsrum 

 

Plug-in energikædesystemet readychain speed fra igus forbinder færdige 

energikædesystemer på få sekunder og uden brug af værktøj. Dette er 

med til at reducere både procestider i montage og maskin nedetider og 

reducerer også planlagt vedligeholdelsesarbejde til et minimum. Det 

tilslutningsklare energikædesystem sparer herved 80 % installationstid. 

Med den nye readychain micro-speed er dette nu også muligt til meget 

små applikationer og i særligt trange installationsrum. 

 

Uanset hvilken branche, land eller virksomhed: hvis et kabel i en maskine er 

defekt, og fører til maskinsvigt, kan den resulterende nedetid og deraf følgende 

omkostninger være betydelige. Når alt kommer til alt, koster blot et par minutters 

nedetid ofte virksomheder flere tusinde kroner. Med den tilslutningsklare 

readychain speed fra igus kan energikædesystemet i disse tilfælde udskiftes 

meget nemt og hurtigt, og maskinen kan starte drift igen med det samme.  Til 

meget smalle installationsrum tilbyder igus nu readychain micro-speed 

modellen. 

  

Kabler kan hurtigt udskiftes ligesom netledningen til en bærbar computer 

Med den nye readychain micro-speed udvider igus løsningsporteføljen af 

hurtige plug-in energikæder. Takket være dets kompakthed, med en bredde og 

indvendig højde på kun 20 millimeter hver, er systemet særligt velegnet til 

applikationer, hvor pladsen er trang, som dørlåse i værktøjsmaskiner. Med 

readychain micro-speed er det ikke nødvendigt at adskille kerner fra 

terminalerne ved hjælp af værktøj, før du skifter et kabel. Dette skyldes, at 

stikkene er integreret i energikæden, og kablet er allerede tilsluttet på begge 

sider. Således er hele samlingen designet til plug-in. Modstykket, et eksternt 

hus med bøsning, kan flanges til maskinhuset. Hvis en ændring er påkrævet, 

kan energikæden udskiftes lige så hurtigt som strømledningen til en bærbar 

computer ved hjælp af plug-in princippet - uden værktøj, uden knowhow, uden 

teknikere. Enhver medarbejder kan udføre denne opgave uden at skulle 
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bekymre sig om at lave fejl. Markus Hüffel, produktchef for readychain hos igus, 

påpeger: "Takket være denne fleksibilitet øges reaktionshastigheden i tilfælde 

af fejl, så nedetider kan reduceres mange gange. Og det er med en lille 

investering."  

 

Skræddersyet system til individuelle applikationer i bevægelse 

Med readychain micro-speed får kunderne en grænsefladeløsning, der er 

skræddersyet præcist til deres applikation. Den er stort set frit konfigurerbar og 

kan ligesom den større readychain speed kombineres med kabler fra det brede 

udvalg af chainflex kabler fra igus - herunder strømkabler, buskabler, Ethernet 

kabler og fiberoptiske kabler. Kablerne er beskyttet mod mekaniske skader 

takket være energikæden. "De nødvendige stik, huse og tilslutninger kan 

planlægges individuelt", understreger Hüffel. "På denne måde får kunden alt fra 

en enkelt kilde, og hver energikæde bliver et skræddersyet produkt." 

 

 

 

 

 

Overskrift: 

 

 

Billede PM0422-1 

readychain micro-speed er den mindste version af de færdige, tilslutningsklare 

energikædesystemer fra igus. (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 4.900 medarbejdere world wide.. I 2021 

genererede igus en omsætning på 961 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. 

 
 
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", “print2mold”, "pikchain", "plastics for longer 

life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "tribofilament“, "triflex", "robolink", “xirodur”, "xiros", 

er varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af verden. 
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