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Nyt triflex TRX energiforsyningssystem 

revolutionerer 3D bevægelser på robotter 

Teleskopisk triflex TRX energikæde fra igus sparer plads på 

robotten og sikrer en indtrækningslængde på op til 40 procent 

 

For at garantere en sikker, nem og kompakt føring af kabler i bevægelse 

på industrielle robotter, har igus nu udviklet den firedimensionelle triflex 

TRX energikæde. Det nye designstudie erstatter klassiske 

robotslangepakker og indtrækningssystemer. Speciel egenskab: 40 

procent indtrækningslængde sikret af en unik teleskopisk mekanisme 

inde i kæden. Dette spare brugerne plads på tredje akse på deres robot, 

op til 83 procent vægt og høje omkostninger ved indtrækningssystemer. 

 

De tredimensionelle triflex R energikæder fra igus er vidt udbredt i industrien, 

for fejlsikker føring af kabler og slanger på robotter. Indtrækningssystemer har 

hidtil været anvendt på tredje akser for at sikre at der ikke opstår generende 

løkker under bevægelsen af energikædesystemet. "Men akserne på robotter 

har stadig mindre plads, så der var brug for en ny løsning", siger Jörg 

Ottersbach, leder af forretningsenheden for energikæder hos igus GmbH. Der 

var ikke langt fra tanke til handling, og triflex TRX systemet blev udviklet på 

basis af triflex R energikæden. Det er en firedimensionel energikæde hvor 

indtrækningssystemet allerede er integreret. "Med TRX skabte vi en 

pladsbesparende kæde der kan fastgøres direkte og kompakt på tredje akse. 

Energiforsyningen drejer ind i sig selv, forlænges og afkortes spiralt som i en 

teleskopisk udtrækning, med op til 40 procent", siger Ottersbach. Hertil benytter 

igus et skrueforbindelsessystem i den unikke mekanisme samt på et integreret 

reset bånd. Båndet bringer løbende kædeled tilbage til deres udgangspunkt, og 

herved kan indtrækningskraften justeres. Kablerne er anbragt i kæden i form af 

en spiral og er ført sikkert i bevægelsen ved hjælp af kæden. Herudover er 

kabler og slanger fastgjort i midten af TRX så de ikke forlader deres position 

ved træk i kæden. 

  



 
 

PRESSEMEDDELELSE 
 

 

2 

83 procent vægtbesparelse 

Sammenlignet med andre indtrækningssystemer, sparer brugeren op til 83 

procent vægt og behøver mindre end den halve plads. Herved kan robottens 

ydelse forbedres yderligere, og omkostninger er markant reduceret ved det 

mindskede behov for et yderligere indtrækningssystem. TRX kan nemt 

forbindes med eksisterende TRE serie triflex R kæder. Som ved triflex R, kan 

kablerne hurtigt indføres i energikæden udefra. igus vil præsentere den nye 

TRX for de interesserede parter fra 5. maj 2021 på den nye virtuelle 

messestand. 

 

 

Flere oplysninger samt videoer om brugen af TRX kan findes på: 

https://www.igus.dk/info/triflex-r-trx 

 

 

 

 

 

 

Billedtekst: 

 

 

Billede PM2321-1 

Det nye TRX system fra igus sparer plads på tredje robotakse og sikrer en 

indtrækningslængde på op til 40 procent. (Kilde: igus GmbH) 

 
 
 
 
 

https://www.igus.dk/info/triflex-r-trx
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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 
 
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 4.150 medarbejdere world wide.. I 2020 

genererede igus en omsætning på 727 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). 
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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. 

 

mailto:info@igus.dk
http://www.igus.dk/
mailto:ocyrus@igus.net
mailto:agoertz@igus.net
http://www.igus.de/presse
http://www.igus.de/presse

