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Kvalitetsforbindelse: 36 måneders garanti 

på igus-kabler med Harting-stik 

112 konfektionerede chainflex styrekabler til anvendelser i 

bevægelser, med afprøvet sikkerhed, fra 1 styk 

 

Motion plastics specialisten igus tilbyder nu sine chainflex kabler, der er 

specialudviklet til bevægelse, fuldt konfektioneret med originale Harting-

stik. Der fås i alt 112 forskellige styrekabler, der kan købes som færdige 

readycables, fra en mængde på et styk og i den ønskede længde. På 

forespørgsel tilbyder igus også individuelt, på forhånd udvalgte 

stikservicepakker, der består af stikkontaktstik og tilbehør. 

 

Hurtige monteringstider spiller en stadig vigtigere rolle i produktion i dag, 

eftersom det kan spare meget store håndteringsomkostninger. Men pålidelige 

dele er lige så vigtigt for at forhindre uventede maskinnedbrud hos slutkunden. 

Motion plastics specialisten igus har konfektioneret sine chainflex kabler under 

navnet readycable, som er specifikt udviklet til anvendelser i bevægelse, for at 

spare kunderne tidskrævende stikmontering og samtidig garantere delenes 

sikkerhed. Fra nu af tilbyder igus sine kunder kabler med originale og robuste 

Harting-stik, der kan monteres på maskinen med det samme. "Takket være 

vores høje materialetilgængelighed og maskinbearbejdning af krympede 

kontakter, er vi i stand til at levere igus-kabler med stik fra Harting hurtigt, 

omkostningsbesparende og af høj kvalitet," forklarer Christian Stremlau, der er 

ansvarlig for readychain og readycable forretningsenheden. Sortimentet 

omfatter i alt 112 konfektionerede styrekabler, som kan leveres fra igus' lager. 

 

Det er også muligt at tildele kundespecifikke varenumre til dele, således at 

kunderne kan spare yderligere håndteringsomkostninger. Fra en partistørrelse 

på 1 op til fuld serieproduktion leveres alle kabler med centimeternøjagtighed 

efter at de har gennemgået en 100 % inspektion. Som for alle chainflex kabler 

- konfektionerede eller ej - tilbyder igus også på disse produkter en 36 

måneders garanti for kablernes holdbarhed under brug. 
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Monteringsklare Harting servicepakker fra lager 

Takket være igus' indkøbsvolumen er det også muligt for kunder at bestille 

individuelle, på forhånd udvalgte stikservicepakker fra lager. "Kunderne kan 

vælge mellem standardversionen, der består af et stik eller en kobling og en 

premium-version, der består af et stik og en matchende kobling," forklarer 

Christian Stremlau fra igus. Servicepakkerne leveres til kunden med 

monteringsvenlig emballage, klar til montering og med kun et varenummer pr. 

sæt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
KONTAKT: 

 
igus® ApS 
Nordre Strandvej 119A 
3150 Hellebæk 
Tlf.  86 60 33 73 
Fax 86 60 32 73 
info@igus.dk 
www.igus.dk 
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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. 3180 
medarbejdere på verdensplan. I 2016 opnåede 
igus en omsætning på 592 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", "ibow", "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 PM5716-1 

Fra nu af tilbyder igus sine chainflex kabler fuldt konfektionerede med 

originale Harting-stik. (Kilde: igus GmbH) 

 

 


