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Roterende bevægelser op til 7.000 grader på 
ekstremt lille plads med twisterband HD 
Rotation af kabler og slanger til energi, data og medie ved høje 
hastigheder, sikkert og uden afbrydelser 
 
igus har udviklet twisterband HD så kabler og slanger kan føres sikkert og 
stabilt selv under roterende bevægelser. Den letvægts energikæder er 
særdeles stabil, nem at fylde og kan endda håndtere rotationshastigheder 
på op til 180 grader i sekundet. Den roterer om sin egen akse. Med seriens 
lange levetid, har igus nu tilføjet to yderligere dimensioner til twisterband 
HD produktsortimentet, disse nye dimensioner er konstrueret til ekstremt 
trange installationsforhold. 
 
Høje rotationshastigheder og trange installationsforhold betyder at 

energikabler, datakabler og slanger er underlagt en høj belastning. Kompakte 

og driftssikre løsninger er specielt påkrævet, hvor der er trange 

installationsforhold som i maskinværktøjer, og igus har derfor tilføjet to nye 

dimensioner til, sin twisterband HD serie. Energiforsyningsserierne er allerede i 

brug i træbearbejdningsmaskiner samt i emnepositioneringer i 

automobilindustrien. Med twisterband er der adgang til rotationsbevægelser op 

til 7.000 grader horisontalt og 3.000 grader vertikalt på ekstremt trange steder, 

selv ved hastigheder på op til 180 grader i sekundet. Der kan derfor skiftes fra 

slæberinge i tilfælde af begrænset rotationsvinkel. Forskellige medieledninger 

samt buskabler eller endda væsker kan føres nemt, økonomisk og uden 

afbrydelser i et enkelt system. Den kompakte indre højde i de nye dimensioner 

er 11 og 18 millimeter: Optimalt for meget trange installationsforhold som i 

drejeborde eller på robotter. 

 

Høj styrke grundet specielle tekniske designegenskaber 
twisterband HD er meget tyndt, let og ligger tæt omkring sin egen rotationsakse. 

Energikæden består af individuelle kædeled der kan tilsluttes indbyrdes efter et 

pin-og-krog princip. Det medfører en defineret bøjningsradius og sikrer en 

højere stabilitet. Energiforsyningsløsningen er fremstillet af vedligeholdelsesfri 

tribo-polymerer med indlagt glasfiberforstærket materiale. twisterband HD har 

derfor en længere levetid. Den robuste energikæde har demonstreret sin lange 

https://www.igus.dk/info/n19-twisterband-hd
https://www.igus.dk/info/n19-twisterband-hd
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levetid i igus eget 3.800 kvadratmeter testlaboratorium. Sammen med chainflex 

kabler, der er udviklet til bevægelser, opnår twisterband en meget lang levetid i 

tests. Med den modulære opbygning, kan energiforsyningssystemet forlænges 

eller afkortes efter behov. Kablerne kan nemt indsættes i føringssystemet og 

kan udskiftes eller forlænges på ethvert tidspunkt, som en yderligere fordel frem 

for slæberinge. twisterband HD serien er aktuelt til levering direkte fra lager i i 

alt fire dimensioner med en yder diameter på 140 til 500 millimeter. 

 

 
 
Billedtekst: 
 

 
Billede PM6319-1 
Sikker rotation af energi, data og medie og uden afbrydelser, under ekstremt 

trange forhold med de nye kompakte dimensioner på twisterband HD fra igus. 

(Kilde: igus GmbH) 
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KONTAKT: 
 
Igus ApS 
Resilience House 
Lysholtallé 8 
DK – 7100 Vejle 
Tlf.  86 60 33 73 
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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. 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", "e-spool”, "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. 

 


