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3D Ethernet-kabel fra igus muliggør hurtig 
robotkommunikation 
Testet chainflex-kabel til vridningsvinkler på op til 360 grader 
overfører sikkert data til 6-aksede robotter 
 
I store produktionsvirksomheder findes der industrirobotter overalt. De 
sørger for hurtig automatisering af processer og sikrer derved 
virksomhedernes omkostningseffektivitet. igus har nu udviklet et 
langtidsholdbart Ethernet-kabel, CFROBOT8.PLUS, for at sikre, at 
robotkommunikation mellem akserne, styringssystemet og overordnede 
systemer fungerer problemfrit, selv under ekstrem belastning. Den nye 
kabelfamilie er blevet testet under vridningsbelastning i adskillige år i 
igus' eget laboratorium, og den kører fuldstændig fejlfrit i mere end 15 
millioner cyklusser. 
 
Antallet af robotter, der bruges til produktion, vokser hastigt. Ifølge den 

internationale robotorganisations (International Federation of Robotics) 

beregning vil der i 2020 være mere end 3 millioner industrirobotter i drift på 

verdensplan – kun til at iværksætte automatiseringen i 

produktionsvirksomheder. Samtidig stiger også kravene til sikker 

kommunikation mellem robotter, akser, styringssystemer og overordnede 

systemer. "Sandsynligheden for at fremtidens kommunikation bliver domineret 

af industrielt Ethernet er ret høj," forklarer Rainer Rössel, leder af chainflex-

kabelafdelingen hos igus GmbH. Derfor har motion kabel-specialisten arbejdet 

i mere end fem år på udviklingen af Ethernet-kabler til ekstrem tredimensionel 

belastning og en sikker dataoverførsel mellem robotkomponenterne. På SPS 

IPC Drives i Nüremberg præsenterede igus CFROBOT8.PLUS-kabelfamilien til 

en skare af specialister. "Med vores nye robotkabel er vi den eneste producent 

i verden, der tilbyder et holdbart og testet vridningskabel fra lager med 

vridningsvinkler op til +/-360 grader, og på den måde fylder udfylder vi et tomrum 

på markedet," siger Rössel. 
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Vridbare kabler, testet og garanteret. 
CFROBOT8.PLUS-kablet er blevet testet for vridningsbelastning i vores 2.750 

kvadratmeter store testlaboratorium – i igus triflex e-chain-serien til 

tredimensionelle bevægelser – med mere end 15 millioner cyklusser. Resultatet 

er, at de elektriske egenskaber i Ethernet-kommunikation virker fejlfrit. 

Testserien er stadig igangværende for at fastslå den forventede maksimale 

driftslevetid. Vi forventer dog de endelige resultater om et par år. Det er fordi, 

igus har udviklet og testet kabler i mere end 30 år i industriens største 

laboratorium, og disse kabler er særligt designet til brug i energikæder. Med 

mere end 2 milliarder testcyklusser og mere end 1,4 millioner elektriske test om 

året betragtes igus som bannerføreren inden for motion cables i energikæder. 

Virksomheden igus er den eneste producent på verdensplan, der giver en 

garanti på 36 måneder for hele sit chainflex-kabelsortiment, inklusive det nye 

CFROBOT8.PLUS-kabel. 

 
 
Billedtekst: 
 

 
Billede PM7618-1 
CFROBOT8.PLUS: chainflex Ethernet-kabel til 15 millioner 

vridningsbevægelser på op til 360 grader og hurtig dataoverførsel til 6-aksede 

robotter. (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 
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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. 3800 medarbejdere på 
verdensplan. I 2017 opnåede igus en omsætning 
på 690 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. 

 


