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Ännu fler valmöjligheter: Två nya hybridkablar från 

igus som passar Bosch Rexroth och Siemens 

Garanterad tillförlitlighet med nya kablar för MS2N-motorer från Bosch Rexroth 

och Siemens SINAMICS S210 frekvensomriktare  

 

Energi- och dataöverföring samlad i en kabel: Hybridteknik blir populär hos fler och fler 

drivsystemtillverkare. Mot bakgrund av denna pågående trend utökar igus sin chainflex-

kabelportfölj med två nya hybridkablar: Först ut är CF280.UL.H401 med en PUR-mantel 

för att matcha det modulära drivsystemet ctrlX DRIVE från Bosch Rexroth för synkrona 

servomotorer av MS2N-serien. Nu finns den beprövade hybridkabeln för Siemens 

SINAMICS S210 även med en PVC-mantel. 

 

Hybridteknik är en av de senaste årens största trender inom kabelbranschen, vilket igus också 

har följt. Med över 30 olika typer har igus den största portföljen av högflexibla hybridkablar, 

som består av två serier: CF280.UL med en PUR-yttermantel och CF220.UL med en PVC-

yttermantel. igus förlitar sig på två olika mantelmaterial så att rätt material kan väljas individuellt 

för olika applikationer och yttre förhållanden. På grund av sin höga nötningsbeständighet är 

manteln av oljebeständig PVC den idealiska partnern för användning i energikedja när det 

gäller höga cykler i torra områden - till exempel i träbearbetningsmaskiner. PVC är designad 

för omgivningstemperaturer från +5°C till +70°C. PUR, å andra sidan, har särskilt hög slag- 

och oljebeständighet. De halogenfria PUR-kablarna är särskilt lämpliga för användning i 

energikedja med mycket höga oljehalter, till exempel i en verktygsmaskin. Dessutom finns ett 

utökat temperaturområde från -25°C till +80°C. Chainflex-kablarna finns i lager både i 

metervara och förmonterade och designade för att matcha de välkända tillverkarstandarderna. 

”För att kunna erbjuda våra kunder allt fler lösningar för drivsystem från en mängd olika 

tillverkare utökar vi kontinuerligt vårt sortiment av kablar. Det är därför vi nu erbjuder två nya 

hybridkablar som är kompatibla med Bosch Rexroth och Siemens”, förklarar Rainer Rössel, 

divisionschef för chainflex-kablar på igus.  

 

Fler lösningar för olika användningsområden  

Med PUR-hybridkabeln CF280.UL.H401 för synkrona servomotorer i MS2N-serien utökar igus 

portföljen med en produkt för det modulära drivsystemet ctrlX DRIVE från Bosch Rexroth. Den 

nya kabeln lämpar sig för applikationer med en böjfaktor på upp till 15 x d och lämpar sig därför 

för användning inom en mängd olika industrier - från verktygsmaskiner och materialhantering 
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till fordonsindustrin. Dessutom erbjuder igus nu även sin hybridkabel som en CF220.UL.H304 

med en yttermantel i PVC, lämplig för Siemens SINAMICS S210-frekvensomriktare. ”Våra 

kunder kan nu använda den beprövade hybridkabeln med en PVC-mantel som är 15,3 procent 

billigare för applikationer i torra miljöer. På så sätt kan merkostnader sänkas inom 

hybridkabelsegmentet och kunderna kan välja mellan två tekniskt identiska kablar med olika 

mantelkvalitet beroende på användningsområde, säger Rainer Rössel. "Detta gör att vi kan 

uppnå ännu mer variation och erbjuda våra kunder mer individuella lösningar för deras 

applikationer." Genom att använda chainflex-kablarna sparar användarna också cirka 40 

procent installationsutrymme i energikedjan och 43 procent materialvikt jämfört med att 

använda individuella servo- och mätanordningar -Systemlinjer. Mindre energi används också 

tack vare den minskade vikten som behöver drivas av systemet.  

 

Testad under miljontals cykler för garanterad tillförlitlighet  

De mycket flexibla kablarna är speciellt designade för användning i rörliga applikationer och 

garanterar en lång livslängd även med hög dynamik. Varje kabel är speciellt anpassad till 

respektive motortyp. Liksom alla chainflex-kablar från igus har de nya hybridkablarna också 

testats under verkliga förhållanden under miljontals cykler. Baserat på testresultaten som 

samlats in i det 3 800 kvadratmeter stora interna laboratoriet kan kabelspecialisten göra ett 

uttalande om livslängden för sina kablar. Dessa data laddas också in i ett onlineverktyg som 

kunder kan använda för att beräkna livslängden på sin kabel mycket enkelt och på kortast 

möjliga tid. Som enda tillverkare på marknaden ger igus därför även en garanti på upp till 36 

månader på hela sitt sortiment av kablar. Detta ger kunderna ytterligare säkerhet när de 

planerar sin applikation. 
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Bildtexter:  

 

Bild PM0123-1  

Oavsett om PUR eller PVC: igus erbjuder den rätta hybridkabeln för varje applikation - även 

för MS2N-motorer från Bosch Rexroth och Siemens SINAMICS S210 frekvensomriktare. 

(Källa: igus GmbH) 
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KONTAKT: 
 
igus® AB     OEM Automatic AB  
Berga Allé 1    Box 1011 Dalagatan 4 
254 52 Helsingborg   573 28 Tranas 
Tel. 042-32 92 70   Tel. 075-2424100 
Fax 042-21 15 85   Fax 075-2424159 
info@igusab.se    info@aut.oem.se 
www.igusab.se 
 
 
OM IGUS:  
 
igus GmbH utvecklar och tillverkar motion plastics. Dessa smörjfria högpresterande plaster förbättrar tekniken och 

sänker kostnaderna för rörliga applikationer. Inom energitillförselsystem, högflexibla kablar, glid- och linjärlager 

samt gängteknik av tribologiskt optimerade polymerer är igus världsledande. Familjeföretaget med säte i Köln har 

representanter i 31 länder och sysselsätter 4 900 anställda över hela världen. 2020 hade igus en omsättning på 

727 miljoner euro. Forskningen i branschens största testlabb frambringar kontinuerligt nya innovationer och större 

säkerhet för användarna. För 234 000 lagerförda artiklar kan livslängden beräknas online. Under de senaste åren 

har igus även expanderat genom interna start-ups, exempelvis för kullager, robotväxlar, 3D-printing, plattformen 

RBTX för lean robotics samt intelligenta "smart plastics" för industri 4.0. Till de viktigaste miljöinvesteringarna hör 

"chainge" programmet - återvinning av uttjänta e-kedjor - samt delägarskapet i ett företag som återutvinner olja ur 

plastavfall. 

 
 
PRESSKONTAKT: 
 
Alexa Heinzelmann 
Head of International Marketing 
 
igus® GmbH    
Spicher Str. 1a    
51147 Cologne    
Tel. 0 22 03 / 96 49-7273 
aheinzelmann@igus.net 
www.igus.eu/press 
 
Namnen "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" har 

märkesskydd i Tyskland och delvis även internationellt. 
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