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Två samarbetspartners, ett mål: tillförlitlig 

Ethernet-överföring med igus och Harting 

chainflex CFBUS.LB och ix industriella inpluggningskontakter för 

säker rörelse i små utrymmen 

 

Garantera säker dataöverföring och tillförlitlig strömförsörjning i allt 

mindre installationsutrymmen är en utmaning för många ingenjörer. För 

att klara dessa krav har igus nu lanserat en ytterst flexibel chainflex 

Ethernet-kabel. Den är en stabil och perfekt partner till den nya ix Harting-

kontakten med en testad och bekräftad livslängd, samt en unik 36-

månaders garanti. 

 

Genom de extremt flexibla men stabila CFBUS.LB Ethernet-busskablarna 

levererar igus det perfekta komplementet till den nya ix-industrikontakten från 

Harting, vilket sparar 70 % utrymme jämfört med föregående system. Detta är 

en särskilt stor fördel i miniatyrhöljen, t.ex. i kamerasystem, WLAN-

åtkomstpunkter, routrar och andra digitala komponenter. Tack vare sin speciella 

konstruktion kräver chainflex-kablarna också 50 % mindre utrymme än vanliga 

Ethernet-kablar. I kombination med Harting-kontakten erbjuds kunden ett 

perfekt samordnat paket för små installationsutrymmen. 

 

Industripartner 4.0 i de minsta av (installations-) utrymmen 

”Låg böjning” är det moderna ordet för mycket små böjradier hos kablar i 

energikedjor. Det är därför som igus tilldelat busskabelfamiljen CFBUS.LB den 

extra förkortningen LB, som en symbol för högsta mekaniska krav. De kan 

användas till alla vanliga bussystem som t.ex. Ethernet CAT5, CAT5e, CAT6, 

Ethercat och Profinet. Den tvinnade pardatakabeln CF11 har exempelvis den 

minsta böjradien på marknaden. Tack vare sina extrema böjradier ner till 6,8 x 

d kan den avancerade chainflex-kabeln användas i de minsta 

installationsutrymmena, samt för djupfrysningstillämpningar med temperaturer 

ner till -35 °C. Naturligtvis uppfyller den de högsta branschkraven för kontinuerlig 

rörelse: i plockmaskiner, inom halvledarbranschen eller i den ytterst dynamiska 

förpackningstekniken. De flexibla kablarna kan också demonstrera sina styrkor 

avseende livslängd. Detta har bevisats genom omfattande testserier i det 2 750 

m² stora testlaboratoriet hos igus. CF11-datakabeln kan därmed integreras 
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optimalt i den nya ix-industrikontakten (typ A) från Harting, vilket presenterades 

under Hannover-mässan. Den är speciellt utformad för kompakta 

datagränssnitt. Detta skapar en optimal punkt-till-punkt-lösning för kunden, även 

i små utrymmen. 

 

 

 

 

Bildtext: 

 

 

 

Bild PM2818-1 

chainflex-kabelfamiljen CFBUS.LB utvecklades av igus specifikt för små 

utrymmen. Den är det perfekta komplementet till Harting-system, t.ex. ix-

kontakten som presenterades på Hannover-mässan. (Källa: igus GmbH) 
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KONTAKT: 
 
igus® AB  
Knut Påls väg 8  
256 69 Helsingborg 
Tel. 042-32 92 70 
Fax 042-21 15 85 
info@igusab.se 
www.igusab.se 
 
 
 
 
KONTAKT: 
 
OEM Automatic AB  
Box 1011 Dalagatan 4 
573 28 Tranas 
Tel. 075-2424100 
Fax 075-2424159 
info@aut.oem.se 
 
 

PRESSKONTAKT: 
 
Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.de 
www.igus.de 

OM IGUS : 
 
igus GmbH är en världsledande tillverkare av 
energikedjesystem och polymerglidlager. Det 
familjeägda företaget som är baserat i Köln finns 
representerat i 35 länder och sysselsätter 3800 
medarbetare i hela världen. 2017 uppnådde igus 
med motion plastics, plastkomponenter för rörliga 
tillämpningar, en omsättning på 690 miljoner euro. 
igus driver de största testlaboratorierna och 
fabrikerna i sin bransch, för att kunna erbjuda sina 
kunder innovativa och skräddarsydda produkter 
och lösningar på extremt kort tid. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Namnen "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", 
"e-skin", "flizz", "iglide", "iglidur", "igubal", "manus", 
"motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", 
"speedigus", "triflex", "plastics for longer life", "robolink", 
"xiros" har märkesskydd i Tyskland och delvis även 
internationellt. 
 

 


