
 
 

PRESS RELEASE 
 

 

1 

เพิม่ประสิทธิภาพการท างานของ Fanuc drives ด้วยสายไฟ chainflex 

igus ไดพ้ฒันาสายไฟเซอร์โวมอเตอร์ CF270.UL.D ส าหรับมอเตอร์ Fanuc 

 

เคร่ืองจักรกลในอุตสาหกรรม มีการใช้งานระบบควบคุมและมอเตอร์ Fanuc อย่าแพร่หลาย 
igus จึงได้พฒันาสายไฟเซอร์โว ทีม่ีความยืดหยุ่นสูง เพ่ือใช้ในการจ่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบั
เคร่ืองจักรทีม่ีการท างานแบบเคล่ือนที่ นอกจากนีย้งัสามารถทนทานต่อน า้มัน ด้วยวสัดุหุ้ม 
PUR ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL พร้อมรับประกนัการใช้งานสูงสุด 36 เดือน 
 

สายไฟเซอร์โวมอเตอร์ใชใ้นการจ่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบัระบบขบัเคล่ือนการเคล่ือนท่ี ซ่ึง
เป็นส่วนท่ีส าคญักับเคร่ืองกลการผลิต ซ่ึงสายไฟท่ีมีความยืดหยุ่น แข็งแรง ทนทานต่อ
น ้ ามัน พร้อมมาตรฐานการรับรองทางวิศวกรรม จะช่วยป้องกันปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการ
ท างาน โดยสายไฟ igus CF270.UL.D มีให้เลือกใช้งานถึง 32 ขนาด สามารถใช้ได้ตาม
มาตรฐานผูผ้ลิต 24 ราย นอกจากน้ียงัไดพ้ฒันาสายไฟรุ่นใหม่ (6G1.0)C ให้เหมาะสมกบั 
βi Fanuc motor “เรามีสายไฟ  chainflex ม ากกว่า 20 ช นิด  ส าห รับการใช้งานใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล” Katharina Esch, International chainflex cable Product 
Manager จาก igus GmbH กล่าว “เน่ืองจากผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรใช้มอเตอร์ Fanuc มากข้ึน
เร่ือยๆ เราจึงไดพ้ฒันาสายไฟส าหรับพวกเขา สายไฟท่ีสามารถรองรับสภาวะแวดลอ้มท่ีมี
ความต้องการสู ง ตลอดจนความ เร็วในการเค ล่ือน ท่ีและความ เร่งในระดับ สูง” 
CF270.UL.10.06 มีวสัดุหุ้มชั้นนอกเป็น PUR ท่ีทนทานต่อน ้ ามนัและน ้ าหล่อเยน็ และมีสี
ตามมาตรฐาน  DESINA และได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน  1000V UL AWM 
เช่นเดียวกบัสายไฟทั้งหมด 1,350 ชนิด igus รับประกนัอายุการใชง้านสูงสุด 36 เดือน ผา่น
การรับรองโดย UL 
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สายไฟ chainflex สามารถเคล่ือนทีไ่ด้ถึง 18 ล้านคร้ัง 

การทดสอบ 4831 ในหอ้งปฎิบติัการทดสอบขนาด 3,800 ตร.ม. ในเมืองโคโลญจน์ พบวา่
สายไฟ chainflex สามารถเคล่ือนท่ีไดถึ้ง 18 ลา้นคร้ัง มีความทนทานในการใชง้านและยงั
สามารถค านวณอายกุารใชง้านไดล่้วงหนา้ ผา่นเคร่ืองมือค านวณอายกุารใชง้านออนไลน์ 
โดย igus จ าหน่ายสายไฟ Fanuc โดยมีขั้นต ่าเพียง 1 เมตร จากคลงัสินคา้ และยงัสามารถ
เลือกซ้ือไดแ้บบพร้อมหวัคอนเนคเตอร์ หรือท่ีเรียกวา่ readycable เพื่อใหส้ามารถน าไปใช้
งานไดแ้บบ ready-to-connect 
 

ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสายไฟเซอร์โว Fanuc ใหม่ ไดท่ี้ 

https://www.igus.co.th/info/n21-cf-hybridcable-for-fanuc 

 

Caption: 

 

 

ภาพ PM3421-1 

สายไฟเซอร์โว chainflex ถูกออกแบบมาส าหรับการใชง้านท่ีมีการเคล่ือนท่ีในระบบ 

Fanuc drives ของเคร่ืองจกัรกล (ท่ีมา: igus GmbH) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.igus.co.th/info/unharnessed-cables-test-motor-cable-cf270
https://www.igus.co.th/ChainflexTools/ServiceLifeCalculator
https://www.igus.co.th/info/n21-cf-hybridcable-for-fanuc
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The terms "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", "pikchain", "plastics for longer life", 

"readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "tribofilament“, "triflex", "robolink", “xirodur”, and "xiros" 

are protected by trademark laws in the Federal Republic of Germany and internationally, where applicable.  
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ABOUT IGUS: 

 
igus GmbH develops and produces motion plastics. 
These lubrication-free, high-performance polymers 
improve technology and reduce costs wherever 
things move. In energy supplies, highly flexible 
cables, plain and linear bearings as well as lead 
screw technology made of tribo-polymers, igus is 
the worldwide market leader. The family-run 
company based in Cologne, Germany, is 
represented in 35 countries and employs 3,800 
people across the globe. In 2019, igus generated a 
turnover of €764 million. Research in the industry's 
largest test laboratories constantly yields 
innovations and more security for users. 234,000 
articles are available from stock and the service life 
can be calculated online. In recent years, the 
company has expanded by creating internal 
startups, e.g. for ball bearings, robot drives, 3D 
printing, the RBTX platform for Lean Robotics and 
intelligent "smart plastics" for Industry 4.0. Among 
the most important environmental investments are 
the "chainge" programme – recycling of used e-
chains - and the participation in an enterprise that 
produces oil from plastic waste. (Plastic2Oil). 


