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Overholder EU-standard om 

brandbeskyttelse: igus sætter nyt 

polymermateriale på rette spor 

iglidur RW370 overholder EN 45.545-standarden og er udviklet til 

jernbanekøretøjer af specialisten i plastik til bevægelse 

 

I fødevareindustrien, renrum eller inden for medicinsk teknologi - 

Standarder sikrer maksimal sikkerhed i følsomme områder. iglidur RW370, 

der nu udbydes af igus, er et særlig polymermateriale i overensstemmelse 

med EN 45545, den nye europæiske standard for brandsikring af 

jernbanekøretøjer. 

 

Inden for transportområdet er det vigtigt at mekaniske komponenter er stabile, 

stærke og pålidelige, og at de har en lang holdbarhed. I applikationer med et 

højt antal cyklusser, hvor vejrforholdene svinger, er vedligeholdelsesfri 

kontinuerlig drift særlig vigtig. På grund af anvendelsen af slidbestandige 

højtydende polymerer fra igus, er det ikke kun muligt at undgå brugen af ekstern 

smøring; værdifulde ressourcer kan også spares på grund af optimeret glidning 

sammenholdt med en høj grad af effektivitet. Udover disse kvaliteter opfylder 

det nye iglidur RW 370 lejemateriale fra igus også den nye europæiske standard 

for jernbanekøretøjer. 

 

iglidur RW370 giver bedre brandbeskyttelse 

Hvor der er særlige sikkerhedskrav, skal der anvendes særlige materialer. EN 

45545 forener landespecifikke EU brandsikringsregler og øger dermed 

sikkerheden for jernbanekøretøjer og jernbaneinfrastruktur. Det nye materiale 

iglidur RW370 opfylder ikke kun bestemmelserne i denne standard, men er også 

modstandsdygtigt over for hårde medier og er yderst slidstærkt. Det nye 

materiale bruges i dørføringer og-hængsler og i roterende led og 

justeringsmekanismer til stole og borde. 

 

 

 



 
 

PRESSEMEDDELELSE 
 
 

 2 

Teknologien inden for polymerlejer bruges på mange forskellige måder i 

jernbanesystemer 

Det nye materiale bruges til en bred vifte af lejeteknologiprodukter fra igus i 

jernbanetransportsystemer. Udover iglidur RW370, omfatter igussortimentet 

kraftige lejer af iglidur Q2, som anvendes i løbeudstyr, bremsesystemer og 

koblingssystemer til jernbanerne. Udover glidelejer, leverer igus 

vedligeholdelsesfri blyskrueenheder til bevægelsesapplikationer i 

koblingsudstyr og drev til punkter, døre og ramper. Produktsortimentet 

indeholder ikke blot forskellige delingslængder og størrelser, men også 

forskellige versioner inklusive forudinstallerede løsninger, som forbliver uden 

spil i hele deres levetid. Særlig bekvemt for kunderne: Produktfinder og 

levetidsberegning på internettet. igus leverer også smørefri xiros 

polymerkuglelejer, som er vedligeholdelsesfrie i hele deres levetid. For at lette 

brugen i dagligdagen har igus også den rette løsning: glideskinnesystemer til 

sædejusteringsmekanismer og ergonomiske behov på arbejdspladsen er uden 

spil og vibrationsdæmpende på grund af preloadfunktionen. 
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Billedtekster: 

 

 

Billede PM3716-1 

igidur RW370 opfylder EN 45545 og er meget modstandsdygtig over for 

forskellige medier og slid (Kilde: igus GmbH) 
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KONTAKT: 

 
igus® ApS 
Nordre Strandvej 119A 
3150 Hellebæk 
Tlf.  86 60 33 73 
Fax 86 60 32 73 
info@igus.dk 
www.igus.dk 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSEKONTAKT 

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

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. 2950 medarbejdere på 
verdensplan. I 2015 opnåede igus en omsætning 
på 552 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", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", 
"e-skin", "energy chain", "energy chain systems", "flizz", 
"iglide", "iglidur", "igubal", "invis", "manus", "motion 
plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", 
"speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer 
life", "robolink", "xiros", "xirodur",  "vector"“ er 
varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af verden. 

 


