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Spice in motion! igus lineærføringer til en 

hurtig bevægelse af krydderier i en automat 

Young engineers support (yes) programmet understøtter et 

studenterprojekt på EMAG LaserTec GmbH med drylin W 

lineærsystemer 

 

Karry i stedet for cola! Fem studerende fra Heubach, sammen med 

ingeniører og elever fra EMAG LaserTec GmbH, udviklede en automat 

specielt for emballerede krydderier. For hurtig levering af dåser med salt, 

karry og peber fra hylder, benyttes igus drylin W lineærføringer. De sikrer 

at maskinen bevæger sig hurtigt, glat og uden smøremidler. 

 

Direkte brug af indlært viden: Denne mulighed var tilgængelig for studerende 

på ingeniøruddannelsen samt studerende på Rosenstein gymnasiet i Heubach. 

Fem studerende fra 11. trin havde mulighed for at få en smag af ingeniørfaget 

over et år. I processen lærte de grundlæggende projektledelse, teknisk tegning, 

tandhjulsteknologi og programmering. Med den indhøstede viden fra de 

underviste emner samt workshops hos EMAG LaserTec GmbH, kunne eleverne 

selv udvikle en automat til krydderier. Med hjælp fra young engineers support 

(yes) fra igus, valgte de unge opfindere drylin W lineære modulsystem til 

mekanikken. Lineærføringerne sikrer en økonomisk og holdbar 

automatiseringsløsning.  

 

Fra industri til supermarked 

Ideen til krydderiautomaten opstod under en rundvisning på EMAG LaserTec 

fabrikken i Heubach. Her blev de studerende fascineret af den automatiske 

højreolsinstallation til værktøjer og udtænkte en hverdagsopgave der også 

kunne automatiseres. "De studerende besluttede hurtigt at konstruere en 

krydderiautomat til supermarkeder til hurtigere udvalg og køb", forklarer Jens 

Gruber der ledede projektet på EMAG LaserTec. "For at systemet kunne tage 

det rette krydderi ud af maskinen, behøvede vi holdbare og blødt arbejdende 

lineærføringer til akserne. Så de studerende kontaktede igus." 
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drylin W til hurtig automatisering 

Der er anvendt ialt tre lineærføringer fra igus drylin W-modulsystemet i 

maskinen. De sikrer, at alle hylder er let tilgængelige, så det rette krydderi kan 

vælges og leveres. I føringsslæden på lineæraksen benytter igus udelukkende 

slidstærke højtydende polymerer. Tribo-plast i skydeelementer er helt fri for 

smøremidler og er egnet til brug i fødevaresektoren. Da der ikke anvendes 

smørefedt, kan snavs ikke hæfte til lineærslæden og blokere føringen. De unge 

opfindere valgte et remdrev til z-aksen. Her var problemet vibrationer, som 

føringerne var i stand til at absorbere. drylin lineærteknologi anvendes ikke kun 

i innovative krydderiautomater, men også i mange afprøvede og testede 

maskiner som kontantautomater, drikkevareautomater og selv i automatiserede 

ordreplukkesystemer på apoteker. 

 

igus understøtter skoleprojekter 

Projekter som krydderiautomaten støttes af igus som led i young engineers 

support. Med universitetsinitiativet ønsker igus at støtte elever, studerende og 

undervisere med gratis prøver, sponsorater og udvikling af innovative projekter. 

Yderligere oplysninger om universitetsstøtte kan findes på www.igus.eu/yes. 

 
Billedtekst: 

 

 

Billede PM0320-1 

drylin W lineærføringer sikrer en smørefri justering i salgsautomaten. (Kilde: 

igus GmbH) 

 

 

http://www.igus.eu/yes
http://www.igus.eu/yes
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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. 4.150 medarbejdere på 
verdensplan. I 2018 opnåede igus en omsætning 
på 748 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", "e-spool”, "flizz", "ibow", 
“igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion 
plastics", "pikchain", "plastics for longer life", 
"readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", 
"triflex", "robolink", “xirodur”, "xiros", er 
varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af verden. 

 


