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Når hurtighed er et krav: igus FastLine leverer 

sprøjtestøbte individuelle glidelejer på 7 dage 

Ny produktionslinje i igus' interne afdeling for værktøjsproduktion 

muliggør hurtig produktion af individuelle glidelejer 

 

Når markedskravet for et produkt er højt, er der behov for producenter og 

underleverandører. Kundespecifikke dele som glidelejer i specielle 

former, skal leveres hurtigt og uden komplikationer. Men det er ikke 

usædvanligt, at produktionen ved sprøjtestøbning tager flere uger. 

Plastspecialisten igus tilbyder derfor nu sine kunder FastLine service i 

forbindelse med den udvidede afdeling for værktøjsproduktion. Smørefri, 

polymere glidelejer i specielle dimensioner kan leveres inden for få dage 

til lave stykpriser. 

 

Når produktionen af et slidstærkt specielt glideleje skal være hurtig, tænker 

mange brugere enten på 3D print eller bearbejdning af ønskede dele fra 

stangmateriale. Men for store volumener på 1.000 dele eller mere, er begge 

processer for dyre i det lange løb. igus tilbyder derfor nu en produktion af 

økonomiske og særdeles slidstærke glidelejer i specielle dimensioner ved 

sprøjtestøbning med sin FastLine service. Det betyder at batches kan 

produceres og afsendes til brugeren inden for nogle få dage. "Ved at investere 

i vores afdeling for værktøjsproduktion med en egen linje for runde dele med 

moderne CNC teknologi, er vi nu i stand til at respondere endnu hurtigere på 

vores kunders behov", forklarer Stefan Loockmann-Rittich, Business Unit 

Manager hos igus GmbH. "Ud over vores store sortiment af polymere glidelejer, 

der kan leveres fra lager, kan vi producere kundespecifikke dele økonomisk på 

nogle få dage ved hjælp af det passende sprøjtestøbeværktøj." 

 

Printet, bearbejdet eller sprøjtestøbt? 

Men hvordan finder kunden ud af hvornår en produktion i sprøjtestøbning er 

fordelagtig, eller hvornår en anden produktionsproces er mere økonomisk? 

Hertil tilbyder igus deres iglidur Designer. I online værktøjet kan kunden indtaste 

dimensioner for glidelejet, vælge ønsket materiale, definere mængden og der 

vises en oversigt over produktionsprocesser med de tilhørende omkostninger. 

 

https://iglidur-bearing-designer.igus.tools/selection?l=da&c=DK
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Hurtig levering af specielle glidelejer for ergometer serie 

ergoline GmbH benytter også FastLine service. Ergometer producenten ledte 

efter en velegnet vedligeholdelsesfri glidelejeløsning for højdejustering på sit 

nye sortiment. Glidelejerne i standard dimensioner var udelukket på grund af 

specielle indre og ydre diametre. De første tests var en succes ved brug af 

drejede lejer fremstillet af iglidur stangmateriale, men starten af 

batchproduktionen skulle ske hurtigt på grund af markedsefterspørgslen. "Seks 

uger for en normal støbeform var for lang tid for os, og drejning af lejer fra 

stangmateriale hele tiden var for tidskrævende og for dyrt", forklarer Dominik 

Huber, udvikler hos ergoline GmbH. "Derfor er vi glade for igus' FastLine 

service. Det tog kun fire dage fra ordre til levering. Og prisen er tre gange mere 

fordelagtig end forventet." Da støbeformen er gemt, kan ergoline fortsat drage 

nytte af den økonomiske sprøjtestøbning af sine dele i fremtiden.  

 
 
 
 
Billedtekst: 
 

 

Billede PM0621-1 

Kunden kan vælge FastLine service med iglidur Designer. Den individuelle del 

leveres i batches fra igus' sprøjtestøbningsafdeling inden for 7 dage. (Kilde: igus 

GmbH) 
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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 
 
OM IGUS: 
 
igus GmbH udvikler og producerer motion plastics. Disse smørefri, højtydende polymerer 

forbedrer teknologien og reducerer omkostningerne hvor ting er i bevægelse. Indenfor 

energiforsyninger, højfleksible kabler, glide- og lineære lejer samt føringsskrueteknologi 

fremstillet af tribo-polymerer, er igus verdensførende. Den familiedrevne virksomhed i Köln, 

Tyskland er repræsenteret i 35 lande og beskæftiger 4.150 medarbejdere world wide.. I 2020 

genererede igus en omsætning på 727 mio euro. Forskning i tribo-polymerer udført på branchens 

største testlaboratorium, skaber løbende innovationer og mere sikkerhed for brugerne. 234.000 

produkter kan leveres fra lager og levetiden kan beregnes online. I de seneste år er selskabet 

vokset ved skabelse af interne startups, f.eks. af kuglelejer, robotdrev, 3D print, RBTX platformen 

til Lean Robotics og intelligent "smart plastics" til Industry 4.0. Blandt de vigtigste 

miljøinvesteringer er "chainge" programmet - genindvinding af brugte energikæder - og 

deltagelsen i et selskab der producerer olie fra plastaffald. (Plastic2Oil). 
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Oliver Cyrus    Anja Görtz-Olscher 
Head of PR and Advertising  Manager PR and Advertising 
 
igus® GmbH    igus® GmbH 
Spicher Str. 1a    Spicher Str. 1a 
51147 Cologne    51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459   Tel. 0 22 03 / 96 49-7153 
ocyrus@igus.net    agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse   www.igus.de/presse 

 
Navnene “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”, "xiros", er 

varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af verden. 
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