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Video: digital tilslutning, personlig rådgivning: 

virtuel besøgsservice fra igus 

 

I den aktuelle situation er der mange virksomheder der begrænser besøg til 

eksterne firmaer. Med det virtuelle besøg, tilbyder igus et enkelt alternativ: 

Monteringshjælp og tegninger samt en rundvisning på maskinen, interaktive 

præsentationer for konstruktører, købere og andre interesserede parter leveres 

over internet. De virtuelle igus konsultationer kan leveres over et bredt udvalg 

af digitale kanaler efter behov - via smartphone, desktop sharing eller chat. 

Motion plastics specialisterne fra igus er også tilgængelige via klassiske 

kommunikationskanaler som e-mail og telefon.  

 

Du kan se fordelene ved et virtuelt igus besøg i videoen: 

www.igus.dk/info/virtual-visit  

 
 
 

 

Billedtekst: 

 

 

Billede PM1020-1 

Motion plastics specialisterne fra igus støtter personligt og rådgiver via et bredt 

udvalg af kommunikationskanaler. (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 
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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 2019 opnåede igus en omsætning 
på 764 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", “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", 
"triflex", "robolink", “xirodur”, "xiros", er 
varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af verden. 

 


