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Nyt onlineværktøj til vedligeholdelsesfrie 
føringsruller fra igus 
xiros-eksperten hjælper med det lette valg af letvægts- og smørefrie 
ruller monteret på kuglelejer 
 
Vedligeholdelsesfrie, hygiejniske og renhed: Disse er kravene fra 
fødevare- og emballageindustrien til deres komponenter. Derfor er 
designere af film- og etiketteringssystemer afhængige af føringsruller 
med smørefrie plastkomponenter fra igus, som kører jævnt. Til at hjælpe 
kunden med det hurtige valg af den rette rulle til deres anvendelse har 
igus nu udviklet en onlineekspert til føringsruller. 
 

xiros-polymerkuglelejer fra igus er smøre- og vedligeholdelsesfrie og har et 

meget lavt startmoment. De bruges særligt inden for fødevare- og 

emballageindustrien, fordi der ikke er nogen risiko for forurening ved lækkende 

smøremidler. Med xiros-føringsrullerne har igus tilbudt konfektionerede og 

letvægtssystemløsninger til omgående installation, for eksempel i film- eller 

etiketteringssystemer. Føringsrullerne, som kører jævnt, fås i forskellige 

diametre, millimeternøjagtige længder og tre rørmaterialer. igus har udviklet 

føringsrulleeksperten, så kunder kan vælge og bestille deres føringsrulle med 

blot to trin. I det nye onlineværktøj skal brugeren på første trin kun specificere 

den ind- og udvendige diameter samt rullens længde, belastningen, 

belastningstilstanden og de miljømæssige parametre i form af temperaturen. 

Den særlige funktion: Ved at indtaste kraftpåvirkningen og omviklingsgraden 

beregner eksperten den resulterende kraft på rullen og anbefaler de passende 

rørmaterialer. På det andet trin kan brugeren vælge sin føringsrulle på baggrund 

af nedbøjning-, vægt- og prisoplysninger, downloade konfigurationens CAD-

data og bestille rullen direkte online.  

 
Det rette materiale til enhver anvendelse 
Føringsrullerne, der er fremstillet af aluminium, PVC og kulfiber, fås til en bred 

vifte af anvendelsesscenarier. Sammenlignet med almindeligt benyttede stålrør 

vejer aluminiumsmaterialet fra igus markant mindre, hvilket igen har en positiv 

effekt på rulle-inerti. Hvis brugeren ønsker at bruge en rulle udelukkende 

fremstillet af materialer, der er godkendt til fødevareindustrien, er føringsrullen 
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med PVC-rørmaterialet det rette valg. Den er udelukkende fremstillet af 

materialer, der overholder EU-forordning 10/2011. De kan også anvendes som 

en transportrulle. Hvis en særligt let føringsrulle er påkrævet, tilbyder igus en 

komplet løsning med et kulfiberrør, mens brugen af et aluminiumsrør er en 

almindelig løsning til føring af etiketter og film. To xiros-kuglelejer med fast 

flange fremstillet af højtydende plast med kuglelejer i rustfrit stål sikrer, at 

rullerne kører tørt og jævnt. Med dem opstår der mindre friktion end med smurte 

metalkuglelejer, eftersom kuglelejerne ikke skal overvinde modstanden i 

smøremidlet og forseglingen, og de kører meget mere jævnt. 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSEKONTAKT 
 
Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
Anja Görtz-Olscher 
PR and Advertising 
 
igus® GmbH 
Spicher Str. 1a 
51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459 or -7153 
Fax 0 22 03 / 96 49-631 
ocyrus@igus.net 
agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse 

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", "flizz", "ibow", “igear”, "iglidur", 
"igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", 
"pikchain", "plastics for longer life", "readychain", 
"readycable", “ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink", 
"xiros", er varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af 
verden. 
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Billedtekst: 
 

  
Billede PM1719-1 
Den rette rulle konfigureres hurtigt med den nye igus-onlineekspert til smørefrie 

føringsruller, der kører jævnt. (Kilde: igus GmbH) 

 


