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3D printservice fra igus: global levering af 

smørefri komponenter fra 2 dage 

Slidstærke funktionelle komponenter, prototyper og 

udskiftningsdele nemt konfigureret og hurtigt leveret 

 

igus leverede sidste år 120.000 additivt producerede komponenter. Mere 

end rigelig begrundelse for en yderligere forøgelse af kapaciteterne og 

udstyre sin 3D printservice med nye funktioner som analyser af 

vægtykkelse og underskæring. Herved kan kunder i hele verden modtage 

smørefri lav-vedligeholdelses komponenter nemt og hurtigt, og reducere 

omkostninger. 

 

For selskaber med global tilstedeværelse og udviklingsafdelinger i diverse 

lande, er logistiske udfordringer ved hurtig anskaffelse af identiske additivt 

producerede komponenter meget almindelige. Med igus 3D printservice, der er 

hurtigt tilgængelig i hele verden, kan ingeniører bestille, teste og benytte samme 

smørefri og vedligeholdelsesfri komponenter på tværs af landegrænser  Dette 

er muligt fordi igus har udvidet 3D printkapaciteten yderligere med to yderligere 

lasersintring printere i USA og yderligere et anlæg i Kina, og nu leverer 

prototyper, småserier og specialdele endnu hurtigere. Der er også planlagt to 

yderligere lasersintrings printere i hovedsædet i Köln. De printede komponenter 

leveres regionalt på nogle få dage. Besparelserne er åbenlyse: maskinnedetid 

reduceres med hurtig levering af reservedele, udviklingsomkostninger 

reduceres ved hurtigere funktionelle prototyper og leveringsomkostninger 

reduceres ved lokal produktion. 

 

3D-printservice 2.0 

Bestilling af komponenter er let takket være 3D printservice. Først skabes 3D 

modellen og den eksporteres i STEP/STP format. Herefter trækkes og slippes 

data til browservinduet. I det sidste trin, kan brugeren vælge antallet af emner 

og materiale og bestille eller sende en forespørgsel direkte online. Den nye 

version af 3D printservice værktøjet tilbyder nu også en mulighed for omgående 

kontrol af 3D modellens egnethed online. For eksempel kontrolleres mindste 

vægtykkelse og dimension på printformattet. I tilfælde af print2mold 

(sprøjtestøbte komponenter fremstillet i additivt producerede støbeforme), 
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udfører værktøjet også en underskæringsanalyse. Efter indtastning af 

individuelle omgivende parametre, angiver 3D printservice de bedst egnede 

iglidur materialer. Vibrationsslibning og sortfarvning af lasersintrede 

komponenter kan nu også vælges med et museklik. Brugeren modtager priser 

og leveringstider med det samme så komponenten kan bestilles eller der kan 

afsendes en forespørgsel omgående. 

 

3D printservice 2.0 kan findes på igus 3D print siden: 

www.igus.dk/3d-printservice 
 
 
Billedtekst: 

 

 

Billede PM3920-1 

Hurtigt konfigureret, bestilt og leveret i hele verden indenfor 2 dage: igus 3D 

printservice er udvidet yderligere med nye lasersintring printere i Kina og USA 

samt en ny online version af serviceværktøjet. (Kilde: igus GmbH) 

 

 

 

 

 

http://www.igus.dk/3d-printservice
http://www.igus.dk/3d-printservice
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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", 

"tribofilament“, "triflex", "robolink", “xirodur”, "xiros", er 

varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af verden. 

 


