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Fold ud og slap af: smørefri støtte til en 

transportabel hængekøje med iglidur glidelejer 

Vedligeholdelsesfri igus polymer glidelejer sikrer hurtig og nem 

montering af Qnux hængekøjen 

 

Max Kitzberger drømte om at kunne ligge komfortabelt på ethvert sted og 

på ethvert tidspunkt, og nu har hans søn og hans team gjort drømmen til 

virkelighed. Den transportable hængekøje Qnux passer i en kompakt 1,10 

meter cylinder, vejer ni kilo og er meget nem at opstille med nogle få 

skridt. For lejerne i udfoldende og bevægelige komponenter, valgte 

udviklerne iglidur J glidelejer fremstillet af smørefri højtydende 

polymerer. 

 

Kitzberger Möbel GmbH er velkendt i Østrig for sine møbleringer af hoteller, 

studenterboliger og plejehjem. Møblerne er moderne og funktionelle: fra en 

sovesofa og hyggelig stue og op til et færdigt institutionskøkken. Men firmaets 

grundlæggers drøm forblev en ide på et stykke papir: en transportabel 

hængekøje. "Min far havde allerede ideen til udvikling af en mobil hængekøje 

mens han studerede", siger Michael Kitzberger, administrerende direktør for 

Kitzberger Möbel GmbH. "Da det ofte er ukomfortabelt at sidde på den varme, 

sand eller skovbund, ønskede han at udvikle en hængekøje der kunne bruges 

overalt i verden." En ide som hans søn – med et erfarent udviklerteam og et 

nyetableret selskab – Pondell – nu bringer i produktion.. Den to meter lange 

hængekøje kan monteres fra en 1,10 meter aluminiumscylinder med nogle få 

skridt. Den vejer kun ni kilo og passer i ethvert bagagerum. Hængekøjen består 

af et UV-resistent stof. De tre millimeter tynde stålwirer sikrer styrke og modstår 

en vægt på op til 200 kilo. For lejerne i de bevægelige komponenter skulle der 

bruges en slidstærk løsning, så udviklerne kontaktede motion plastics eksperten 

igus. Sammen med eksperterne fra igus valgte man glidelejer fremstillet af tribo-

polymer iglidur J på aluminiumsaksler. Materialet anvendes allerede i utallige 

applikationer i hele verden. 

 

Modstandsdygtige overfor fugt og korrosion 

Den højtydende polymer iglidur J er frem for alt kendetegnet ved sin meget lave 

friktions- og slitagekoefficient på aluminiumsaksler, og den absorberer meget 

https://pondell.com/pages/about
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lidt fugt. Som alle igus højtydende polymerer er den korrossionsfri. Ved brugen 

af inkluderede faste smøremidler, kræver lejerne ikke ekstern smøring der 

udledes i miljøet. De polymere glidelejer er også ufølsomme for sand og snavs. 

Så Qnux kan nemt anvendes på stranden, under fiskeri eller endda i skoven, 

uanset hvor friluftsentusiasten behøver et komfortabelt hvile- og siddemøbel. 

Alternativt kan hængekøjen udstyres med parasol, en opbevaringstaske, en kop 

og en bog- og bakkeholder. Til finansiering af den første store volumen, deltager 

det nyetablerede selskab aktuelt i en Kickstarter crowdfunding kampagne: 

https://www.kickstarter.com/projects/qnux/qnux-hammock-innovation 

 

 
 
Billedtekst: 

 

 

Billede PM5220-1 

Med iglidur J glidelejer, kan Qnux hængekøjen hurtigt og nemt udfoldes (Kilde: 

igus GmbH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kickstarter.com/projects/qnux/qnux-hammock-innovation
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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. 

 


