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Specialdele til kunder fremstilles endnu 
hurtigere: igus tredobler sin 3D printservice 
Nye laserintringsprintere øger 3D printkapaciteten til produktionen 
af holdbare slidbestandige dele 
 
Efterspørgslen på skræddersyede specialløsninger øges støt, særligt hos 
motion plastics-specialisten igus. Stadig flere kunder benytter sig af den 
hurtige 3D printservice til langtidsholdbare slidbestandige dele fremstillet 
af højtydende plast. Uanset om det er til anskaffelse af reservedele til 
kortvarig brug, fremstilling af prototyper eller produktionen af smørefri 
små partier. For at imødekomme efterspørgslen har plastspecialisten i 
Köln nu tredoblet sin 3D laserintringsprinterkapacitet. 
 

Ønsker brugeren at fremstille en slidstærk specialdel eller et lille parti, har igus 

den rette løsning med 3D printerservicen. Hent www.igus.dk/3D-printservice, 

overfør CAD-data, vælg materiale, og aktivér ordren. På denne måde kan 

brugeren – fra hobbyentusiaster til store industrikunder – hurtigt anskaffe igus' 

slidbestandige specialløsning. De fleste af komponenterne er fremstillet ved 

brug af laserintringsprocessen. I denne proces placeres hele det slidstærke 

laserintringsmateriale iglidur I3, som er særligt udviklet af motion plastics-

specialisten igus, på hele pladen og sintreres med en laser. Efter hvert trin 

sænkes pladen, og der påføres et nyt lag. "På grund af den meget store 

efterspørgsel efter slidbestandige specialløsninger gennem 3D printservicen 

har vi nu tredoblet vores kapacitet med nye lasersintringsprintere," forklarer 

Tom Krause, leder af enheden for additiv produktionsvirksomhed, hos igus. 

 

Hurtigt printede komplekse komponenter 
Fordelene ved lasersintringsprocessen er åbenlyse. Lasersintringsprinterne 

kan producere enkle og komplekse typer samt mobile løsninger. "På en 

installeringsplads på 220x170x300 millimeter kan man fx producere 5000 

glidelejer med en indvendig diameter på 10 millimeter pr. sintringssystem inden 

for 30 timer. Lasersintring sikrer, at vi kan tilbyde komponenterne, ikke kun 

hurtigt, men også med en højere styrke og mere omkostningseffektivt end FDM-

processen," bemærker Tom Krause. Høje omkostninger, såsom produktionen 

af sprøjtestøbningsværktøjer, elimineres, og der kan nemt laves 

https://www.igus.dk/3D-printservice
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designændringer på computeren, hvorimod man med den gængse 

sprøjtestøbning er nødt til at ændre komplette moduler. Derudover er der ingen 

prisforskel på komplekse og enkle former. Hvis kunden ønsker at få fremstillet 

slidbestandige tandhjul, kan han bruge det slidstærke lasersintringsmateriale 

iglidur I6, som er særligt udviklet til tandhjul, i 3D printerservicen. Hvis der skal 

printes en serie med op til 4000 dele, kan der også fremstilles 

sprøjtestøbningsværktøjer i additiv produktion, som senere bruges i 

sprøjtestøbningsmaskinen. Fordelen er her, at brugeren frit kan vælge det 

egnede materiale mellem mere end 50 iglidur-materialer. 
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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. 3800 medarbejdere på 
verdensplan. I 2017 opnåede igus en omsætning 
på 690 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”, "iglide", 
"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 PM5918-1 
"På grund af den store efterspørgsel udvider vi vores 3D printerservice 

yderligere til slidbestandige løsninger med nye lasersintringsprintere," siger 

Tom Krause, afdelingsleder for additiv virksomhedsproduktion hos igus. (Kilde: 

igus GmbH) 


