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Velkendt og ny på samme tid: tribo 
polymerer iglidur E7 til energieffektive 
glidelejer 
igus udvider sortimentet af glidelejer med det yderst slidstærke 
materiale iglidur E7 
 

Med specifikationer som lav friktionskoefficient og enestående 
vibrationsdæmpning, har tribopolymer iglidur E7 allerede vist sin styrke i 
glideelementer i drylin lineærteknologi fra igus. Nu har plastspecialisten 
også inkluderet materialet i sit sortiment af glidelejer. Det lader brugerne 
drage nytte af iglidur E7 mekanismer med roterende eller drejende 
bevægelser. Den lave friktionskoefficient på materialet sikrer bløde 
bevægelser, reducerer den krævede drevenergi og sparer yderligere 
omkostninger. 
 
I tider med fremskridende automatisering i industrien, er der behov for holdbare, 

økonomiske og frem for alt energiøkonomiske maskinkomponenter. Siden 

1983, har motion plastics specialisten igus udviklet tribo polymerer til 

glidelejeteknologi uden smøremidler og derfor vedligeholdelsesfri. igus har i alt 

57 iglidur materialer i sortimentet for diverse anvendelser. iglidur E7 er et af 

dem. Tribo polymer har været anvendt i glideelementer i drylin lineære systemer 

siden 2012 og har eksisteret som føringsskruemøtrikker siden 2018. iglidur E7 

har allerede bevist sin styrke i mange anvendelser som kameralinser, togdøre 

og selv 3D printere. Det er frem for alt de vibrationsdæmpende specifikationer i 

tribo polymerer der har overbevist brugerne. Derfor har igus nu videreudviklet 

materialet til glidelejesortimentet. iglidur E7 er specielt designet til lav- til 

mellembelastning i drejende bevægelser og modstår overfladetryk op til 18 MPa 

i bevægelse. "På grund af den meget lave friktionskoefficient i iglidur E7, 

reduceres drivenergi, der spares omkostninger for brugeren", forklarer Stefan 

Loockmann-Rittich, Business Unit Manager for iglidur glidelejeteknologi hos 

igus GmbH. Det nye glidelejemateriale er egnet til klap- eller sensorlejer. 

Yderligere anvendelser kan findes i emballering, tekstilmaskiner og 

møbelteknologi. 
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Prøvet og testet i marken, testet 
Alle iglidur materialer testes af igus på eget 3.800 kvadratmeter store 

testlaboratorium i mere end 15.000 applikationsrelaterede test årligt. De 

indsamlede resultater anvendes i online hjælpeværktøjer som iglidur expert. På 

testlaboratoriet var iglidur E7 imponerende i omdrejningstest ved en hastighed 

på 0,01 m/s og en belastning på 1 MPa på alle akser med en meget lav 

slitagekoefficient på 0,3 til 0,8 µm/km. Aktuelt leveres iglidur E7 som glideleje i 

12 standard dimensioner. Yderligere dimensioner og individuelle designs efter 

kundeønsker kan leveres på bestilling. Selv specialdele kan produceres ved 

sprøjtestøbning fra værktøjer fremstillet konventionelt eller print2mould metode 

samt fra passende stangmateriale. 
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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 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", "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. 

 

 

  

https://www.igus.dk/iglidurConf/Iglidur/Step1
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Billedtekst: 
 

 
Billede PM7319-1 
Velkendt og ny på samme tid: vibrationsdæmpende og slidstærk iglidur E7 tribo 

polymer fra igus leveres nu også som glideleje. (Kilde: igus GmbH) 


