
 
 
PRESSEMEDDELELSE 
 
 

1 

Smørefri igus teleskopføringer til 
hygiejniske udtræksskuffer 
Nye vedligeholdelsesfri og kompakte drylin NT teleskopskinner 
modstår belastninger op til 180 N. 
 
Ved brug af de nye smørefri letvægts og slidstærke drylin NT-60 
teleskopskinner fra igus, kan skuffer op til 2.000 mm betjenes lydsvagt i 
medicinske systemer eller laboratorieautomatisering. Hertil benytter igus 
udelukkende slidstærke og let renholdte iglidur tribo-polymerer til 
skydeelementerne. 
 
Teleskopskinner anvendes overalt til fjernelse af objekter fra små steder enten 

i skuffer, salgsautomater eller nakkestøtter. Dette er muligt da de består af flere 

skinner der kan skydes sammen og trækkes fra hinanden. For at brugerne kan 

stole på en letvægts- og smørefri løsning, selv ved store belastninger har igus 

nu udvidet sin serie af drylin NT teleskopskinner. Med den nye 60 mm brede og 

24 mm høje føring, er fuldt udtræk, partiel udtræk eller overudtræk med en 

individuel længde på op til 2.000 mm muligt. Det nye drylin NT-60 system viser 

specielt sine fordele i medicinsk teknologi. Her kræves løsninger der er 

hygiejniske, lave i vægt og nemme at holde rene. Det er derfor igus benytter 

hårdanodiseret aluminium i skinnerne og skydeelementer fremstillet af 

højtydende polymer iglidur J. Tribo-polymerer sikrer en glat, plan og, frem for 

alt, smørefri skydning af føringerne. Men de polymere skydere har flere fordele: 

De er lydsvage i drift og helt vedligeholdelsesfri grundet de indeholdte faste 

smøremidler. Ved at eliminere fedt, klæber snavs eller støv ikke til skinnerne. 

Risikoen for svigt er minimeret. De teleskopiske skinner kan rengøres nemt og 

hurtigt med højtryksrenser eller kemikalier, et vigtigt kriterie for hospitaler. 

 
Nem føring af tunge belastninger 
Alle elementer i den nye drylin NT-60 føring der er underlagt bøjningsbelastning 

er fremstillet af metal og har en høj stivhed. En skuffetest på igus laboratoriet 

påviste at de to teleskopføringer med et udtræk på 400 millimeter kan modstå 

statisk belastninger på op til 180 N i nærheden af grebet. Ved brug af 

skydeelementer fremstillet af polymerer i stedet for metalkugler kan 

justeringsføringer monteres både horisontalt - som en klassisk skuffeføring - og 
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individuelt eller parallelt til hinanden. "Dette giver brugeren et udvalg af 

designmuligheder. Føringerne kan benyttes inden- og udendørs da de er helt 

korrosionsfri" forklarer Michael Hornung, drylin produktchef hos igus GmbH. 

 

Kompakt dimension til små belastninger 
Udover drylin NT-60, tilbyder igus også systemet i en bredde på 35 millimeter 

og en højde på 19 millimeter. Det muliggør udtræk til individuelle længder på op 

til 1.200 millimeter. Med den kompakte type, er drylin T-35 teleskopsystemet 

egnet til anvendelser under trange installationsforhold som motorkøretøjer eller 

autocampere. Udover fuldt udtræk, partielt udtræk og overudtræk, tilbyder drylin 

NT-35 serien også en version med låsefunktion i midter- og endepositioner. Ren 

under drift, robust i håndteringen, værdifuld i justeringen. Ud over medicinsk 

teknologi og laboratorieautomatisering, kan drylin NT teleskopakser også 

anvendes i konstruktionen af salgsautomater, i indendørs- og butiksfittings samt 

fittings i møbelsystemer. 

 
 
 
 
Billedtekst: 
 

 
Billede PM7419-1 
Brugere af medicinalsystemer kan nu stole på hygiejniske drylin NT-60 

teleskopskinner fra igus til smørefri udtræksskuffer. (Kilde: igus GmbH) 
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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 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. 

 


