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Onderhoudsvrije mesrand rollen zorgen voor 

een uitbreiding in het webshop-assortiment 

van igus 

iglidur rollen met een voorspelbare levensduur zorgen voor 

producttransport in de levensmiddelentechnologie 

 

Om ervoor te zorgen dat gebruikers hun slijtvaste mesrand rollen nog 

sneller kunnen krijgen, heeft igus haar webshop uitgebreid met iglidur 

rollen gemaakt van hoogwaardige polymeren. Het nieuwe assortiment 

omvat nu mesrand rollen gemaakt van het blauwe materiaal iglidur A250. 

Het nieuwe tribo-polymeer wordt in het bijzonder gekenmerkt door haar 

slijtvastheid bij hoge bandsnelheden en voldoet tegelijk aan de vereisten 

van de FDA en de EU-conformiteit. 

10 jaar geleden waren een lange levensduur, geringe slijtage en een chemische 

resistentie onder schone omstandigheden de doorslaggevende factoren voor 

de ontwikkeling van de igus mesrand rollen in de drankenindustrie. 

Tegenwoordig worden ze niet alleen gebruikt in de drankenindustrie, maar ook 

in levensmiddelen- en verpakkingssystemen. De rollen, die ervoor zorgen dat 

transportbanden zelfs bij hoge snelheden over de bandovergangen worden 

geleid, die beperkt zijn qua installatieruimte. Op deze wijze worden producten 

veilig van de ene naar de andere band overgedragen. Echter, niet alleen naar 

de veiligheid van een in toenemende mate geautomatiseerde productie is 

vraag; maar ook; alle machine- en systeemcomponenten moeten ook voldoen 

aan de vereisten ten aanzien van hygiëne en reinheid. Daarom heeft igus in 

totaal vijf materialen ontwikkeld voor mesrand rollen voor verschillende 

toepassings-scenario's. Alle producten helpen de gebruiker kosten te besparen, 

onderhoud te reduceren en de levensduur van hun systeem te verhogen. Het 

uitgebreide assortiment van smeermiddelvrije mesrand rollen wordt nu door 

igus aangeboden in haar webshop. Voor speciale afmetingen, kan de gebruiker 

gebruik maken van de Tribo-Cut CNC service van igus, putten uit het 

productprogramma van halffabrikaat of zelfs van speciale afmetingen die 

middels spuitgieten worden gerealiseerd. 

https://www.igus.nl/info/knife-edge-rollers
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iglidur A250: FDA-conforme mesrand rollen voor levensmiddelencontact 

Eén van de vijf iglidur materialen voor mesrand rollen is iglidur A250. Het 

voldoet aan de stringente hygiënevereisten van de FDA en EU10/2011 

regelgeving en is tevens geschikt voor hoge snelheden. De rollen, gemaakt van 

iglidur A250, vereisen slechts een gering aandrijfvermogen, dankzij een 

minimalisatie van de wrijvingscoëfficiënt. Dankzij zijn blauwe kleur is het ook 

optisch te detecteren. Alle iglidur mesrand rollen van igus zijn vrij van externe 

smering en dus zijn ze ongevoelig voor stof en vuil en kunnen ze gemakkelijk 

worden schoongemaakt. igus onderzoekt de lange levensduur en de 

slijtvastheid van de rollen in haar eigen testlaboratorium met een oppervlak van 

3800 m2. De kunststof specialist kan hierdoor een uitspraak doen over de 

levensduur van alle rollen. 

 
Ga naar de iglidur webshop voor mesrand rollen:  

https://www.igus.nl/iglidur/knife-edge-rollers 

 

 
 

Bijschrift: 

 

 

Foto PM1121-1 

In de uitgebreide mesrand rollen webshop van igus, kunnen gebruikers 

smeermiddelvrije polymeer rollen verkrijgen voor de verpakkings- en 

levensmiddelenindustrie. (Bron: igus GmbH) 

  

https://www.igus.nl/product/20432
https://www.igus.nl/iglidur/knife-edge-rollers
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CONTACT IGUS: 
 
igus® B.V. 
Sterrenbergweg 9 
3769 BS Soesterberg 
Tel. 0346 - 35 39 32 
Fax 0346 - 35 38 49 
igus.nl@igus.de 
www.igus.nl 
 
CONTACTPERSON PERS: 

 
Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
Anja Görtz-Olscher 
PR & Advertising 
 
igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 – 459 of – 7153 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.net 
agoertz@igus.net 
www.igus.de 

OVER IGUS: 

 
igus GmbH ontwikkelt en produceert motion 
plastics. Deze smeermiddelvrije hoogwaardige 
polymeren verbeteren de techniek en verlagen de 
kosten, overal waar er sprake van beweging is. In 
energietoevoersystemen, uiterst flexibele kabels, 
glijlagers en lineaire lagers en 
draadspindeltechniek gemaakt van tribo-
polymeren is igus wereldwijd marktleider. Het 
familiebedrijf dat is gevestigd in Keulen, Duitsland, 
is vertegenwoordigd in 35 landen en heeft 
wereldwijd meer dan 4.150 mensen in dienst. In 
2020, genereerde igus een omzet van €727 
miljoen. Onderzoek in 's werelds grootste 
testlaboratorium in de sector, leidt constant tot 
innovaties en meer zekerheid voor de gebruikers. 
234.000 artikelen zijn leverbaar uit voorraad en de 
levensduur kan online worden berekend. In de 
afgelopen jaren is het bedrijf uitgebreid door 
interne startups te beginnen, bijvoorbeeld voor 
kogellagers, robot-aandrijvingen, 3D-printen, het 
RBTX-platform voor Lean Robotica en intelligente 
smart plastics voor Industry 4.0. Enkele van de 
belangrijkste milieu-investeringen zijn het 
"chainge" programma - voor recycling van 
gebruikte kabelrupsen - en de deelname in een 
onderneming die olie uit kunststof-afval 
produceert. (Plastic2Oil). 

 

 
 
De termen "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“ en "xiros" zijn 

wettelijk beschermde handelsmerken in de Bondsrepubliek Duitsland en indien van toepassing, ook in andere 

landen. 
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