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Wind in de rug voor startende 

ondernemingen: igus neemt deel aan het 

HTGF IV 

specialist op het gebied van motion plastics investeert in 

innovatieve ideeën in Duitsland als vestigingsplaats 

 

Overal in Duitsland duiken dagelijks spannende innovaties op van jonge 

startende en gevestigde ondernemingen. Om beide werelden samen te 

brengen, baanbrekende ontwikkelingen te bevorderen en samen te 

werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën, biedt igus jonge 

oprichters financiële ruggensteun: de specialist in motion plastics uit 

Keulen neemt als investeerder deel aan het nieuwe hightech-

startersfonds IV (HTGF IV). 
 

Als er binnenkort een groengrijze schoonmaakrobot autonoom zijn ronde doet 

in een winkelcentrum of een industriële en logistieke hal, dan zal het de CR700 

zijn. Het in het oog springende voertuig met smeermiddel- en onderhoudsvrije 

glijlagertechnologie van igus aan boord, is een technische innovatie van Adlatus 

Robotics. De start-up uit Ulm slaagde er in 2017 in om de markt te betreden - 

dankzij een financiële injectie van het High-Tech Start-Up Fund (HTGF), een 

gezamenlijk fonds van het Duitse federale ministerie voor Economische Zaken 

en Klimaatbescherming, KfW Capital en particuliere investeerders. "Duitsland 

is de leider in Europa wat het aantal octrooiaanvragen betreft. De markt heeft 

behoefte aan deze innovatieve kracht, en wij willen nieuwe ideeën helpen om 

marktrijp te worden en vervolgens verder te groeien", zegt igus CEO Frank 

Blase. Het in Keulen gevestigde bedrijf is daarom als investeerder betrokken bij 

het nieuwe fonds HTGF IV. "Voor ons is deze verbintenis een uitstekende 

gelegenheid om dicht bij de oprichters te staan, ontwrichtende technologieën in 

een vroeg stadium te ondersteunen en Duitsland als locatie voor innovatie te 

versterken." 
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igus ontwikkelt en bevordert baanbrekende projecten 

igus is actief over de hele wereld, en is niet langer een vreemde in de start-up 

scène. Bij de innovaties worden veel hoogwaardige kunststoffen gebruikt. igus 

is ook voortdurend in gesprek met creatieve oprichters via interne start-ups, 

zoals 3D-printen of goedkope robotica. Nieuwe opwindende ideeën worden 

gepromoot met producten en ondersteund door de knowhow van igus. Een 

voorbeeld is de igus:bike die op de Hannover Messe werd gepresenteerd als 's 

werelds eerste stadsfiets van gerecycled plastic. De start-up MTRL, die al 400 

fietsen met plastic frames en wielen naar de wegen in Nederland heeft 

gebracht, is de eerste partner die dit jaar aan het eind van het jaar de productie 

en verkoop kan starten. In Duitsland begint de marktintroductie begin 2023. 

Meer versies, zoals een e-bike, zijn gepland voor de toekomst. Ook zal de fiets 

van massief plastic verkrijgbaar zijn in zowel een versie van nieuw plastic als 

een die 100% gerecycled is. MTRL plant lokale productiefaciliteiten over de hele 

wereld in de buurt van stortplaatsen voor plastic. 

 

HTGF heeft al meer dan 670 startende ondernemingen ondersteund 

Door te investeren in HTGF maakt igus deel uit van een van de meest 

succesvolle en sterkste investeerders en start-up netwerken in Europa. Het 

HTGF IV "seed" fonds zal zich richten op de gebieden digitale technologie, 

industriële technologie, chemie en biowetenschappen. Als industrie- en 

technologiedeskundige zal igus een actieve rol spelen bij de evaluatie en 

ontwikkeling van start-ups. HTGF werd voor het eerst geïntroduceerd in 2005. 

Vertegenwoordigers van het Bondsministerie van Economische Zaken en 

deskundigen uit de industrie hebben toen een werkgroep opgericht. Hun doel 

was om de markt voor start-up financiering, die volledig inactief was, nieuw 

leven in te blazen. Ze hadden succes. Vandaag de dag steunt het HTGF jonge 

ondernemingen met een volume van 895,5 miljoen euro, verdeeld over drie 

fondsen. Fonds IV voegt nu meer dan 400 miljoen euro toe. Naast BMWK en 

KfW Capital omvatten investeerders ook bedrijven als Altana, Bosch, Haniel en 

SAP. Samen hebben de financiers sinds 2005 meer dan 670 startende 

ondernemingen geholpen zich te ontwikkelen. Het gaat echter niet alleen om 

geld. Start-up experts en ervaren investeringsmanagers begeleiden de 

oprichters met knowhow en passie. Succesverhalen van HTGF zijn onder meer 

online brillenverkoper Mister Spex, softwareproducent 6Wunderkinder en 

exploitant van virtuele elektriciteitscentrales Next Kraftwerke. 



 
 

PERSBERICHT 
 
 

3 

Bijschrift: 
 

 

Afbeelding PM3122-1 

Om oprichters in staat te stellen hun innovatieve ideeën snel om te zetten in 

verhandelbare innovaties, neemt igus deel aan het HTGF IV. (Bron: igus B.V.) 
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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 
 

 
 
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 4.900 mensen in dienst. In 2021, genereerde igus een omzet van €961 

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. 

 

 

CONTACTPERSON PERS: 
 

Oliver Cyrus    Anja Görtz-Olscher 
Head of PR and Advertising  Manager PR and Advertising 
 
igus® GmbH    igus® GmbH 
Spicher Str. 1a    Spicher Str. 1a 
51147 Cologne    51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459   Tel. 0 22 03 / 96 49-7153 
ocyrus@igus.net    agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse   www.igus.de/presse 

 

 

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", “print2mold”, "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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