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Van München naar Caïro zonder smering: glijden 

in plaats van rollen met duurzame lineaire 

geleidewagen van igus 

De lineaire T20 van de drylin W-serie maakt het nog eenvoudiger om 

over te schakelen van kogelomloop geleidingen naar glijdende 

lineaire geleiders 

 

Met de T20 van de drylin W-serie brengt igus een nieuwe lineaire 

geleidewagen op de markt, die dezelfde afmetingen heeft als de meeste 

klassieke wagens met kogelomloopgeleidingen. Dit maakt een snelle 1:1 

vervanging mogelijk - zonder structurele aanpassingen. Door drylin W te 

gebruiken, profiteren toepassingen van het feit dat smering niet nodig is, 

een lange levensduur, minder reinigingsinspanning en een lager gewicht. 

 

Of het nu gaat om de schuifdeur van een kast, de stoelverstelling van 

fitnessapparatuur of de flesdispenser van een drankautomaat: steeds meer 

ontwerpers nemen afscheid van klassieke kogelomloopsystemen als het gaat 

om lineaire geleidingen, en vertrouwen op lineaire systemen uit de drylin W-

serie van igus. Een paradigmaverschuiving. Dit is te danken aan het feit dat de 

geleidewagen niet rolt, maar heel stil over de rail glijdt - op voeringen 

hoogwaardige kunststof. "Duurzaamheid, onderhouds- en smeringsvrij, 

hygiënisch en licht: de voordelen van drylin W zijn zo groot dat steeds meer 

ontwerpers zelfs complexe technische wijzigingen aan hun machines 

doorvoeren om de omschakeling door te voeren," zegt Michael Hornung, 

Product Manager voor drylin lineair techniek bij igus. "Een inspanning die wij 

onze ontwerpers in de toekomst graag zouden besparen." Daarom brengt de 

onderneming de nieuwe T20 lineaire geleidewagen op de markt. Een robuust 

en corrosievrij monoblok van aluminium met lineaire glijlagervoeringen van 

iglidur J200 voor een uitzonderlijk lange levensduur op hard geanodiseerde 

aluminium rails. 

 

Aansluitmaten identiek aan die van kogelomloopgeleidingen 

Visueel doet de T20 lineaire geleidewagen denken aan een klassieke 

geleidewagen met kogelomloop rolgeleiding. "De geleidewagen heeft dezelfde 
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afmetingen als de meeste kogelomloopgeleidingen op de markt - met dezelfde 

systeemhoogte en identieke aansluitmaten. Dit maakt een directe 1:1 

vervanging van de geleidewagen mogelijk en dus een comfortabele 

verandering van rolgeleider naar schuifgeleider - zonder enige wijzigingen aan 

het ontwerp." Een vergelijkbaar snelle vervanging door lineaire geleidewagens 

van dezelfde afmetingen was tot nu toe alleen mogelijk op het drylin T-systeem. 

In dit geval waren de gebruikers echter beperkt tot een T-geleiderail. "Met de 

nieuwe T20 lineaire geleidewagen wordt de sprong van 

kogelomloopgeleidingen naar smeer- en onderhoudsvrije lineaire technologie 

aanzienlijk eenvoudiger." 

 

T20 haalt een loopvermogen van 2.500 tot 18.000 kilometer in de test 

De drylin W-serie wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit. 

Hierdoor kunnen gebruikers kiezen uit verschillende geleiderail modellen. Een 

van de meest populaire is de drylin W standaard rail WS-10-40 - een robuuste 

hard geanodiseerde en corrosievrije lineaire geleiderail van aluminium. Een rail 

die zich kenmerkt door een vlakke constructie en een torsiebestendige dubbele 

as-geometrie. Dit is aangetoond door tests in het igus-testlaboratorium. Een 

lineaire slede van de T20-serie bewoog heen en weer op een raillengte van 

1000 millimeter tijdens 24/7 gebruik - bij een belasting van 250 N en een 

versnelling van 10 m/s2. Het systeem haalde een rijprestatie van 2.500 kilometer 

in volledig droge toestand. Dit komt overeen met de afstand tussen München 

en Caïro. Met een belasting van 2 kilogram en een langzame rijsnelheid werd 

een rijprestatie van 18.000 kilometer bereikt. 

 

Tribo-glijfolies - onderhoudsarm, duurzaam en hygiënisch 

Naast een lange levensduur biedt de overschakeling op een lineaire 

geleidewagen met een glijfolie van hoogwaardige kunststof nog meer 

voordelen. In tegenstelling tot rollende systemen, heeft de bekleding geen 

externe smering nodig. Geïntegreerde, microscopisch kleine vaste 

smeermiddelen zorgen voor een wrijvingsarme droge werking. Het voordeel ligt 

voor de hand: het weglaten van smeermiddelen bespaart tijd en kosten voor 

onderhoudswerkzaamheden en heeft een positief effect op de 

levenscyclusbeoordeling. Even duurzaam: de levensduur van de lineaire 

geleidewagen is vrijwel onbeperkt, aangezien de voeringen met weinig moeite 

steeds opnieuw kunnen worden vervangen. De reinigingsinspanning is ook 
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gering, omdat de voering gewoon het vuil van de rail duwt. Bij rollende systemen 

daarentegen bestaat vaak het risico dat het vuil zich met de smeerolie vermengt 

tot een mengsel dat de soepele werking vermindert en het risico van 

verontreiniging verhoogt. "Onze verschillende drylin voeringen maken het 

mogelijk om het maximale uit elke toepassing te halen," zegt Michael Hornung. 

"Naast de aluminium versie hebben wij ook een lineaire geleidewagen van 

roestvaststaal ontwikkeld. In combinatie met dubbele rails van VA 

roestvaststaal en lineaire voeringen, bijvoorbeeld van het FDA- en EU-conforme 

iglidur A160 materiaal, zijn ook uiterst hygiënische en reinigingsintensieve 

toepassingen mogelijk in de levensmiddelen-, medische en farmaceutische 

sector." 

 

 

Bijschrift: 

 

 

Afbeelding PM3222-1 

Glijden in plaats van rollen - en dat op een betrouwbare manier: de smeervrije 

drylin W lineaire T20 geleidewagen vergemakkelijkt de 1:1 vervanging van 

kogelomloopgeleidingen door glijdende lineaire geleidewagens en behaalde in 

de test een loopprestatie van 2.500 tot 18.000 kilometer. (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 
ELCEE: 
 
Elcee Holland B.V. 
Kamerlingh Onnesweg 28 
3316 GL Dordrecht 
Tel. +31-786 544 777 
Fax +31-786 544 733 

 

OVER ELCEE: 
 
Elcee Holland uw sales partner voor igus 
 

• Geen minimum orderwaarde 

• Meer dan 100.000 producten op voorraad! 

• Gratis monsters 
 
Het igus® concept ‘plastics for longer life’ staat voor duurzame 
machineonderdelen van speciaal kunststof, met lage frictie en 
nauwelijks slijtage. Elcee heeft een indrukwekkende voorraad van 
de diverse kwaliteiten in huis en kan veel van de programma-lijnen 
binnen 24 uur uit voorraad leveren. 
Elcee Holland B.V. is de agent voor igus in Nederland. Neem voor 
al uw vragen over advies & verkoop van igus lager- en 
lineairtechniek contact op met Elcee Holland B.V. 

 

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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