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Beurs vol digitale innovaties: meer dan 

18.000 bezoekers op de igus beursstand 

De motion plastics specialist laat zien dat een beursstand ook in 

tijden van corona goed kan worden bezocht  

 

Sinds begin mei is de igus beurs vol innovaties gevestigd in een 

tentoonstellingshal in Keulen Porz-Lind (D). 100 motion plastics noviteiten 

worden tentoongesteld op de echte beursstand, en kunnen digitaal 

worden ontdekt, individueel of samen met experts van igus. In juni hadden 

al meer dan 18.000 bezoekers geprofiteerd van het unieke aanbod en 

ontdekten ze hoe ze de technologie van hun bewegende toepassingen 

kunnen verbeteren en de kosten kunnen verlagen motion plastics. 

 

100 motion plastics noviteiten worden momenteel door igus gepresenteerd op 

een 400 vierkante meter grote beursstand op het hoofdkantoor in Keulen Porz-

Lind. Net zoals gebruikelijk op de oranje igus beursstands op de Hannover 

Messe, Motek of SPS, kan men hier de meest recente motion plastics 

innovaties aantreffen, waarmee klanten hun technologie kunnen verbeteren en 

kosten kunnen besparen: Low Cost automatiseringsrobots, intelligente 

glijlagertechnologie of de kabelrups autoglide 5 vormen een gemakkelijk te 

installeren en onderhoudsarm alternatief voor het stroomrail-systeem. Alleen 

zult u geen bezoekers aantreffen op de igus beursstand.  

 

Op het eerste gezicht dan - want al meer dan 18.000 geïnteresseerden hebben 

de igus beursstand al bezocht via het internet; op eigen gelegenheid in een 

virtuele versie of in het kader van een digitaal bezoek samen met een igus 

specialist op locatie, of online. Op de individuele stations, bieden 

beeldschermen, films en teksten informatie over productinnovaties, van SPE-

kabels voor de kabelrups tot lichtgewicht drylin polymeer telescopische 

geleidingen en 2-component 3D-printen. Links brengen de gebruiker bij meer 

gedetailleerde technische informatie en video's op de website. "Hoewel een 

catalogus initieel een breder overzicht biedt, is een rondleiding bijzonder nuttig, 

vooral bij de variëteit aan nieuwe producten", zegt bezoeker Themistoklis 

Savvidis, hoofd Mechanical Design bij ISC International Service & Consulting 

GmbH uit Remscheid (D).  

https://exhibition.igus.nl/
https://content.communication.igus.net/nl-nl/contactform_news-1
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"Je ervaart de nieuwe zaken direct en je kunt je samen met de igus adviseur 

exact richten op hetgeen je in je dagelijkse werk interesseert." Dit persoonlijke 

snelle advies is namelijk zeer efficiënt, zelfs vergeleken met echte vakbeurzen, 

bevestigt Design Engineer René Wirt van CKO Maschinen und Systemtechnik 

GmbH. "Op een beursstand moet ik wellicht langer wachten vanwege het grote 

aantal bezoekers. Hier kan men snel een afspraak maken en de nieuws-

rondleiding kost niet veel tijd, maar is juist op maat gemaakt. In de huidige 

situatie is de digitale tentoonstelling van igus een interessant alternatief voor 

een echte beursstand", benadrukt Uwe Kinze, Development Manager bij 

fittingenfabrikant Haps uit Velbert (D). Toch is hij ervan overtuigd dat het op de 

middenlange termijn niet de aanwezigheid van igus op de klassieke beurs zal 

vervangen. "Ik geef de voorkeur aan het tactiele aspect van een beursstand, ik 

neem graag producten in mijn hand om goed naar de productdetails te kijken." 

Maar dat laatste maakte igus ook mogelijk en stuurde gewoon de betreffende 

samples na de afspraak op. Om ervoor te zorgen dat meer geïnteresseerde 

partijen de innovaties persoonlijk kunnen ervaren, gaat de beurs vanaf 

september op reis naar klanten. Op de beurs zullen igus medewerkers de 

nieuwste motion plastics laten zien, samen met de medewerkers van het bedrijf 

de toepassingsscenario's voor het product overwegen en helpen bij het 

ontwerp. 

 

Een beursstand in beweging  

 

De igus beursstand in Keulen (D) is constant in ontwikkeling en wordt actief 

gebruikt voor igus communicatie onder het motto "Techniek verbeteren, kosten 

verlagen. Het is ons werk". Het fungeerde als locatie voor de jaarlijkse 

persconferentie, voor rapportages van nieuwszenders en voor de presentatie 

van nieuwe producten op YouTube. De vector award 2020, waarbij interessante 

en creatieve kabelrupstoepassingen worden onderscheiden werd ook hier 

uitgereikt. De gouden vector werd gewonnen door Gildemeister Italiana S.p.A. 

met haar Multisprint verwerkingssysteem. In een zeer beperkte installatieruimte 

in de multispil draaibank, zorgen in totaal acht geconfectioneerde kabelrupsen 

voor een veilige en betrouwbare geleiding van kabels en slangen. Daarnaast is 

er een online seminar studio ingericht in de buurt van de beursstand.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zPuCk9UnyJY
https://www.igus.nl/info/vector-award
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Hier kunnen klanten alles ontdekken over de huidige ontwikkelingen op het 

gebied van tribo-polymeren - van materiaalwetenschap en projectplanning tot 

montagehulpmiddelen, het recyclen van kunststoffen of hoe men eigen 3D-

printers kan bouwen. U kunt een overzicht vinden van de huidige online 

seminars op https://www.igus.nl/info/igus-academy 

 

 

 

Bijschrift: 
 

 

Afbeelding PM3420-1 

U kunt de igus beursstand virtueel ontdekken, zelf of samen met een adviseur. 

Het maken van een afspraak gaat bijzonder makkelijk, het advies is efficiënt en 

individueel, benadrukken de bezoekers tot nu toe. (Bron: igus® B.V.) 

 

 

 

 

 

https://www.igus.nl/info/igus-academy
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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 is een wereldwijd leidende fabrikant op 
het gebied van kabelrupssystemen en 
polymeerglijlagers. Het familiebedrijf met 
hoofdkantoor in Keulen is vertegenwoordigd in 35 
landen en heeft wereldwijd 4.150 medewerkers in 
dienst. In 2019 behaalde igus met motion plastics 
– kunststofcomponenten voor bewegende 
toepassingen – een omzet van 764 miljoen euro. 
igus beschikt over de grootste testlaboratoria en 
fabrieken in haar branche om de klanten 
innovatieve, individuele producten en oplossingen 
binnen de kortste tijd te kunnen bieden. 

 

 
 
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", "triflex", "robolink", „xirodur“ en "xiros" zijn wettelijk 

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

 

mailto:igus.nl@igus.de
http://www.igus.nl/
mailto:ocyrus@igus.net
http://www.igus.de/

