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Van XXL-vrachtwagens tot virtueel-echte beursstands: 

igus beurzen tonen 175 kunststofinnovaties voor 

bewegende toepassingen 

Verbeter wat beweegt: igus laat zien hoe dat kan met tribo-

kunststoffen op zijn roadshows, op beurzen en op internet 

 

Met een selectie van 175 kunststofinnovaties voor bewegende 

toepassingen, gaat de igus roadshow dit jaar weer op tournee. Als pop-up 

trailer of als XXL-roadshow-vrachtwagen: met de mobiele beursstand 

hebben klanten de mogelijkheid de voor hen interessante motion plastics 

direct ter plaatse te zien en te beleven. Als u de voorkeur geeft aan digitale 

informatie, kunt u ook online kennismaken met de nieuwste 

smeermiddelvrije en onderhoudsvrije tribo-componenten op de 

bekroonde virtueel-echte igus beursstand. 

 

igus presenteerde dit jaar op de Hannover Messe 175 kunststofinnovaties en 

assortimentsuitbreidingen uit alle motion plastics gebieden: daarbij zaten een 

glijlagerassortiment van geregranuleerde kunststoffen, 's werelds eerste tribo 

3D-printhars voor zeer kleine componenten of een bijzonder rendabele, slimme 

bewakingseenheid voor glijdende kabelrups-systemen voor 248 euro. Met veel 

van deze nieuwe producten te presenteren, is de igus in-house tentoonstelling 

nu weer op tournee en kan gemakkelijk worden geboekt voor een individueel 

bezoek. Als alternatief voor de klassieke beurs biedt een modulaire pop-up 

stand op 50 vierkante meter een expositieruimte met het nieuwste uit de wereld 

van de smeermiddelvrije- en onderhoudsvrije motion plastics. Voor koudere 

dagen is de nieuwe roadshow-vrachtwagen een alternatief: gesprekken kunnen 

comfortabel en in een aangename, volledig geklimatiseerde sfeer worden 

gevoerd, zelfs bij lagere temperaturen. Als het gaat om productoplossingen voor 

kosteneffectieve automatisering in het bijzonder, stuurt igus de Low Cost 

Automation bestelwagen op pad. Deze bezoekt gebruikers samen met robolink 

knikarm-, delta- en lineaire robots, zoals de slimme ReBeL voor slechts 4.970 

euro. De nadruk ligt met name op de directe implementatie van een toepassing 

bij de klant, wat een snel rendement op de investering oplevert. 

 

  

https://www.igus.nl/info/virtual-visit
https://www.igus.nl/info/virtual-visit
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Geeft u de voorkeur echt of aan virtueel? Bij igus is beide mogelijk 

Of het nu een trailer, vrachtwagen of bestelwagen is: bij alle varianten staat 

persoonlijk contact in een ontspannen en vertrouwde omgeving centraal. igus-

medewerkers bespreken samen met klanten de toepassingsmogelijkheden van 

de producten, presenteren innovaties en helpen bij het ontwerp. Bezoekers 

maken ook kennis met de nieuwste stand van de tribo-techniek. Een aanbod 

speciaal voor medewerkers die niet naar beurzen reizen en daardoor de igus 

producten niet live kunnen ervaren. "Dingen in handen nemen, uitproberen en 

vervolgens een persoonlijke uitwisseling aangaan is voor veel gebruikers nog 

steeds belangrijk," merkt Tobias Vogel, CEO glijlagers en lineaire techniek bij 

igus op. "Dat zien we zowel op de roadshow als op de momenteel terugkerende 

evenementen, zoals de Hannover Messe of de Automatica, waar we onze 

producten presenteren." Indien gewenst biedt igus geïnteresseerde bedrijven 

deze mogelijkheid ook met een speciale info hoek. De regionale 

verkoopvertegenwoordiger geeft hen individuele samples en verdere informatie. 

Wereldwijd zijn er al zo'n 5.000 displays ingericht, waarvan 2.200 alleen al in 

Duitsland. Een andere handige manier om kennis te maken met de nieuwe 

producten is de igus motion plastics show (IMPS). De virtueel-echte stand, die 

ongeveer 400 vierkante meter groot is, is online toegankelijk en biedt, in de 

nieuwste versie 3.0, multimedia en mobiele informatie over het onderwerp, 

"verbeter wat beweegt". Het IMPS, dat de iF Design Award heeft gewonnen, 

maakt deel uit van de digitale ondersteuning die aan klanten wordt geboden; 

daarnaast kunnen ook persoonlijke rondleidingen en individuele en 

groepsbijeenkomsten op de stand worden georganiseerd.  

 

 

 
 

https://www.igus.nl/info/igus-corner
https://exhibition.igus.eu/
https://content.communication.igus.net/nl-nl/contact_website
https://content.communication.igus.net/nl-nl/contact_website
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Bijschrift: 
 

 

Afbeelding PM3422-1 

De nieuwe XXL-roadshow vrachtwagen van igus bezoekt klanten en toont een 

individuele selectie van 175 kunststof innovaties direct ter plaatse. (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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