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speedigus service: de snelle manier naar 
slijtvaste maatwerk-onderdelen van igus 
Productie van prototypes en grote aantallen gemaakt van tribo-
polymeren snel geproduceerd middels verschillende 
productiemethoden 
 
Om altijd snel de juiste glijlageroplossingen te kunnen leveren en te installeren, 

heeft igus meer dan 12.000 verschillende iglidur glijlagertypen gemaakt van 

tribo-polymeren in voorraad. Maar soms vragen klanten om kunststof 

componenten die niet in de catalogus staan. Hiervoor produceert igus 

maatwerkcomponenten middels verschillende methoden. Het productietype 

wordt bepaald door de motion plastics specialist op basis van de benodigde 

aantallen. Voor grotere aantallen, vanaf 500 stuks, maakt de eigen matrijsmaker 

applicatiegerelateerde matrijzen van staal, welke vervolgens worden gebruikt in 

de spuitgietmachines. Voor kleine series tot 500 stuks of prototypen, biedt igus 

een andere oplossing voor slijtvaste speciale componenten via de speedigus 

productieservice. De speedigus diensten zijn onderverdeeld in de speedimold, 

speedicut en speedifit divisies en de 3D-printservice - overeenkomstig de 

methode die het beste geschikt is voor de betreffende toepassing. In de video, 

vertelt Gerhard Baus, Vice President New Business Development, wat mogelijk 

is met de verschillende methoden: https://youtu.be/x8H9WISW9gQ 

 
Bijschrift: 
 

 
Foto PM4719-1 
speedigus: slijtvaste speciale componenten snel en individueel geproduceerd 

met verschillende igus services. (Bron: igus BV) 

https://youtu.be/x8H9WISW9gQ
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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 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 2018 behaalde igus met motion plastics 
– kunststofcomponenten voor bewegende 
toepassingen – een omzet van 748 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. 

 
 
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. 
 
 

 
 
De termen "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "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" en "xiros" zijn wettelijk beschermde handelsmerken in 

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