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igus 3D-printservice: slijtvaste kunststof 
componenten in 3 dagen! 
Productieklare, speciale componenten met een lange levensduur uit 
de 3D-printer, verhoog de ontwerpvrijheid in de automotive industrie 
 
Additieve productie geeft ontwerpers nieuwe vrijheid en flexibiliteit bij het 
ontwerpen van speciale oplossingen, waaronder de ontwikkeling van 
efficiënte voertuigcomponenten. Wanneer lichtgewicht en slijtvaste 
componenten nodig zijn, dan biedt igus de juiste oplossing met haar 3D-
printservice. Gebruikers kunnen hun speciale component, gemaakt van 
tribologisch geoptimaliseerde polymeren, via igus online in slechts 
enkele seconden bestellen. U kunt kiezen uit meer dan 55 
smeermiddelvrije iglidur materialen. 
 
Een snelle responsetijd en maatwerk-ontwerp zijn dagelijkse kost in de 

ontwikkelingsafdelingen van de automotive sector. Daarom heeft de sector 

partners nodig die speciale oplossingen leveren in kleine aantallen, kosten-

effectief en met de kortst mogelijke levertijd. Dit omdat het snel reageren op 

nieuwe vereisten daadwerkelijk concurrentievoordelen biedt in de zwaar 

bevochten automotive markt. De uitgebreide 3D-printservice van igus is vooral 

geschikt voor het op korte-termijn produceren van slijtvaste componenten. De 

motion plastics specialist maakt gebruik van 3D-printen voor het voordelig 

produceren van prototypes of batches binnen een zeer kort tijdsbestek. Het 

belangrijkste voordeel van additieve productie: de ontwerper heeft maximale 

ontwerpvrijheid voor zijn/haar component, zonder dat investeringen nodig zijn 

in dure stalen matrijzen met lange leveringstijden. igus produceert de 

oplossingen op basis van haar slijtvaste iglidur tribo-polymeren. Testen in het 

igus laboratorium tonen aan dat ze tot wel 50 maal slijtvaster zijn dan standaard 

polymeren en ze kunnen spuitgiet-componenten bijhouden qua slijtvastheid. De 

geprinte slijtvaste componenten gemaakt van high-performance polymeren zijn 

ook lichtgewicht en stil bij beweging - belangrijke criteria voor het bouwen van 

voertuigen. Geprinte oplossingen van igus worden al gebruikt in 

turbocompressoren, als scharnierende lagers in wieldragers of voor het 

monteren van een gasring bij de bouw van speciale voertuigen. 

 

https://www.igus.nl/info/3d-print-tribology-test
https://www.igus.nl/info/3d-print-tribology-test
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Het print2mold proces waarborgt een vrije keuze van materialen 
In de igus 3D-printservice kan de gebruiker vrij kiezen tussen de verschillende 

productieprocessen: ze kunnen of hun component produceren met behulp van 

het laser sintering proces met de iglidur I3 of iglidur I6 tribo-polymeren of 

alternatief kiezen uit zeven verschillende filamenten bij gebruik van het FDM-

proces. Om het afzonderlijke component te kunnen maken van het ideale iglidur 

materiaal voor de betreffende toepassing, biedt igus ook het print2mold proces. 

Een spuitgietmatrijs wordt geprint voor de speciale oplossing en wordt 

vervolgens gebruikt in de spuitgietmachine. Hiermee kan de gebruiker vrij 

gebruik maken van het iglidur materiaalprogramma met haar 55 tribo-

polymeren. 

 

Slijtvaste componenten online aangevraagd 
De weg naar een smeermiddelvrije speciale oplossing is heel eenvoudig: roep 

de 3D-printservice op onder www.igus.nl/iglidur-designer, upload het STEP-

bestand van het component en selecteer het juiste materiaal. De prijs voor 

productie, (in het print2mold proces inclusief de kosten voor de spuitgietmatrijs) 

informatie over het materiaal alsmede nauwkeurigheid en buigsterkte worden 

online getoond. Na het selecteren van het juiste tribo-polymeer, kan de 

gebruiker de hoeveel invoeren en direct een offerte aanvragen bij igus of de 

onderdelen bestellen. De middels additieve productie geproduceerde special 

oplossingen zijn al beschikbaar na 3-5 dagen. In het geval van het print2mold 

proces, zijn de spuitgegoten oplossing verzendklaar na 10 werkdagen.  

 

 
  

http://www.igus.nl/iglidur-designer
http://www.igus.nl/iglidur-designer
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Bijschrift: 
 

 
Foto PM5819-1 
Bij igus kunnen slijtvaste componenten met complexe geometrieën, gemaakt 

van tribopolymeren, binnen enkele dagen worden geproduceerd. (Bron: igus 

BV) 
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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. 

 

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

