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Veilig afgedicht: iglidur afdichtingsconcept 
voor een langere levensduur 
Nieuwe afdichtingen voor onderhoudsvrije glijlagers van igus 
bieden extra hygiëne en bescherming tegen extreme vuilophoping. 
 
Veel vuil, abrasief stof en agressieve media kunnen onder extreme 
omstandigheden glijlagers belasten en de as beschadigen. Voor het 
verder optimaliseren van de veiligheid van machines en installaties in 
deze gevallen, heeft igus nu afdichtingsringen ontwikkeld voor haar 
smeermiddelvrije polymeer flenslagers. Breng de afdichting op de flens 
aan en het beschermt het glijlager en de componenten er achter. Op deze 
manier kan machinestilstand worden vermeden en kan de levensduur 
worden verhoogd. 
 

Wanneer de ontwerper zoekt naar een glijlager met lange levensduur voor zijn 

toepassing, dat bestand moet zijn tegen vuil, stof, chemicaliën, weer en wind, 

dan kiezen veel gebruikers al voor iglidur glijlagers gemaakt van high-

performance kunststoffen. Dit omdat de igus materialen smeermiddelvrij en dus 

onderhoudsvrij zijn. Vuil hecht zich niet aan de lagers, in tegenstelling tot de 

metalen versies. Een ander voordeel: de polymeer glijlagers kunnen niet 

roesten. Voor toepassingen met extreme vuilophoping, bijvoorbeeld in de bouw 

of landbouwmachines, heeft igus nu een extra veiligheidsconcept ontwikkeld in 

de vorm van afdichtingsringen. De afdichtingen zijn leverbaar voor alle igus 

flenslagers - in alle afmetingen en voor meer dan 50 materialen - waardoor een 

breed scala van toepassingsgerelateerde materiaalcombinaties haalbaar is. De 

flexibele afdichtingsringen worden simpelweg op de flens geschoven, waarmee 

ze het glijlager en de componenten erachter, beschermen tegen het 

binnendringen van vuil en media. Voor toepassingen waar klanten vertrouwen 

op aanvullende smering, waarborgt de afdichtingsring dat de smeermiddelen 

niet uit het lager worden geperst. De slijtage wordt verder gereduceerd, de as 

wordt beschermd tegen corrosie en de levensduur van toepassingen wordt 

verbeterd. 
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Universele toepassing in omgevingen met speciale vereisten 
igus biedt de afdichtingsringen aan in een all-round materiaal voor alle igus 

flenslagers en in een FDA-conform materiaal. Deze zijn vooral geschikt voor 

gebruik in de levensmiddelenindustrie. De FDA-conforme afdichtingen, in 

combinatie met de flenslagers gemaakt van FDA-conforme materialen zoals 

A160, A180 en A350, kunnen lagerpunten en componenten beschermen tegen 

agressieve reinigingsmiddelen terwijl ze de hygiëne optimaliseren. Als 

toevoeging op de landbouw en machinebouw industrie, zijn mogelijke 

toepassingsscenario's voor de all-rounder afdichtingsringen algemene 

werktuigbouw voor langzaam draaiende pompen en transportbanden, alsook 

servomotoren in de automotive industrie. De glijlagers met afdichting zijn 

gebruiksklaar, worden verzonden als complete oplossing, leverbaar in 

verschillende uitvoeringen en combinaties, volgens de wensen van de klant. 

 
 
 
Bijschrift: 

 
Foto PM6218-1 
Simpelweg op de flens aanbrengen en de nieuwe afdichtingsringen 

beschermen de iglidur glijlagers en componenten erachter tegen extreme 

vuilhophoping. (Bron: igus B.V.) 
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CONTACTPERSON PERS 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 3.800 medewerkers in 
dienst. In 2017 behaalde igus met motion plastics 
– kunststofcomponenten voor bewegende 
toepassingen – een omzet van 690 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 begrippen "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy 

chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, “igear”, "iglide", 

"iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", 

"readycable", “ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink" en "xiros" zijn in de Bondsrepubliek Duitsland en 

eventueel internationaal beschermd als handelsmerk. 

 


