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Levereras till er: igus visar upp sina nya 

produkter direkt hos kunden 

igus presenterar sina nyheter under 2018 års Hannover-mässa med 

en moduluppbyggd, uppfällbar mässmonter 

 

Idén bakom igus resande turné är att erbjuda kunderna en möjlighet att se 

och röra vid deras nyskapande och innovativa produkter. Genom sin 

mobila utställning erbjuder ”motion plastics”-specialisten sina kunder 

möjligheten att lära känna de produkter de är intresserade av vid deras 

egna anläggningar. Detta ger användarna möjlighet att hitta det system 

som passar dem på ett enkelt och bekvämt sätt. Ombord finns även ett 

urval av 108 nya produkter från 2018 års Hannover-mässa. 

 

Om en kund vill veta mer om ett självsmörjande glidlagersystem eller ett 

tillförlitligt energikedjesystem för sin tillämpning kan igus erbjuda flera olika 

alternativ: De kan läsa känna motion plastics från igus via katalogen, via live 

chatt eller via Internet-butiken. Om kunden vill uppleva produkterna live kan de 

besöka igus på en handelsmässa, eller helt enkelt beställa dem direkt hemifrån. 

En moduluppbyggd och uppfällbar mässmonter kan levereras och upprättas 

mycket snabbt. Den erbjuder 50 m² utställningsyta för presentation av 

kundspecifika igus-produkter och -innovationer inom områdena glidlager, 

energikedjor och kablar. ”Via den mobila mässmontern vill vi primärt kunna 

erbjuda information i en avslappnad och familjär miljö”, förklarar Tobias Vogel, 

Vice President och ansvarig för iglidur-glidlager och drylin-drivningar vid igus 

GmbH. ”Vi vill framför allt komma i kontakt med företagens personal, vilka 

annars aldrig besöker handelsmässor och inte kan uppleva produkterna live”. 

 

Nya system via direktkontakt 

igus personal kan tillsammans med kunden vid kundens anläggning beakta 

produkternas tillämpningskrav, presentera innovationerna och hjälpa till med 

utformningen. ”Våra kunder vill använda turnéerna för att uppdatera sig om våra 

nya produkter och för att lära känna dem”, rapporterar Tobias Vogel. 

”Återkoppling från kunderna är av yttersta vikt för oss, eftersom det ger oss 

möjlighet att förbättra våra produkter ytterligare och att hitta nya lösningar 

tillsammans med användarna”. 
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Nyheterna från Hannover-mässan finns med 

Ett urval av 108 nya produkter från 2018 års Hannover-mässa finns med på 

turnén. För första gången finns de billiga robolink-robotprodukterna med. Tack 

vare belastningsvåg- eller snäckväxlarna av plast försäkrar de smörjfria lederna 

om enkla automatiseringslösningar. Dessutom finns den inbyggda 

slitagedetekteringen för energikedjor med på tåget tillsammans med 

omkonstruerade energikedjesystem för linjäraxlar. igus visar också sina kunder 

världens första linjärhus, i vilket linjärfodret enkelt kan bytas direkt på skenan, 

samtidigt som det unika Internet-verktyget ger kunderna möjlighet till snabb 

konfigurering och leverans av hållbara 3D-utskrivna (dubbla) växlar. 

 

Turnén har tillsammans med sina nyheter befunnit sig på resande fot sedan maj 

månad, nästan varje dag och över hela världen, och den kommer att besöka 

fler än 200 kunder på ett år. 
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KONTAKT: 
 
igus® AB  
Knut Påls väg 8  
256 69 Helsingborg 
Tel. 042-32 92 70 
Fax 042-21 15 85 
info@igusab.se 
www.igusab.se 
 
 
 
 
KONTAKT: 
 
OEM Automatic AB  
Box 1011 Dalagatan 4 
573 28 Tranas 
Tel. 075-2424100 
Fax 075-2424159 
info@aut.oem.se 
 
 

PRESSKONTAKT: 
 
Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.de 
www.igus.de 

OM IGUS : 
 
igus GmbH är en världsledande tillverkare av 
energikedjesystem och polymerglidlager. Det 
familjeägda företaget som är baserat i Köln finns 
representerat i 35 länder och sysselsätter 3800 
medarbetare i hela världen. 2017 uppnådde igus 
med motion plastics, plastkomponenter för rörliga 
tillämpningar, en omsättning på 690 miljoner euro. 
igus driver de största testlaboratorierna och 
fabrikerna i sin bransch, för att kunna erbjuda sina 
kunder innovativa och skräddarsydda produkter 
och lösningar på extremt kort tid. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Namnen "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", "flizz", "iglide", "iglidur", 
"igubal", "manus", "motion plastics", "pikchain", 
"readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", 
"plastics for longer life", "robolink", "xiros" har 
märkesskydd i Tyskland och delvis även internationellt. 
 

 

 

Bildtexter: 

 

 

Bild PM3418-1 

Under detta års turné kommer igus att visa upp ett urval av sina 108 nyheter 

från Hannover-mässan direkt på plats hos kunden. (Källa: igus GmbH) 
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Bild PM3418-2 

Anländer, öppnar och visar. Genom sin mobila turné erbjuder igus sina kunder 

möjligeten att lära känna ”motion plastics”-specialistens produkter direkt på 

arbetsplatsen. (Källa: igus GmbH) 

 

 


