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Exakt och snabbt med igus kniveggsrullar 

utan smörjning 

Exakt förflyttning av gods och livsmedel vid höga hastigheter tack 

vare de underhållsfria kniveggsrullarna 

 

När transportbanden måste böjas med precision i trånga utrymmen med 

små radier erbjuder kniveggsrullarna från motion plastics-specialisten 

igus optimala resultat. De är inte bara kostnadseffektiva, smörjfria och 

underhållsfria, utan utnyttjar även utrymmen maximalt vid små radier. 

Företaget igus har nu tagit fram kniveggsrullar som består av materialet 

iglidur H1 som en problemlösare, särskilt vid högre transporthastigheter. 

 

En smidig och snabb transport av godset spelar en särskild roll vid 

materialhanteringen och i förpackningsindustrin. Framförallt ökar hastigheterna 

i fabrikerna kontinuerligt på grund av ökad produktivitet. Av den här 

anledningen har igus tagit fram kniveggsrullar för bandets böjning som består 

av den högpresterande plasten iglidur H1 som är särskilt anpassade till 

användning med hög transporthastighet. Kniveggsrullarna finns därmed i totalt 

fyra material. De nya rullarna karakteriseras framför allt av bättre prestanda vid 

högre hastigheter och har en mycket lång livslängd vid högre temperaturer. 

Dessutom är det kemiskt resistenta iglidur H1 det bästa alternativet bland 

utbudet av igus knivseggar när rullarna exponeras för starka rengöringsmedel. 

Rullarna är särskilt lämpliga i förpackningsindustrin och livsmedelsteknologin 

samt vid materialhantering och automatisering. 

 

Mångfasetterade materialval för smörjfria kniveggsrullar 

För att implementera en exakt böjning av transportbanden har igus utvecklat 

ett standardsortiment för olika användningsområden. Förutom den nya iglidur 

H1 för höga transporthastigheter finns även universellt användbara iglidur 

P210 samt de FDA-godkända materialen iglidur A180 för temperaturer upp till 

90 grader Celsius och iglidur A350 för upp till 180 grader Celsius, vilket är 

särskilt lämpligt inom livsmedelsindustrin. Alla rullar, oavsett material, 

karakteriseras av den kompakta designen och långa livslängden. Därmed 

bidrar de till maskinernas höga effektivitet.  
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Bildtexter: 
 

 

Bild PM3517-1 

Exakt gods- och livsmedelstransport även vid höga hastigheter tack 

vare de smörjfria och underhållsfria kniveggsrullarna som består av 

iglidur H1. (Källa: igus GmbH) 
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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: 
 
Colly Components AB  
Box 76 
164 94 Kista 
Tel. 08-70 30 100 
Fax 08-70 39 841 
info@me.colly.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 3180 
medarbetare i hela världen. 2016 uppnådde igus 
med motion plastics, plastkomponenter för rörliga 
tillämpningar, en omsättning på 592 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", "energy chain", "energy chain 
systems", "flizz", ”ibow”, "iglide", "iglidur", "igubal", 

"invis", "manus", "motion plastics", "pikchain", 
"readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", 
"twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", 

"xiros", "xirodur",  "vector"   har märkesskydd i Tyskland 
och delvis även internationellt. 
 

 


