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Az igus energy chain elnyerte az iF Design 

Award díjat 
A műanyagok szakért őjét 32. alkalommal tüntették ki innovatív 

formatervezéséért 

 

Funkcionális dizájn egyszer ű szerelhet őséggel ötvözve: az igus 

fejlesztései folyamatosan erre törekednek, amit az iF Design Award 

zsűrije által ismételten odaítélt formatervezési díj i s bizonyít. 2015-ben 

újból kitüntettek egy igus terméket, ezúttal az EF2 .21-es sorozatba 

tartozó energy chain-t. A száler ősítésű anyagból készült egyrészes 

lánctag és a ráfröccsöntött nyitható szerel őborda alacsony el őállítási 

költségek mellett nyújt nagyfokú stabilitást. 

 

„Energiavezetés könnyedén” – mottójával az igus nem csak ígéreteket tesz 

vevőinek, hanem meg is valósítja azokat. Erre a legújabb bizonyíték, hogy a 

cég 1987 óta immáron 32. alkalommal nyerte el az iF Design Award díjat. Az 

iF Design Award díjat a világ egyik legnagyobb és legfontosabb 

formatervezési versenyeként tartják számon. 2015-ben a világ 53 országából 

több mint 4700 termék, kommunikációs eszköz és csomagolás pályázott az 

elismerésre. 

 

Az igus díjazottjainak sorát ezentúl az EF2.21 e-chain is gyarapítja. A 

lengőzsanérokat eddig puha anyagból készítették, ami legtöbbször a 

szilárdság rovására ment. Az EF2.21 a ráfröccsöntött, szálerősítésű 

műanyagzsanéroknak köszönhetően alacsony előállítási költség mellett 

biztosít nagy stabilitást. Ezen kívül a műanyagzsanér gyorsan nyitható, 

tölthető és visszazárható. „Röpke néhány hónap alatt jutottunk el az energy 

chain ötletétől a részletes laborvizsgálatokon át az iF Design Award díjig” – 

mondta Harald Nehring, az igus e-chainsystems cégvezetője. „Ez azt mutatja, 

hogy nem csak érdekes ötleteket és terveket dolgozunk ki, hanem hogy 

képesek vagyunk ezeket az ötleteinket gyorsan meg is valósítani.” 
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Az EF2.21 energy chain 2015-ben elnyerte az iF Design Award díjat. 

Különlegessége az erősített műanyagból készült ráfröccsöntött filmzsanér, 

amely a nagyfokú stabilitást alacsony előállítási költséggel ötvözi. (Forrás: igus 

GmbH)  
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AZ IGUS -RÓL: 
 
Az igus GmbH világszerte vezető gyártó az 
energialánc-rendszerek és a polimer-
siklócsapágyak terén. A kölni székhelyű családi 
vállalat 35 országban tevékenykedik és kereken 
2.400 főt foglalkoztat világszerte. 2013-ban az 
igus a motion plastics, azaz a mozgatott 
alkalmazásokhoz szolgáló műanyag 
komponensek területén 427 millió eurós 
árbevételt ért el. Az igus üzemelteti a legnagyobb 
tesztlaborokat és gyárakat az ágazatban, hogy 
vevőinek újszerű és személyre szabott 
termékeket és megoldásokat tudjon a 
legrövidebb időn belül felkínálni. 
 
 

 
Az “igus, chainflex, readycable, easychain, e-
chain, e-chainsystems, energy chain, energy 
chain system, flizz, readychain, triflex, 
twisterchain, invis, drylin, iglidur, igubal, xiros, 
xirodur, plastics for longer life, manus, vector“ 
márkanév Németországban és esetenként 
nemzetközileg védett. 
 
 

 


