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Az igus előmozdítja a körkörös gazdaságot a világ 

első, teljesen újrahasznosított anyagokból készült 

energialáncával 

Az erőforrások kímélése és a termék életciklusának növelése – ez 

az igus célja az új E2.1.CG cradle-chain energialánccal 

 

Cradle-to-cradle: Azaz, bölcsőtől bölcsőig; a körforgásos gazdaság a 

természettől kölcsönözte az alapelvét. A cél: a fogyasztási cikkek 

visszaállítása a biológiai vagy műszaki körforgásba, az értékes 

erőforrások és nyersanyagok megőrzése érdekében. Az igus, a motion 

plastics megoldások specialistája, is ezt a célt követi, és mostanra 

kifejlesztette a világ első, újrahasznosított anyagból készült 

energialáncát, melynek alapja a cég saját „chainge” energialánc 

újrahasznosítási programja. 

 

A szélsőséges időjárástól és a természeti katasztrófáktól a tengerek 

szennyezéséig, az éghajlati válság egyre súlyosabb, és ezzel egyre többen 

vagyunk tisztában. „Ügyfeleink vásárlási döntéseit is egyre nagyobb 

mértékben befolyásolják a környezetvédelmi szempontok. Éppen ezért, sok 

energiát fektettünk a termékfejlesztésbe annak érdekében, hogy erőforrás-

hatékonyabban tudjunk termelni – a termékminőség feláldozása nélkül” - 

magyarázza Jörg Ottersbach, az igus energialánc üzletágának vezetője. Az 

eredmény: az E2.1.CG cradle-chain energialánc – az új igumid CG anyagból 

készült energialáncok teljes palettája. Saját tesztlaboratóriumunkban végzett 

számos teszt bizonyítja, hogy az új energialánc műszaki tulajdonságai és 

terhelési határértékei szinte megegyeznek a szabványos igumid G anyagból 

készült energialáncéval. További előnye, hogy a cradle-chain energialánc 

ugyanolyan áron kapható, mint a standard anyagból készült energialáncok. Az 

új termékpaletta öt sorozatban és 28 típusban érhető el raktárról. 

 

Kiselejtezett energialáncból újrahasznosított alapanyag 

A cradle-chain energialáncban többek között a chainge újrahasznosítási 

programból származó újrahasznosított anyagokat használják fel. A program 

részeként az igus 2019 óta gyűjti be ügyfeleitől a használt energialáncokat, 

hogy azok ne váljanak ipari hulladékká. A szolgáltatás az igus energialáncokra 
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és a más gyártóktól származó láncokra is vonatkozik. Eddig 13 országban 

több, mint 32 tonna alapanyagot gyűjtöttek össze. 2022-re az igus azt a célt 

tűzte ki maga elé, hogy ezt a mennyiséget összesen 500 tonnára növeli. Az 

anyagot típus szerint leválogatják, tisztítják és az eredeti anyagminőségre 

dolgozzák fel. Ez egy kémiai analízis és az összetétel finomhangolása 

segítségével lehetséges - ebben a folyamatban optimalizálják az anyagot a 

kívánt tulajdonságokra, és ez eredményezi az állandó termékminőséget. Az 

igumid CG újrafeldolgozott alapanyagot használják az újrahasznosított cradle-

chain készítéséhez - a kopási viselkedés, a stabilitás vagy a hajlítási kifáradás 

tekintetében bekövetkező minőségromlás nélkül. 

 

Fenntartható nyersanyagciklus – 28%-kal kevesebb CO2-dal 

Az újrahasznosított anyagokból készült új e-chain energialánc 

termékcsaláddal az igus még inkább hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez 

és a körforgásos gazdaság előmozdításához. A Környezetvédelmi 

Terméknyilatkozat értelmében ez a fenntartható nyersanyagciklus 28%-kal 

csökkenti a CO2-kibocsátást is. Jörg Ottersbach szerint: „Nem csak a 

termékek első használatára kell összpontosítani, hanem a nyersanyagok 

újrafelhasználására is. A cradle-to-cradle (bölcsőtől bölcsőig) ciklus rengeteg 

lehetőséget tartogat, ezért arra törekszünk, hogy a lehető legtöbb 

nyersanyagot és kiselejtezett terméket újra feldolgozzuk, hogy az értékes 

erőforrásokat ne pazarló módon, hanem bölcsen, a lehető legtovább 

használjuk.” 
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Caption: 

 

PM2122-1 ábra 

Még fenntarthatóbb megoldások, megbízható minőségben: Az 

újrahasznosított anyagokból készült új cradle-chain energialánc kíméli az 

erőforrásokat és előmozdítja a körforgásos gazdaságot. (Forrás: igus GmbH) 
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igus® Hungária Kft.  Alexa Heinzelmann  
Ipari Park utca 10  Head of International Marketing 
1044 Budapest   igus® GmbH 
Tel. 1/306-6486   Spicher Str. 1a 
Fax 1/431-0374   51147 Cologne 
info@igus.hu   Tel. +49 2203 9649-7273 
www.igus.hu   aheinzelmann@igus.net 
    www.igus.eu/press 

 

AZ IGUSRÓL: 

 
Az igus GmbH motion plastics termékek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Ezek a 

kenésmentes, nagy teljesítményű polimerek fejlett technológiai megoldásokat képviselnek, és 

hatékonyan csökkentik a mozgó alkatrészekkel járó költségeket. Az igus jól ismert globális 

piacvezető az energiaellátó rendszerek, a kifejezetten rugalmas kábelek, valamint a 

tribopolimer anyagú siklócsapágyak, lineáris csapágyak és csavarorsós meghajtások terén. A 

kölni székhelyű, családi vezetésű vállalat 35 országban van jelen, és világszerte 4 900 dolgozót 

foglalkoztat. A cég 2021-es forgalma elérte a 961 millió eurót. A szakma legnagyobb 

tesztlaborjában alapos vizsgálatoknak vetik alá a különféle anyagokat és gépelemeket, ami 

egyedi innovációkat és magasabb szintű biztonságot eredményez. 234 000 árucikk rendelhető 

raktárról, és az élettartamuk is online kiszámítható. Az utóbbi évek során a cég tovább bővült, 

és olyan témákkal foglalkozó belső startupokat indított útjára, mint például a golyóscsapágyak 

és robotmeghajtások fejlesztése, 3D nyomtatás, az RBTX platform fejlesztése a 

költséghatékony és egyszerű robottechnológia jegyében, valamint az Ipar 4.0 megközelítés 

részeként alkalmazható intelligens „smart plastics” műanyagok gyártása. A környezetvédelem 

szempontjából lényeges legfontosabb kezdeményezések között van a használt e-chain láncok 

újrahasznosítását felkaroló „chainge” program, valamint egy műanyaghulladékból olajat előállító 

cégbe való betársulás. 

 
Az "igus", ”Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", ”drygear”, "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", “print2mold”, "pikchain", "plastics for longer life", 

"readychain", "readycable", ”ReBeL”, "speedigus", "tribofilament“, "triflex", "robolink", “xirodur”, "xiros" 

márkanév Németországban és esetenként nemzetközileg védett. 
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