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Innowacje od igus na Taropak 2019 

30 września w Poznaniu ruszają targi Taropak firma igus, lider technologii 
„motion plastics” zaprezentuje na nich wiele nowości, ale też branżowe 
„hity”, które już sprawdzają się w maszynach do pakowania. 
 
 
– Na co dzień spotykamy się z naszymi klientami w ich fabrykach i biurach, a naszym 
głównym narzędziem komunikacji jest oczywiście strona internetowa. Jednak targi są 
dla nas bardzo ważne. Taropak to jedna z niewielu okazji, żeby pokazać w jednym 
miejscu wszystkie nasze najważniejsze produkty dla firm z branży techniki pakowania 
i etykietowania zarówno nowym jak i stałym klientom – mówi Kamil Niemyjski 
product manager drylin®, dryspin, robolink z igus Polska.  
 
Na swoim stoisku igus skupi się na aplikacjach dedykowanych technice pakowania i 
etykietowania, gdzie kluczowymi produktami są rozwiązania liniowe, w szczególności 
stoliki liniowe, na które firma od wielu lat kładzie duży nacisk.   
 
– Jednocześnie dostrzegamy, jak dynamicznie rozwija się rynek ekonomicznych 
rozwiązań do zadań typu pick & place jako alternatywa dla drogich robotów 
przemysłowych. Dlatego dużą część stoiska poświęcimy robotom kartezjańskim, typu 
delta i ramieniu robolink – mówi Niemyjski. 
 
Światowy lider technologii „motion plastics” zaprezentuje też swój „hit” branżowy, 
jakim są stoliki serii SLW z przełożeniem napędu przez śrubę trapezową lub 
wielozwojną dryspin®. Są one modułowe, dzięki czemu można dobrać odpowiednie 
rozwiązanie zarówno do regulacji lekkiego czujnika, jak i kilkudziesięciokilogramowej 
etykieciarki. Dzięki zastosowaniu odlewanych elementów stoliki serii SLW są tańsze niż 
inne podobne rozwiązania na rynku.  
 
– Możemy dostarczać je z akcesoriami, takimi jak korba, licznik położenia czy zacisk 
śruby lub z zamontowanym i gotowym do podłączenia silnikiem krokowym, DC, lub 
BLDC. I co najważniejsze: nie wymagają smarowania. Są całkowicie bezobsługowe – 
podkreśla Niemyjski. 
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KONTAKT DLA PRASY w igus Polska: 
 
Paulina Skowron 
Marketing Manager 
 
igus Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 121C 
02-234 Warszawa 
Tel. Kom.: 666 842 679 
Faks: 22 863 61 69 
info@igus.pl 
www.igus.pl 
 
 
 
 
 

 
 
KONTAKT DLA PRASY w igus GmbH: 

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

INFORMACJE O IGUS: 
 
Firma igus jest światowym liderem w produkcji 
systemów prowadzenia przewodów i 
polimerowych łożysk ślizgowych. To rodzinne 
przedsiębiorstwo z siedzibą w Kolonii ma swoje 
oddziały w 35 krajach i zatrudnia około 4 150 
pracowników na całym świecie. W 2018 roku firma 
igus wygenerowała obroty rzędu 748 milionów 
Euro. igus ma największe w swojej branży 
laboratoria badań i fabryki, dzięki czemu może w 
bardzo krótkim czasie zaoferować klientom 
innowacyjne i dostosowane do ich potrzeb 
produkty i rozwiązania 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znaki handlowe "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", "iglidur", 
"kineKIT", "manus", "motion plastics"", "pikchain", 
"plastics for longer life", "readychain", "readycable", 
"ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", i "xiros" są 
zastrzeżonymi znakami towarowymi w Niemczech oraz 
innych krajach. 
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