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igus zadebiutuje w roli wystawcy na Trako 2019 

23 września firma igus, lider technologii „motion plastics”, po raz pierwszy 
wystawi się na targach transportu szynowego Trako 2019. Celem jest 
budowanie długotrwałych relacji z partnerami z tej branży. 

Technologie „motion plastics”, w których specjalizuje się firma igus są dziś, ze względu 
na swoją uniwersalność wykorzystywane w całej gamie branż. Coraz większą 
popularność zdobywają także w aplikacjach dedykowanych transportowi szynowemu. 
Z tego powodu spółka postanowiła w tym roku zadebiutować na dedykowanych tej 
branży targach TRAKO.  

– W branży kolejowej jesteśmy obecni od wielu lat, ale każda okazja do poznania 
nowych odbiorców i zaprezentowania się potencjalnym partnerom jest dla nas bardzo 
cenna. Z pewnością największą atrakcją naszego stoiska będą aplikacje, które 
będziemy prezentować na naszym stoisku dzięki uprzejmości kilku naszych wieloletnich 
klientów. Odwiedzający będą mogli zobaczyć działające już w realnym zastosowaniu 
produkty, takie jak siedzenia pociągowe, czy drzwi odskokowo-przesuwne – mówi 
Michał Obrębski, Manager Produktu iglidur. – Choć w dzisiejszych czasach praktycznie 
wszystko można już zamówić w Internecie, to jednak nie zastąpi to rozmowy w cztery 
oczy, która pozwala budować relacje z partnerami – mówi Obrębski.  

Manager igus Polska podkreśla, że firma koncentruje się na prezentowaniu aplikacji, 
dzięki którym klienci i odbiorcy mogą wypracować swoją przewagę techniczną na 
rynku.  
 
– Aplikacje, które już bardzo dobrze znamy, to np. siedzenia kolejowe, pantografy czy 
lusterka pojazdów szynowych. Ale bezsmarowne trybopolimery mogą spisać się 
idealnie jeszcze w setkach innych miejsc w pociągach, tramwajach i innych pojazdach 
szynowych – mówi Obrębski. 
  
TRAKO, to jedna z większych w Europie imprez w branży kolejowej. Managerowie igus 
są przekonani, że konstruktorzy tego typu maszyn będą zainteresowani materiałami 
spełniającymi wymogi normy EN45545 oraz nowym materiałem iglidur RW370, który 
spełnia wymogi tej właśnie normy. 
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Zdjęcia: stoisko igus na targach Trako 2019 
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KONTAKT Z PRASĄ w igus Polska: 
 
Paulina Skowron 
Marketing Manager 
 
igus Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 121C 
02-234 Warszawa 
Mobile: 666 842 679 
Faks: 22 863 61 69 
info@igus.pl 
www.igus.pl 
 
 
 
 
 
 

 
PRESS CONTACT in igus GmbH: 

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

INFORMACJA 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Terminy „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” ora „vector” są chronione 
przepisami dotyczącymi znaków towarowych w Republice 
Federalnej Niemiec i na całym świecie, w stosownych 
przypadkach. 
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