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De uma garagem a líder global do mercado: 

o casal que fundou a igus festeja o seu 90º 

aniversário 

Em 1964, Günter e Margret Blase lançaram as bases para um avanço 

dos motion plastics na indústria 

 

Neste ano, fundaram a igus na sua garagem em Colónia Mülheim. Em 

2021, a empresa ativa a nível internacional fornece a clientes em todo o 

mundo os seus motion plastics isentos de lubrificação e de manutenção. 

Para celebrar o 90º aniversário dos fundadores, a igus volta a dar vida à 

garagem. 

 

Quando, no seu 90º aniversário, o Günter Blase se deslocou à igus, como faz 

em muitos dias do ano, pôde ver o progresso da construção do novo edifício 

da empresa no B8. O novo edifício está a ser construído ao lado da sede, em 

Colónia Porz-Lind, e pode ser identificado ao longe pelos seus pilares 

amarelos. É aqui que a igus GmbH desenvolve e produz os motion plastics - 

plásticos de elevada performance para aplicações com movimento. Os 

tribopolímeros são utilizados em todo o mundo para fazer peças para 

movimento isentas de lubrificação, silenciosas e leves - em palcos de teatros, 

em bicicletas de montanha, mobiliário de escritório, em plataformas de 

perfuração offshore, pórticos de contentores, navios e foguetões espaciais. Em 

1965, um ano após a fundação, nada disto era imaginável quando os primeiros 

motion plastics foram desenvolvidos numa garagem de 55 metros quadrados 

em Colónia-Mülheim. Blase tinha reconhecido o potencial do plástico desde 

cedo e percebeu que os componentes injetados poderiam ser a chave para a 

racionalização na indústria. Assim, após oito anos de um emprego estável 

numa empresa da indústria do plástico, ele decidiu arriscar e começar por conta 

própria. A sua esposa, Margret, que também celebrou o seu 90º aniversário em 

Abril deste ano, apoiou a sua decisão. Como agente de consultoria fiscal, 

também assumiu a responsabilidade pela contabilidade e finanças da nova 

empresa enquanto o seu marido se concentrava na produção. Durante seis 

anos, a igus fabricou os motion plastics a partir da garagem para alguns clientes 

industriais. 
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"Temos de estar sempre preparados para menos 50 por cento e mais 50 

por cento." 

56 anos depois, por ocasião dos 90 aniversários do casal, pode-se ver uma 

réplica desta garagem em frente ao campus da fábrica da igus, com 90.000 

metros quadrados, desenhada pelo arquitecto Sir Nicholas Grimshaw, em 

1994. O interior da réplica exibe uma série de marcos na história da empresa, 

tais como a primeira máquina de injeção. Muito mudou desde os tempos da 

garagem: a gama de produtos inclui agora mais de 200.000 produtos que 

podem ser entregues a partir de stock e que abrangem os sistemas de calhas 

articuladas com garantia, até às peças especiais inteligentes impressas em 3D 

e os componentes robóticos para a iniciação económica à automação. Mais de 

4.500 trabalhadores em 35 filiais da igus, em todo o mundo, trabalham todos 

os dias para garantir que os seus clientes possam melhorar a tecnologia e ao 

mesmo tempo reduzir os custos. Mas a igus continua a seguir a máxima de 

Günter Blase, que é agora mais certa do que nunca: "Temos de estar sempre 

preparados para menos 50 por cento e mais 50 por cento." E o aumento 

precoce das capacidades de máquinas e de armazenamento de matérias-

primas, durante a pandemia, garante ainda prazos de entrega rápidos durante 

este período de elevada recuperação económica. A construção de uma nova 

fábrica permitirá fazer avançar este desenvolvimento para o futuro. A 

construção da fábrica é um projecto que Günter Blase, sempre fascinado pela 

arquitectura, continua a apoiar activamente.  
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Legenda: 

 

 

Imagem PM3321-1 

Como presente de aniversário de 90 anos, a igus ofereceu ao Günter e à 

Margret Blase uma reprodução da garagem onde a empresa foi fundada. Esta 

encontra-se no complexo da fábrica em Colónia-Porz. (Fonte: igus GmbH) 
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CONTACTO: 

 
igus® Lda. 
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239 
4100-231 Porto 
Tel. 22 610 90 00 
info@igus.pt 
www.igus.pt 
 
 
SOBRE A IGUS: 
 
A igus GmbH desenvolve e produz motion plastics. Estes polímeros de elevada performance 

isentos de lubrificação melhoram a tecnologia e reduzem os custos em qualquer aplicação com 

movimento. A igus é líder mundial em sistemas de calhas articuladas, cabos altamente flexíveis, 

casquilhos deslizantes e guias lineares, bem como em sistemas de fusos com tribopolímeros. A 

empresa de gestão familiar, com sede em Colónia, Alemanha, está representada em 35 países 

e emprega mais de 4150 pessoas em todo o mundo. Em 2020, a igus gerou um volume de 

negócios de 727 milhões de euros. A investigação realizada nos maiores laboratórios de testes 

do setor, proporciona constantemente inovações e muita segurança aos utilizadores. Estão 

disponíveis em stock 234.000 artigos, cuja duração de vida pode ser calculada online. Nos 

últimos anos, a empresa expandiu-se, criando start-ups internas, por ex. para rolamentos de 

esferas, acionamentos para robôs, impressão 3D, a plataforma RBTX para Robótica Lean e 

"smart plastics" inteligentes para a Indústria 4.0. Entre os investimentos ambientais mais 

importantes encontram-se o programa "chainge" para reciclagem de calhas articuladas usadas 

e a participação numa empresa que produz óleo a partir de resíduos plásticos (Plastic2Oil). 

 
CONTACTO DE IMPRENSA: 
 
Oliver Cyrus    Anja Görtz-Olscher 
Head of PR and Advertising  Manager PR and Advertising 
 
igus® GmbH    igus® GmbH 
Spicher Str. 1a    Spicher Str. 1a 
51147 Cologne    51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459   Tel. 0 22 03 / 96 49-7153 
ocyrus@igus.net    agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse   www.igus.de/presse 

 
 
 
Os termos "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", "pikchain", 

"plastics for longer life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "tribofilament“, 

"triflex", "robolink", “xirodur” e "xiros" são marcas comerciais da igus GmbH legalmente 

protegidas na República Federal da Alemanha e noutros países, conforme aplicável. 
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