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Sobre a igus 

A igus GmbH é líder mundial na fabricação de sistemas de esteiras porta-cabos 

e componentes plásticos para aplicações em movimentos. A empresa familiar 

com sede em Colônia tem filiais em 35 países e emprega 3.180 pessoas em 

todo o mundo. Em 2016, a igus gerou um volume de negócios de 592 milhões 

de euros com seus “motion plastics”, componentes plásticos para aplicações 

com movimentação.  

 

A história da igus começou em 15 de Outubro de 1964 com Günter Blase em 

uma garagem dupla em Colônia, na Alemanha, trabalhando como fornecedor 

de peças técnicas em polímeros. Em 1983, Frank Blase começou a concentrar-

se na fabricação de seus próprios produtos, os sistemas de esteiras porta-

cabos e buchas autolubrificantes, dando início a implantação de um sistema 

próprio de distribuição. Entre os anos 1985 e 2016, registrou-se um aumento 

de 40 para mais de 3000 colaboradores da igus, espalhados ao redor do 

mundo.  

 

A igus opera o maior laboratório de testes e fábricas no setor para oferecer aos 

clientes um rápido tempo de resposta, produtos inovadores e soluções 

adaptadas às suas necessidades.  

 

Sistema solar igus 

 

A igus tem como foco principal seus clientes, que são tão importantes para a 

empresa como o sol é para a vida na terra. O sol fornece luz, calor e energia, 

da mesma forma que o cliente fornece a igus ideais, trabalho e dinheiro. Nada 

impressiona mais os clientes ao redor do mundo, do que agilidade e velocidade. 

Entregas feitas no mesmo dia ao redor do mundo, orçamentos e cotações 

realizadas em questão de horas e visitar agendadas para o dia seguinte. Com 

36 filiais, a igus já é rápida, mas pretende ficar ainda mais rápida. 

 

Igus do Brasil 

A igus do Brasil presente no mercado nacional desde 1996, esta 

estrategicamente localizada na cidade de Jundiaí, próxima às principais vias 
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logísticas do Estado de São Paulo, com fácil acesso a diversas localidades para 

melhor gerenciar a distribuição de nossos produtos. 

 

Uma palavra do CEO da igus do Brasil, Marcelo Pimenta 

“A Igus do Brasil vem aumentando sua presença no mercado brasileiro e 

construindo relacionamentos duradouros com diversas empresas nos mais 

variados ramos de atuação. Nosso amplo portfólio de produtos e soluções 

trazem a melhor tecnologia e inovação em peças de polímero para aplicações 

em movimento e sistemas de alimentação de energia.  

Além do diferencial em nossas linhas de produtos, nossa equipe está focada 

em prestar o melhor atendimento e ajuda-los a encontrar a solução ideal para 

o seu tipo de negócio.”  

 

 

 

Image 1: Marcelo Pimenta, CEO da Igus do Brasil 

 

 

Image 2: igus do Brasil 
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Image 3: Sede da igus, localizada em Colônia, na Alemanha. 

 

 

 

 

Image 4:  A igus oferece o maior portfólio de rolamentos de polímero livres de 

lubrificação, desenvolvidos para diferentes aplicações e ambientes específicos. 

Cerca de 50 tipos de materiais estão disponíveis, incluindo 16 materiais na 

gama completa. Além de contar com inovadoras ferramentas online como o 

buscador de produtos da igus, que ajuda a encontrar as buchas corretas para 

a sua aplicação.  
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Imagem 5: Os materiais da igus são desenvolvidos e testados no maior 

laboratório de testes do setor. Em uma area de 2.750m² e mais de 135 bilhões 

de testes de movimentação são realizados a cada ano.  
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CONTATO: 

 
igus® do Brasil Ltda. 
Avenida Marginal Norte  
da via Anhanguera 53.780 
Vila Rami - Jundiai 
Tel. 55 11 3531 4487 
Fax 55 11 3531 4488 
vendas@igus.com.br 
www.igus.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTATO DE IMPRENSA: 

 
Rebeca Tarragô  
Marketing 
Avenida Marginal Norte  
da via Anhanguera 53.780 
Vila Rami - Jundiai 
Tel. 55 11 3531 4487 
Fax 55 11 3531 4488 
Rebeca.tarrago@igus.com.br 
www.igus.com.br 
 

SOBRE A IGUS : 

 
A igus é um dos fabricantes líderes a nível 
mundial no setor de sistemas de calhas porta-
cabos articuladas e casquilhos deslizantes em 
polímero. A empresa sob gestão familiar com 
sede em Colónia está representada em 35 países 
e emprega aproximadamente 3.180 
colaboradores em todo o mundo. Em 2016 a igus 
com “motion plastics”, componentes plásticos 
para aplicações com movimento, conseguiu 
atingir um volume de vendas de 592 milhões de 
euros. A igus detém o maior laboratório de testes 
e as maiores fábricas do seu ramo industrial a fim 
de poder proporcionar aos seus clientes, em muito 
pouco tempo, soluções e produtos inovadores 
adaptados às suas necessidades. 
 
 
 
 
 
 
Os termos "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",  "vector"   são marcas 
registadas na Alemanha e se aplicável, também a nível 
internacional protegidas por direitos comerciais. 

 

 


