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Encomende rapidamente o conector correto 

com a ajuda do nova página de conectores 

no site da igus 

A igus está expandindo os seus serviços com sua plataforma 

online para conectores 
 

Se os cabos devem ser confeccionados, o conector correspondente pode 

então ser encontrado rapidamente, mas muitas vezes não pode ser 

encomendado em pequenas quantidades ao fabricante. Neste caso, a igus 

oferece agora com a sua plataforma online, um serviço adicional para 

conectores plug-in: o cliente pode encomendar o conector correto para o 

seu cabo, a partir do estoque, com uma vasta seleção de fornecedores 

conhecidos, como Harting ou Intercontec, a um preço razoável e sem 

quantidade mínima de encomenda. 

 

Seja cabo de motor, cabo servo ou cabo de dados, com a gama chainflex, a 

igus oferece ao usuário o cabo tecnicamente melhor e ao mesmo tempo mais 

econômico para uso na esteira porta cabos. No acervo online chainflex, o 

cliente pode encomendar diretamente a solução certa da gama de cabos com 

o comprimento desejado. Para confeccionar por si mesmo cabos existentes 

vendidos a metro, é possível encomendar agora o conector correspondente na 

nova plataforma online da igus. No site de conectores 

(https://www.igus.com.br/connector-shop), o usuário encontrará uma grande 

variedade de conectores de diversos fabricantes, como Intercontec, FCT, 

Yamaichi e Harting. O cliente pode escolher entre conectores plug-in 

econômicos para conectores de sinal, conjuntos de conectores e prensa-cabos 

da Hummel que estão disponíveis diretamente do estoque sem quantidade 

mínima de encomenda. Isso permite que o engenheiro confeccione e conecte 

o cabo para a sua aplicação em poucos dias. 

 

Cabos de conexão prontos para uso em movimento, com garantia 

Se o cliente deseja poupar tempo e dinheiro, ele pode usar o serviço readycable 

da igus. A empresa especializada em cabos para movimento tem desenvolvido 

cabos específicos para esteiras porta cabos há quase 30 anos e oferece mais 

https://www.igus.com.br/connectors/industrial-connectors
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de 4200 cabos de acionamento produzidos mediante normas de 24 fabricantes, 

prontos para conexão. Depois de confeccionado, cada cabo é submetido a 

testes 100 % digitais e lógicos antes de serem enviados. Como todos os cabos 

chainflex são testados no laboratório de testes próprio com um espaço de mais 

de 2.750 m², a igus é o único fabricante no mercado que oferece uma garantia 

exclusiva de 36 meses em toda a sua série de cabos. 

 

 

 

 

CONTATO:  

igus® do Brasil Ltda.  
Rua Antônio Christi, 611 
Parque Industrial III – FAZGRAN  
Tel. 55 11 3531 4487  
Fax 55 11 3531 4488  
vendas@igus.com.br  
www.igus.com.br  
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SOBRE A IGUS : 
  
A igus é um dos fabricantes líderes a nível mundial 
no setor de sistemas de esteiras porta cabos e 
buchas autolubrificantes em polímero. A empresa 
sob gestão familiar com sede em Colónia está 
representada em 35 países e emprega 
aproximadamente 4.150 colaboradores em todo o 
mundo. Em 2018 a igus com “motion plastics”, 
componentes plásticos para aplicações com 
movimento, conseguiu atingir um volume de 
vendas de 748 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", “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", 
"igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", 
"pikchain", "plastics for longer life", "readychain", 
"readycable", “ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink", 
e "xiros" são marcas comerciais protegidas por leis de 
trademark na República Federal da Alemanha e em 
outros países, conforme aplicável. 
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Legenda: 

 

 

Imagem PM0319-1 

Na nova plataforma online da igus, o cliente pode encomendar agora o conector 

correto para o seu cabo diretamente do estoque e sem quantidade mínima de 

encomenda. (Fonte: igus GmbH) 


