
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

 

1 

Cinco vezes inteligente: a igus lança a sua 

primeira gama de catálogo para buchas 

autolubrificantes inteligentes 

Buchas autolubrificantes isense detectam desgaste e alertam sobre 

falha da máquina em tempo hábil  

 

Após apresentar um protótipo no ano passado, a igus desenvolveu agora 

a sua primeira série de buchas autolubrificantes isense com cinco 

materiais iglidur para manutenção preditiva. Seja na indústria alimentícia, 

máquinas têxteis, empilhadeiras ou máquinas de construção, com as 

buchas autolubrificantes isense inteligentes, os usuários recebem uma 

solução durável, de vida útil longa e livre de lubrificação que fornece 

informações sobre o desgaste. A manutenção pode ser planejada em 

tempo hábil, evitando-se falhas de máquinas e sistemas.  

 

Peças resistentes ao desgaste, como buchas autolubrificantes, devem resistir 

a cargas extremas em máquinas e instalações. Se uma dessas buchas falhar, 

pode implicar em um grande problema. Por isso, a igus apresentou o primeiro 

estudo de uma bucha autobrificante inteligente na Feira de Hannover de 2019. 

O princípio: tecnologia integrada em bucha detecta o desgaste com 

antecedência e fornece ao usuário um sinal em tempo hábil quando o limite de 

desgaste é atingido. A manutenção pode ser planejada com antecedência, 

evitando substituições desnecessárias e falhas de máquinas e de sistemas não 

planejados. Após muitas séries de testes no laboratório de testes interno de 

3800 metros quadrados, a igus desenvolveu agora a primeira gama padrão 

isense para buchas deslizantes iglidur livres de lubrificação. "A gama do 

catálogo inclui cinco materiais com os quais podemos cobrir uma grande parte 

das aplicações de alta tensão", diz Stefan Loockmann-Rittich, gerente da 

divisão de tecnologia de buchas autolubrificantes iglidur da igus GmbH. O 

material iglidur A180 em conformidade com FDA, especificamente projetado 

para uso na indústria alimentícia, a bucha pesada iglidur Q2E para uso em 

máquinas de construção e agronomia, o material universal iglidur G, o 

maratonista iglidur J, bem como o iglidur P210 como especialista em 

aplicações pivotantes e rolantes também estão incluídos. A igus oferece todas 
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as buchas autolubrificantes inteligentes em três dimensões cada com diâmetro 

interior de 20, 30 e 40 milímetros. Outros tamanhos e materiais seguirão. 

 

Conexão do sistema de acordo com os requisitos do cliente 

Para conectar as buchas autolubrificantes isense, a igus possui no seu portfólio 

quatro cabos adequados com revestimento externo em PUR resistente a óleos 

e a ambientes agressivos, em quatro comprimentos padrão de um a dez 

metros. Além disso, o usuário tem a opção entre dois tipos de conectores. Os 

operadores da máquina e do equipamento podem integrar os dados de 

medição dos sensores nos sistemas de diferentes formas. A igus oferece três 

unidades de leitura para este fim: o usuário pode ler manualmente todos os 

pontos de encaixe ou instalar uma unidade de controle com um visor 

vermelho/verde na máquina que fornece informações sobre a condição das 

buchas deslizantes. Outra possibilidade é a conexão com icom.plus. Para este 

fim um módulo de rádio envia os dados do sensor por transmissão sem fio para 

o módulo de comunicação. A partir daqui, a integração de dados com a IdC, o 

sistema de nuvem ou a rede de clientes é possível em uma base ligada por 

fios. "O cliente tem a liberdade de ler os dados da forma que melhor lhe 

convier", explica Stefan Loockmann-Rittich. 
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Legenda: 

 

 

Imagem PM2620-1 

De empilhadeiras à máquinas de embalagem: as buchas autolubrificantes 

isense fornecem informações sobre o desgaste e alertam em tempo hábil antes 

da parada da planta ou máquina. (Fonte: igus GmbH) 

 

 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATO DE IMPRENSA:  

Rebeca Tarragô  
Marketing  
Rua Antônio Christi, 611 
Parque Industrial III - FAZGRAN  
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 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 2019 a igus com “motion plastics”, 
componentes plásticos para aplicações com 
movimento, conseguiu atingir um volume de 
vendas de 764 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", “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", 
"triflex", "robolink", “xirodur”, 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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