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Dois parceiros, um objetivo: transmissão 

Ethernet confiável com a igus e a Harting 

Conectores de encaixe IX Industrial e cabos chainflex CFBUS.LB, 

para movimentos seguros em espações confinados. 

 

Garantir a transferência segura de dados e o fornecimento confiável de 

energia em espaços de instalação cada vez menores é o desafio que 

muitos engenheiros enfrentam. Para atender a essas exigências, a igus 

agora introduziu um cabo Ethernet chainflex altamente flexível. Ele é o 

parceiro robusto e ideal para o novo conector ix da Harting, com uma vida 

útil longa testada, comprovada e com uma garantia única de 36 meses. 

 

Com os cabos de bus Ethernet CFBUS.LB extremamente flexíveis mas 

robustos, a igus oferece o complemento perfeito para o novo conector industrial 

ix da Harting, economizando 70 por cento do espaço comparado com a solução 

interior. Essa é uma vantagem especialmente em invólucros muito pequenos, 

por exemplo, em sistemas de câmeras, pontos de acesso de WLAN, roteadores 

ou outros componentes digitais. Graças à sua construção especial, os cabos 

chainflex também necessitam de 50 por cento menos espaço que cabos 

Ethernet comuns. Em combinação com o conector da Harting, o cliente obtém 

um pacote completo perfeitamente coordenado para pequenos espaços de 

instalação. 

 

Parceiro industrial 4.0 no menor espaço (de instalação) 

"Low bending" (pouca curvatura) é a expressão para um raio de curvatura muito 

baixo para cabos em esteiras porta cabos. É por isso que a igus atribui a 

abreviatura LB à família de cabos de bus CFBUS.LB, como sinônimo para os 

mais altos requisitos mecânicos. Eles podem ser usados para todos os 

sistemas de bus comuns, como Ethernet CAT5, CAT5e, CAT6, Ethercat ou 

Profinet. Por exemplo, o par de cabos de dados trançados CF11 possui o menor 

raio de curvatura disponível no mercado. Graças ao seu raio de curvatura 

extremo de até 6,8 x d, o cabo chainflex de alta qualidade pode ser usado nos 

menores espaços de instalação e em aplicações de congelamento com 

temperaturas até -35°C. É natural que ele cumpre as mais elevadas exigências 

industriais para movimento contínuo: seja em máquinas de pick and place, no 
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setor de semicondutores ou na tecnologia de embalagem altamente dinâmica, 

os cabos flexíveis são capazes de demonstrar os seus pontos fortes em termos 

de vida útil. Isso foi comprovado por uma série extensiva de ensaios no 

laboratório de testes de 2.750 metros quadrados da igus. O cabo de dados 

CF11 pode ser perfeitamente integrado no novo conector ix Industrial (tipo A) 

da Harting, o que foi apresentado na Hannover Messe. Ele é concebido 

especialmente para interfaces de dados compactas. Isso representa uma 

solução point-to-point ideal para o cliente, mesmo em espaços reduzidos. 

 

 

Legenda: 

 

 

 

Imagem PM2818-1 

A família de cabos chainflex CFBUS.LB foi desenvolvida pela igus para 

espaços pequenos. Ela complementa perfeitamente as soluções da Harting, 

como o conector ix apresentado na Hannover Messe. (Fonte: igus GmbH) 
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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 
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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 3.800 colaboradores em todo o 
mundo. Em 2017 a igus com “motion plastics”, 
componentes plásticos para aplicações com 
movimento, conseguiu atingir um volume de 
vendas de 690 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", "flizz", "ibow", "iglide", "iglidur", "igubal", 
"manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", 
"readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", 
"plastics for longer life", "robolink", "xiros" são marcas 
registadas na Alemanha e se aplicável, também a nível 
internacional protegidas por direitos comerciais. 

 


