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Vídeo: e-loop – a alternativa segura para 

substituir cabos pendurados em aplicações 

verticais 

 

Ventos e intempéries, sujeira e manuseio bruto: sondas terrestres de 

perfuração na indústria de petróleo e gás, offshore, máquinas de construção e 

turbinas de eólicas ficam sujeitas a condições extenuantes. Estas atuam sobre 

as plataformas e elementos das máquinas, e para tal aplicação são, 

necessários componentes duradouros. Para condução segura dos cabos do 

acionamento superior, a igus agora desenvolveu um novo sistema de 

fornecimento de energia chamado "e-loop". Ele pode substituir sistemas de 

cabos pendurados em aplicações verticais com alta necessidade de 

manutenção um a um. O sistema de esteira porta cabos confeccionado e 

instalado com cabos chainflex altamente flexíveis e uma corda de plástico com 

alta força de tensão garante uma vida útil longa e uma operação sem 

necessidade de manutenção. No vídeo, Tim Schneebeck, Gerente de Indústria 

Offshore, Petróleo e Gás, explica como a esteira "e-loop" foi extensamente 

testada sob condições reais no próprio laboratório de testes da igus.  

 

O vídeo está disponível aqui: https://youtu.be/aDnaksGSrsM 
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No vídeo, Tim Schneebeck explica as condições sob as quais a e-loop é testada 

no próprio laboratório de testes. (Fonte: igus GmbH) 
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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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