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Movimentos rotativos até 7.000 graus em 

espaços extremamente pequenos com a 

twisterband HD 

Rotação de cabos e mangueiras para energia, dados e meios em 

alta velocidade com segurança e sem interrupção 

 

A igus desenvolveu a twisterband HD para que os cabos e mangueiras 

possam ser guiados com segurança e confiabilidade, mesmo durante 

movimentos de rotação. A esteira porta cabos leve é muito estável, fácil 

de preencher e capaz de lidar com velocidades de rotação de até 180 

graus por segundo. Ela gira em torno de seu próprio eixo. Devido à vida 

útil longa da série, a igus agora adicionou mais dois tamanhos à gama de 

produtos twisterband HD, sendo esses novos tamanhos destinados a 

espaços de instalação especialmente pequenos. 

 

Altas velocidades de rotação e um pequeno espaço de instalação significam 

que os cabos de energia, os cabos de dados e as mangueiras estão sujeitos a 

muito estresse. Soluções compactas e confiáveis são especialmente 

necessárias no caso de pequenos espaços de instalação, como em máquinas-

ferramenta, e, por isso, a igus adicionou dois novos tamanhos ao seu portfólio 

série twisterband HD. A série de fornecimento de energia já está sendo utilizada 

com sucesso em máquinas de marcenaria e em posicionadores de peças na 

indústria automotiva. Com a esteira twisterband, são possíveis movimentos de 

rotação de até 7.000 graus no plano horizontal e 3.000 graus no plano vertical 

em um espaço extremamente pequeno, mesmo a velocidades de até 180 graus 

por segundo. Os anéis coletores podem, portanto, serem substituídos no caso 

de um ângulo de rotação limitado. Diferentes linhas de meios, bem como cabos 

de bus ou mesmo fluidos, podem ser guiados com um sistema de maneira fácil, 

econômica e sem interrupções. As alturas interiores compactas dos novos 

tamanhos são 11 e 18 milímetros: ideal para espaços de instalação muito 

pequenos, como mesas rotativas ou em robôs. 

 

  

https://www.igus.com.br/info/n19-twisterband-hd
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Alta resistência devido a características técnicas especiais 

A twisterband HD é muito fina, compacta, leve e se encaixa perfeitamente em 

torno de seu próprio eixo de rotação. A esteira porta cabos consiste em elos de 

esteira individuais que podem ser conectados um ao outro por meio de um 

princípio de pinos e ganchos. Isso resulta em um raio de curvatura definido e 

garante, ao mesmo tempo, maior estabilidade. A solução de fornecimento de 

energia é feita de tribo-polímeros isentos de manutenção, nos quais foi 

trabalhado um material reforçado com fibra de vidro. Como resultado, a 

twisterband HD tem uma vida útil mais longa. A robusta esteira porta cabos 

demonstrou sua longa vida útil no laboratório de testes de 3.800 metros 

quadrados da igus. Em conjunto com os cabos chainflex, projetados para 

movimentação, a twisterband HD alcançou uma vida útil muito longa nos testes. 

Devido à sua estrutura modular, o sistema de fornecimento de energia pode 

ser aumentado ou reduzido conforme desejado. Os cabos podem ser inseridos 

com facilidade no sistema de guiamento e podem ser substituídos ou ampliados 

a qualquer momento, sendo mais uma vantagem sobre os anéis coletores. 

Atualmente, a série twisterband HD está disponível diretamente do estoque em 

um total de quatro tamanhos, com um diâmetro externo de 140 a 500 

milímetros. 
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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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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 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. 
 

 
  

mailto:vendas@igus.com.br
http://www.igus.com.br/
mailto:Rebeca.tarrago@igus.com.br
http://www.igus.com.br/
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Legenda: 

 

 

Imagem PM6319-1 

Rotação segura e sem interrupção de energia, dados e meios em espaços 

extremamente pequenos com os novos tamanhos compactos da twisterband 

HD da igus. (Fonte: igus GmbH) 


