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Confecção rápida e proteção segura com a nova 

blindagem dupla para cabos de servomotor da 

igus 

Poupe 30% do tempo de instalação graças ao novo design de 

blindagem dupla igus nos cabos de servomotor chainflex 

 

Os quatro anos de desenvolvimento e testes realizados pelos 

especialistas em cabo da igus tiveram como objetivo o fácil 

processamento dos cabos, a simples instalação de blindagem dupla 

complexa e, ao mesmo tempo, o aumento da vida útil na esteira porta 

cabos. O resultado é uma nova blindagem dupla para os cabos de 

servomotor chainflex das séries CF 21, 27 e 29. Isso garante a 

compatibilidade eletromagnética máxima do par de controle e uma 

blindagem mais simples para a montagem dos cabos. Isso permite uma 

economia de até 30% do tempo de processamento para a blindagem dupla 

e, assim, também dos custos de instalação. 

 

Se o conversor e a unidade precisarem ser conectados, serão usados cabos 

de servomotor. Para a sua montagem, o usuário deve primeiro decapar o cabo. 

O CFRIP, uma inovação introduzida pela igus em 2012, ajuda a realizar isso. 

O filamento à prova de rasgo na capa do cabo facilita o puxão, como um zíper, 

proporcionando uma remoção da capa dos cabos de até 50 % mais rápida. 

Como o mais recente avanço de design, a igus apresentou na feira 

SPS IPC Drives os seus cabos de servomotor bem conhecidos e comprovados 

das séries CF21, CF27 e CF29 para uso na esteira porta cabos com uma nova 

blindagem dupla. A blindagem coberta aumenta a compatibilidade 

eletromagnética do par de controle e simplifica a conexão da blindagem dupla. 

Isso permite uma economia de até 30 % na instalação da blindagem dupla, 

reduzindo também custos. "Este método de cobertura especial aumenta 

significativamente a vida útil das famílias de cabos de servomotor", explica 

Rainer Rössel, chefe da divisão de cabos chainflex da igus. "Fomos capazes 

de provar isso no teste no laboratório de testes interno com mais de 45 milhões 

de ciclos." 
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Cabos de servomotor com 36 meses de garantia 

Os cabos de servomotor da série CF21 da igus aprovados pela UL estão 

disponíveis com uma capa de PVC altamente flexível e resistente a óleo para 

alta capacidade de tensão e os menores raios de curvatura na esteira porta 

cabos de até 7,5 x d. A série de cabos CF27 com uma capa exterior de PUR 

resistente ao óleo é retardadora de chama e tem a certificação EAC e CTP para 

o mercado russo, enquanto o cabo CF29 com uma capa exterior de TPE é 

apropriado para aplicações com um raio de curvatura de até 6,8 x d, mesmo 

em temperaturas extremas de -35 a +100 graus Celsius. Todos os 1350 ou 

mais cabos chainflex para o movimento são testados no laboratório de testes 

da igus que se estende por uma área de 2.750 metros quadrados. Isto torna a 

igus o único fabricante no mercado a oferecer uma garantia de 36 meses sobre 

toda a sua gama de cabos. 

 

 

Legenda: 

 

Imagem PM6818-1 

A nova blindagem dupla para o par de controle reduz o tempo de instalação e 

aumenta a vida útil dos cabos de servomotor. (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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