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Cabos Ethernet altamente flexíveis de 
600 volts com certificado UL para 
Indústria 4.0 
Novos cabos CAT5e e CAT6 para uso em esteira porta cabos com 
vida útil aumentada e aprovação para diversos mercados, inclusive 
o americano 
 
Cabos CAT5E ou CAT6 são indispensáveis para a implementação da 
Indústria 4.0 em automação. A igus desenvolveu agora ainda mais dois 
cabos Ethernet altamente flexíveis, CFBUS.045 e CFBUS.049, 
especificamente para uso na esteira porta cabos. Os novos cabos CAT5e 
e CAT6 tem aprovação UL aprimorada para o mercado americano com 
600 volts. Eles foram testados com sucesso no laboratório de testes da 
igus com mais de 76 milhões de cursos e estão disponíveis no estoque a 
partir do um comprimento de 1 metro.  
 
A Ethernet industrial é o próximo passo para uma fábrica digitalizada do futuro. 
Muitos estudos mostram que o mundo dos "fieldbuses" está estagnando, e o 

número de nós Ethernet está aumentando com altas taxas de crescimento de 

dois dígitos. O que muitos esquecem é que os sistemas "fieldbus" são 

projetados especificamente para ambientes industriais severos do dia-a-dia, 

enquanto a Ethernet é voltada para o ambiente limpo e seguro do escritório e 

do servidor. Mas o ambiente industrial exige uma conexão segura e durável 

entre os componentes. Neste sentido, a igus é o primeiro fornecedor a oferecer 

uma família de cabos, com as séries CFBUS.045 (CAT5e) e CFBUS.049 

(CAT6), desenvolvidas especificamente para uso em esteiras porta cabos. Com 

mais de 76 milhões de cursos e um raio de curvatura de 9,5 x d, os cabos 

puderam demonstrar claramente a sua vida útil excepcionalmente longa no 

laboratório de testes da igus. Devido aos materiais de alta qualidade dos cabos 

e à alta compatibilidade eletromagnética através de uma blindagem 

especialmente trançada com 90 % de cobertura, a igus agora pode oferecer os 

novos cabos com uma tensão UL aumentada de 600 volts diretamente do 

estoque. Dessa forma, os cabos Ethernet podem ser usados com segurança 

junto com os cabos da unidade. 
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Cabos Ethernet com garantia de 36 meses para o mercado dos EUA 
Com mais de 1.300 tipos, a igus oferece a maior gama de cabos para esteiras 

porta cabos com a maior seleção do mundo com certificações internacionais, 

incluindo cabos com a certificação UL. A especialista em cabos para 

movimento tem fornecido cabos chainflex certificados pela UL para engenharia 

mecânica e de instalações há mais de 25 anos. Para empresas exportadoras, 

isso significa uma entrada fácil no mercado americano, porque a UL 

(Underwriters Laboratories) é a organização de testes mais conhecida e 

amplamente aceita nos EUA. Ela publica regularmente normas e certifica 

produtos, como os cabos da igus. Se houver certificados de testes para os 

cabos, o desembaraço aduaneiro e o comissionamento serão rápidos e 

tranquilos. Devido o teste constante de todos os cabos chainflex no laboratório 

de testes interno de 2.750 metros quadrados, a igus é o único fabricante no 

mundo a oferecer uma garantia de 36 meses na sua gama completa de cabos, 

incluindo os novos cabos Ethernet para CAT5e e CAT6.  

 

 

 

Legenda: 

 
Imagem PM6918-1 
Com os novos cabos chainflex altamente flexíveis CFBUS.045 e CFBUS.049, 

a igus desenvolveu cabos Ethernet de longa duração de 600 volts com 

aprovação UL. (Fonte: igus GmbH) 

 

 



 
 
COMUNICADO À IMPRENSA 
 
 

3 

 

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 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", “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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