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Encomende rapidamente o conetor certo na 
nova loja de conetores da igus 
A igus está a expandir os seus serviços com uma loja online de 
conetores 
 
Quando é necessário confecionar cabos, precisa de encontrar o conetor 
apropriado rapidamente, mas, muitas vezes, estes não podem ser 
encomendados aos fabricantes em quantidades reduzidas. Assim, a igus 
oferece agora um serviço adicional com a sua nova loja online para 
conetores de ligação: o cliente pode encomendar o conetor certo para o 
seu cabo a um preço razoável, a partir de uma vasta seleção de 
reconhecidos fabricantes, como a Harting ou a Intercontec, a partir de 
stock e sem quantidade mínima de encomenda. 
 
Quer se tratem de cabos de potência, servomotor ou dados, através da gama 

chainflex, a igus oferece ao cliente o melhor cabo a nível técnico e, 

simultaneamente, também o mais económico, para a utilização em calhas 

articuladas. Através da loja online chainflex, o cliente pode encomendar 

diretamente a solução certa, a partir da gama de cabos, no comprimento 

desejado. Se desejar confecionar o próprio cabo, pode comprar ao metro e 

agora encomendar o conetor na nova loja online da igus. Na loja de conetores 

(https://www.igus.eu/connector-shop), o utilizador irá encontrar uma vasta 

seleção de diversos fabricantes, como a Intercontec, FCT, Yamaichi e Harting. 

O cliente pode escolher entre conetores económicos para ligação de sinais, 

conjuntos de conetores e bucins da Hummel, todos eles disponíveis em stock 

e sem quantidade mínima de encomenda. Isto permite aos técnicos confecionar 

e ligar os cabos para a sua aplicação em apenas alguns dias. 

 

Cabos prontos a ligar para utilização em movimento, com garantia 
Se o cliente desejar poupar tempo e dinheiro, pode usar o serviço readycable 

da igus. A empresa especializada em cabos para movimento, desenvolve 

cabos específicos para a utilização em calhas articuladas há quase 30 anos, 

oferecendo mais de 4200 cabos de acionamento prontos a ligar, produzidos de 

acordo com 24 padrões de fabricantes. Após a confeção, 100 por cento dos 

cabos são sujeitos a um ensaio completo digital e lógico antes de serem 

https://www.igus.eu/connector-shop
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enviados. Uma vez que todos os cabos chainflex são testados no próprio 

laboratório de testes, com uma área de 2750 metros quadrados, a igus é assim 

o único fabricante no mercado que oferece uma garantia exclusiva de 36 meses 

em toda a sua gama de cabos. 

Legenda: 
 

 
Imagem PM0319-1 
Na nova loja de conetores da igus, o cliente pode encomendar o conetor certo 

para o seu cabo, diretamente a partir de stock e sem quantidade mínima de 

encomenda. (Fonte: igus GmbH) 

 



 
 
COMUNICADO DE IMPRENSA 
 
 

3 

CONTACTO: 
 
igus® Lda. 
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239 
4100-231 Porto 
Tel. 22 610 90 00 
Fax 22 832 83 21 
info@igus.pt 
www.igus.pt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTO DE IMPRENSA: 
 
Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.de 
www.igus.de 

SOBRE A IGUS : 
 
A igus é um dos fabricantes líderes a nível 
mundial no setor de sistemas de calhas porta-
cabos articuladas e casquilhos deslizantes em 
polímero. A empresa sob gestão familiar com 
sede em Colónia está representada em 35 países 
e emprega aproximadamente 3800 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 da igus GmbH 
legalmente protegidas na República Federal da 
Alemanha e noutros países, conforme aplicável. 
 

 

 

 


