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36 meses de garantia para calhas 

articuladas 

Com a ferramenta de cálculo de duração de vida das calhas 

articuladas, pode agora determinar o tempo de funcionamento 

garantido da sua calha articulada e obter um certificado 

 

Robustas, de baixo peso e com elevada duração de vida: estas são as 

qualidades das calhas articuladas da igus feitas em polímeros de elevada 

performance. Para garantir a segurança aos utilizadores, a igus oferece 

uma garantia de 36 meses nas suas calhas articuladas. Para os clientes é 

fácil e rápido obter o certificado. Para isso, abra a ferramenta online de 

cálculo de duração de vida das calhas articuladas e insira as 

características dinâmicas e as condições ambientais da sua aplicação. A 

ferramenta online determina a duração de vida garantida da calha 

articulada. Com apenas um clique, o cliente recebe o certificado por email. 

 

Para determinar a duração de vida dos seus produtos, a igus testa-os sob as 

condições mais adversas no seu laboratório com 3800 metros quadrados, até 

falharem. Daí resultam 10 mil milhões de ciclos de teste em calhas articuladas 

por ano. Com base nesses dados dos testes, a especialista em motion plastics 

é também capaz de conceder uma garantia de 36 meses na gama de cabos 

elétricos chainflex desde 2015. De modo a assegurar sempre a segurança aos 

utilizadores de calhas articuladas, a igus tornou-se o único fornecedor no 

mundo a oferecer uma garantia de duração de vida de 36 meses em calhas 

articuladas. A ferramenta de cálculo de duração de vida ajuda a igus a manter 

a promessa. Recorrendo aos dados obtidos no laboratório de testes, a 

ferramenta de cálculo da duração de vida das calhas articuladas, determina o 

tempo de funcionamento das calhas igus standard em aplicações específicas. 

Mais de 4000 testes e 7500 resultados alimentam a ferramenta online. Todos 

os dias são realizados mais testes, com o objetivo de obter dados mais precisos 

quanto à duração de vida. De acordo com o fabricante, a duração de vida das 

calhas articuladas costuma ser de 10 anos ou mais. "O novo serviço de garantia 

dá aos clientes a confiança de que conseguem projetar corretamente a sua 

aplicação e escolher sempre a calha articulada mais económica, que funciona 
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de forma fiável", explica Michael Blass, diretor da divisão de sistemas de calhas 

articuladas da igus. "Se uma calha articulada falhar devido ao desgaste ou 

rutura dentro do período de garantia, oferecemos um produto gratuito para 

substituição." 

 
Garantia de duração de vida com o clicar de um botão 

O cliente pode obter o certificado de garantia em dois passos. Para isso, é 

necessário aceder em primeiro lugar à ferramenta de cálculo de duração de 

vida em www.igus.pt/e-chain-guarantee e indicar os parâmetros da aplicação, 

tais como velocidade, aceleração, peso adicional e comprimento do curso. 

Opcionalmente, é possível introduzir as influências externas, como sujidade, 

impactos ou temperaturas. A ferramenta online determina o tempo de 

funcionamento da calha articulada em ciclos. Os clientes podem receber seus 

certificados por email ao clicar num botão. "Ou o número de ciclos calculados 

ou os 36 meses são garantidos, conforme o que ocorrer primeiro", diz Blaß. O 

aspecto fundamental da garantia de calhas articuladas é o facto de receber o 

certificado enquanto utiliza a ferramenta de cálculo da duração de vida, mesmo 

antes de proceder à sua compra. 

 
 
Legenda: 

 

 

Imagem PM0920-1 

A igus oferece uma garantia de 36 meses de duração de vida nas calhas 

articuladas. O certificado de garantia é enviado diretamente da ferramenta de 

cálculo da duração de vida. (Fonte: igus GmbH) 

http://www.igus.pt/e-chain-guarantee
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CONTACTO: 
 
igus® Lda. 
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239 
4100-231 Porto 
Tel. 22 610 90 00 
info@igus.pt 
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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 4150 colaboradores 
em todo o mundo. Em 2019 a igus com “motion 
plastics”, componentes plásticos para aplicações 
com movimento, conseguiu atingir um volume de 
vendas de 764 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", “drygear”, "drylin", "dry-tech", 
"dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", 
"e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", “e-spool”, "flizz", 
“ibow”, “igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", 
"motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", 
"readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", 
"triflex", "robolink", “xirodur” e "xiros" são marcas 
comerciais da igus GmbH legalmente protegidas na 
República Federal da Alemanha e noutros países, 
conforme aplicável. 
 

 


