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Nova ferramenta online para rolos 
transportadores isentos de manutenção da 
igus 
A nova ferramenta xiros ajuda a selecionar facilmente rolos 
transportadores leves e isentos de lubrificação com rolamentos de 
esferas em plástico 
 
Isentos de manutenção, higiénicos e limpos: são estes os requisitos 
impostos pela indústria alimentar e de embalagens aos seus 
componentes. Por este motivo, os projetistas de equipamentos de 
rotulagem e etiquetagem contam com rolos xiros de funcionamento suave 
com rolamentos de esferas em plástico isentos de lubrificação da igus. 
Para ajudar o cliente a selecionar rapidamente o rolo certo para a sua 
aplicação, a igus desenvolveu agora uma nova ferramenta online para 
rolos transportadores. 
 

Os rolamentos de esferas em polímero xiros da igus são isentos de lubrificação 

e de manutenção e apresentam um coeficiente de atrito muito reduzido. São 

utilizados especialmente na indústria alimentar e de embalagens, pois não 

existe risco de contaminação devido à ausência de lubrificantes. Com os rolos 

transportadores xiros, a igus oferece soluções prontas a instalar e muito leves, 

por exemplo, para sistemas de embalamento com película ou sistemas de 

rotulagem. Os rolos transportadores de funcionamento suave estão disponíveis 

em diferentes diâmetros, em comprimentos com precisão milimétrica e com 

tubos em três materiais diferentes. A igus desenvolveu a ferramenta online para 

rolos transportadores de modo a permitir aos clientes a seleção e encomenda 

dos seus rolos transportadores personalizados em apenas dois passos. No 

primeiro passo da nova ferramenta online, o utilizador apenas tem de 

especificar o diâmetro interior e exterior, bem como o comprimento do rolo, o 

valor da carga, a forma como esta é aplicada e a temperatura de 

funcionamento. A característica especial: com a introdução das características 

da força aplicada, a ferramenta online calcula a força resultante exercida no 

rolo e recomenda os materiais de tubo adequados. No segundo passo, o 

utilizador pode selecionar o seu rolo transportador com base na deflexão, no 
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peso e no preço, transferir os desenhos CAD e encomendar o rolo diretamente 

online.  

 
O material certo para qualquer aplicação 
Os rolos transportadores em alumínio, PVC e carbono estão disponíveis para 

uma grande variedade aplicações. Em comparação com os tubos de aço 

inoxidável usualmente usados em rolos transportadores, os materiais dos tubos 

da igus pesam bastante menos, o que reduz consideravelmente a inércia dos 

rolos. Se o utilizador desejar utilizar um rolo composto totalmente por materiais 

aprovados para a indústria alimentar, o rolo transportador com tubo de PVC é 

a opção certa. Este é totalmente constituído por materiais que cumprem o 

Regulamento (UE) n.º 10/2011. Também pode ser aplicado como rolo de 

desvio. Se for necessário um rolo particularmente leve, a igus fornece uma 

solução com tubo em fibra de carbono, enquanto a utilização de um tubo de 

alumínio oferece uma solução mais universal para o guiamento de etiquetas e 

películas. Dois rolamentos de esferas com flange xiros em plásticos de alto 

desempenho, com esferas de aço inoxidável, asseguram o funcionamento 

suave e a seco dos rolos. Estes causam menos atrito do que os rolamentos de 

esferas metálicos lubrificados, uma vez que as esferas não têm de superar a 

resistência do lubrificante e da vedação, operando muito mais suavemente. 
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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 
 
Anja Görtz-Olscher 
PR and Advertising 
 
igus® GmbH 
Spicher Str. 1a 
51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459 or-7153 
Fax 0 22 03 / 96 49-631 
ocyrus@igus.net 
agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse 

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 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 da igus GmbH 
legalmente protegidas na República Federal da 
Alemanha e noutros países, conforme aplicável. 
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Legenda: 
 

  
Imagem PM1719-1 
O rolo certo configurado rapidamente com a nova ferramenta online da igus 

para rolos transportadores suaves e isentos de lubrificação. (Fonte: igus 

GmbH) 


