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Aprendemos com as abelhas – Sistema de 

favos de mel para fixação de condutores 

A igus introduz outra novidade a nível mundial: o sistema universal 

de fixação de condutores poupa tempo de projeto e instalação 

 

Nos dias de hoje, as abraçadeiras de cabos desempenham um papel 

predominante na fixação dos condutores. Todos os cabos individuais são 

presos às extremidades de uma calha articulada, o que, muitas vezes 

exige um trabalho, que envolve muito tempo e espaço. As abraçadeiras 

de cabos permitem uma fixação rápida e, muitas vezes, só podem ser 

utilizadas uma vez. A empresa igus revoluciona a fixação de cabos na 

calha articulada com o sistema bionicamente inspirado, favo de abelha. 

Este sistema poupa o trabalho na engenharia de projeto e reduz o tempo 

de instalação. 

 

A especialista em motion plastics, igus acaba de desenvolver um novo sistema 

de fixação de cabos único com uma estrutura favo de abelha para os seus 

sistemas de fornecimento de energia. Os cabos e as mangueiras podem, de 

forma simples e suave, ser introduzidos nesse favo de abelha. De seguida, este 

é fechado, as paredes exteriores das cavidades do favo de abelha são 

cuidadosamente pressionadas, ficando os condutores firmemente apertados à 

sua volta. Desta forma, a estrutura adapta-se de forma simples ao diâmetro de 

cada cabo. O sistema favo de abelha pode ser montado em segundos; em 

comparação com as abraçadeiras de cabos, frequentemente utilizadas, ou 

outras soluções de fixação de condutores, o utilizador reduz o tempo de 

montagem em cerca de 80 por cento. O novo sistema poupa espaço e protege 

os cabos na calha articulada. Este é também muito mais flexível, dada a sua 

facilidade de abertura, que permite a inclusão de novos cabos, assim como a 

sua substituição. 

 

O sistema universal de fixação de condutores está disponível em duas versões. 

O CFU.H horizontal para fixar condutores em camadas. Este permite a 

colocação de diferentes cabos numa camada. É apertado por cima à frente do 

terminal de fixação, podendo também ser utilizado para cursos longos na 
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extremidade do ponto fixo. A versão vertical do CFU.V pode ser instalada à 

frente do terminal de montagem. Os diferentes cabos são inseridos de forma 

simples em diferentes níveis na vertical. O sistema fica bloqueado apenas com 

uma patilha de fecho, protegendo assim, eficazmente os cabos do esforço 

mecânico. As duas versões do novo sistema de fixação de cabos estão 

disponíveis para a série de calhas articuladas E4.1L, desde o verão de 2017. 

 

Os novos fixadores e separadores fazem da E4.1L a série de calhas 

articuladas mais rápida de montar 

O novo sistema favo de abelha faz parte de uma inovadora campanha para 

fazer a confeção de calhas articuladas ainda mais rápida e simples. Com a 

série E4.1L, a igus oferece as calhas articuladas mais fáceis de preencher do 

mercado. Graças ao inovador sistema de separação interior, que também foi 

apresentado pela igus na feira de Hanôver de 2017, a separação personalizada 

da calha articulada é ainda mais fácil para o cliente. Além disso, o novo sistema 

de fixação dá ao projetista a liberdade de inserir os cabos nas calhas E4.1L, de 

forma precisa, como e quando quiser, no seu próprio processo de 

desenvolvimento, assim como a possibilidade de alterar o seu preenchimento 

sem complicações. 
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Legenda da imagem: 

 

Imagem PM2417-1 

Novidade mundial: a nova fixação de cabos tipo favo de abelha, mantém os 

cabos e as mangueiras seguros no movimento. Na versão vertical ou 

horizontal, pode ser usada de forma universal e montada em apenas alguns 

segundos. (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 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 3180 colaboradores 
em todo o mundo. Em 2016 a igus com “motion 
plastics”, componentes plásticos para aplicações 
com movimento, conseguiu atingir um volume de 
vendas de 592 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", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", 
"e-skin", "energy chain", "energy chain systems", "flizz", 
“ibow”, "iglide", "iglidur", "igubal", "manus", "motion 
plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", 
"speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer 
life", "robolink", "xiros" são marcas registadas na 
Alemanha e se aplicável, também a nível internacional 
protegidas por direitos comerciais. 

 


