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Os casquilhos deslizantes da igus reduzem o 

desgaste em aplicações exigentes 

O material iglidur TX2, para aplicações exigentes, isento de 

lubrificação e manutenção, apresentou em testes até 3,5 vezes 

menos desgaste 

 

Especialmente para aplicações exigentes na área da construção civil ou 

na indústria agrícola, a igus tem agora o novo tribo-material iglidur TX2 na 

sua gama de produtos, que é isento de lubrificação. Porque mesmo as 

escavadoras mais pequenas continuam a precisar de 50 litros de 

lubrificante por ano. Os casquilhos fabricados por enrolamento de fibras 

suportam forças elevadas e têm uma duração de vida até 3,5 vezes 

superior em aplicações com pressões aplicadas superiores a 100 MPa. 

 

Máquinas e veículos agrícolas: as indústrias de construção ou de mineração 

estão diariamente expostas a condições ambientais exigentes. Frio, calor, 

poeira e sujidade têm uma forte influência sobre os pontos de apoio com 

movimento. A igus, especialista em motion plastics, oferece uma alternativa às 

soluções metálicas frequentemente utilizadas com a sua gama de casquilhos 

autolubrificados. Um novo casquilho fabricado por enrolamento de fibras 

complementa a já alargada gama de casquilhos injetados para aplicações 

exigentes.  

 

Cargas elevadas, baixo desgaste 

Os casquilhos fabricados por enrolamento de fibras com elevada resistência 

são utilizados em aplicações com cargas muito elevadas. Aqui, as fibras, devido 

ao seu desenho entrelaçado, asseguram a máxima resistência mecânica e 

permitem suportar forças de compressão máximas admissíveis de 400 MPa. O 

material recentemente desenvolvido foi extensivamente testado nos bancos de 

ensaio interiores e exteriores no laboratório de teste da igus de 3.800 metros 

quadrados. Os testes de oscilação em veios de cromoduro mostraram que o 

iglidur TX2 é cerca de 3,5 vezes mais resistente ao desgaste do que o material 

standard TX1 para aplicações exigentes. Como todos os casquilhos deslizantes 

iglidur, o iglidur TX2 é autolubrificado e funciona a seco. Isto impede que a 

sujidade se acumule nos pontos oscilantes. Isto reduz os custos de manutenção 
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e reparação, bem como as falhas de máquinas devido à lubrificação 

insuficiente. Uma vez que o material é também muito resistente à temperatura, 

produtos químicos e humidade, os casquilhos iglidur TX2 podem ser utilizados 

em muitas outras áreas. Devido à sua resistência à corrosão e à água do mar, 

também podem ser utilizados, por exemplo, em aplicações com movimento no 

sector marítimo. Possibilidade de fabrico de casquilhos com diâmetro até 2.800 

milímetros. De qualquer modo, a aplicação de casquilhos autolubrificados como 

o iglidur TX2 é uma opção sustentável para o ambiente. "Por exemplo, de 

acordo com os operadores, mesmo uma escavadora pequena precisa entre 50 

e 60 litros de lubrificantes por ano", esclarece Stefan Loockmann-Rittich, diretor 

da Unidade de Casquilhos Deslizantes iglidur na igus. "Dado que os casquilhos 

iglidur TX2 não necessitam de lubrificação, o cliente beneficia de três 

vantagens: não só poupa custos de óleo ou graxa e tempo de manutenção, 

como também não é libertado qualquer lubrificante para o meio ambiente." O 

iglidur TX2 está disponível a partir de maio como parte da gama de produtos 

standard com stock, com diâmetros entre 20 e 80 milímetros. 

 

 
 
 
 
Legenda: 
 

 

Imagem PM2421-1 

Isento de lubrificação, adequado para aplicações exigentes, resistente ao 

desgaste: o novo material iglidur TX2 reduz os custos e prolonga a duração de 

vida em máquinas de construção e agrícolas. (Fonte: igus GmbH) 
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CONTACTO: 

 
igus® Lda. 
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239 
4100-231 Porto 
Tel. 22 610 90 00 
info@igus.pt 
www.igus.pt 
 
 
SOBRE A IGUS: 
 
A igus GmbH desenvolve e produz motion plastics. Estes polímeros de elevada performance 

isentos de lubrificação melhoram a tecnologia e reduzem os custos em qualquer aplicação com 

movimento. A igus é líder mundial em sistemas de calhas articuladas, cabos altamente flexíveis, 

casquilhos deslizantes e guias lineares, bem como em sistemas de fusos com tribopolímeros. A 

empresa de gestão familiar, com sede em Colónia, Alemanha, está representada em 35 países 

e emprega mais de 4150 pessoas em todo o mundo. Em 2020, a igus gerou um volume de 

negócios de 727 milhões de euros. A investigação realizada nos maiores laboratórios de testes 

do setor, proporciona constantemente inovações e muita segurança aos utilizadores. Estão 

disponíveis em stock 234.000 artigos, cuja duração de vida pode ser calculada online. Nos 

últimos anos, a empresa expandiu-se, criando start-ups internas, por ex. para rolamentos de 

esferas, acionamentos para robôs, impressão 3D, a plataforma RBTX para Robótica Lean e 

"smart plastics" inteligentes para a Indústria 4.0. Entre os investimentos ambientais mais 

importantes encontram-se o programa "chainge" para reciclagem de calhas articuladas usadas 

e a participação numa empresa que produz óleo a partir de resíduos plásticos (Plastic2Oil). 

 
CONTACTO DE IMPRENSA: 
 
Oliver Cyrus    Anja Görtz-Olscher 
Head of PR and Advertising  Manager PR and Advertising 
 
igus® GmbH    igus® GmbH 
Spicher Str. 1a    Spicher Str. 1a 
51147 Cologne    51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459   Tel. 0 22 03 / 96 49-7153 
ocyrus@igus.net    agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse   www.igus.de/presse 

 
 
 
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", "tribofilament“, 

"triflex", "robolink", “xirodur” e "xiros" são marcas comerciais da igus GmbH legalmente 

protegidas na República Federal da Alemanha e noutros países, conforme aplicável. 
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