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Configurador online de calhas articuladas: 
Sistemas de fornecimento de energia em 
movimento prontos a ligar, facilmente 
configuráveis 
A nova ferramenta online da igus permite uma rápida configuração 
de sistemas confecionados de calhas articuladas 
 
Configuração rápida e fácil de sistemas de fornecimento de energia 
completos, agora assegurada pelo configurador de calhas articuladas da 
igus. Com a ferramenta online recentemente desenvolvida, os utilizadores 
podem projetar o seu próprio sistema de calha articulada confecionado e 
pronto a instalar com garantia, em apenas alguns passos. A separação 
interior é definida automaticamente e o utilizador recebe informação fiável 
quanto à durabilidade da calha articulada e dos cabos utilizados. Isto 
permite ao cliente escolher facilmente o sistema mais económico e 
adequado para a sua aplicação. 
 

Agora é ainda mais fácil encontrar rapidamente uma calha articulada pronta a 

instalar com o configurador para calhas articuladas da igus. Com a ajuda da 

nova ferramenta online gratuita, os utilizadores podem projetar os seus 

sistemas de calhas articuladas num smartphone, tablet ou num computador. 

Quer se trate de uma aplicação sem suporte, deslizante ou suspensa, o 

configurador determina a calha articulada adequada. Para o efeito, o utilizador 

apenas tem de abrir o configurador de calhas articuladas (www.igus.pt/e-chain-

expert), selecionar os cabos já confecionados ou não, introduzir os parâmetros 

ambientais e de aplicação, decidir qual a calha articulada adequada a partir de 

uma pré-seleção e configurá-la. No configurador de calhas articuladas, o 

utilizador pode escolher entre mais de 1300 cabos chainflex altamente flexíveis 

testados pela igus, bem como mais de 4200 cabos de motor confecionados 

readycable. Estes são testados e, tal como todos os cabos da igus, têm 36 

meses de garantia. Com base nos cabos especificados e nos dados da 

aplicação, como o espaço de instalação, o movimento e o ambiente da calha 

articulada, o cliente pode escolher a solução mais económica entre uma 

https://echain-expert.igus.tools/home/chainflex?l=pt&c=pt
https://echain-expert.igus.tools/home/chainflex?l=pt&c=pt
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seleção de 150.000 peças de calhas articuladas. Todos os produtos da igus são 

testados no seu laboratório com 3800 metros quadrados. 

 
Separação interior automática e cálculo da duração de vida 
No configurador online é apresentada a solução da separação interior. Este 

utiliza inteligência artificial ou redes neurais para determinar a separação 

interior adequada para o conjunto de cabos definido, em segundos. Graças ao 

cálculo da duração de vida integrado, tanto para a calha articulada como para 

os cabos individuais, o cliente pode escolher com facilidade e rapidez o sistema 

mais económico que cumpre os seus requisitos com segurança. Uma outra 

vantagem é o facto de a ferramenta inteligente verificar constantemente a 

aptidão da configuração, pelo que o utilizador pode ter a certeza de que os 

elementos estão corretamente conjugados. 

 

Configurar em equipa e encomendar diretamente 
O utilizador pode partilhar com outras pessoas o estado atual do processo na 

ferramenta online, a qualquer momento, por email ou hiperligação. Vários 

membros da equipa de diferentes departamentos podem projetar online, em 

conjunto, os sistemas de calha articulada, a qualquer momento, em qualquer 

lugar, e obter os ficheiros CAD. Com um clique, é possível descarregar a 

configuração ou adicioná-la ao carrinho de compras da loja online da igus. O 

sistema de calha articulada confecionado e pronto a instalar, pode ser 

encomendado online, uma vez que a ferramenta determina preços e prazos de 

entrega para qualquer configuração. Em alternativa, o cliente também pode 

solicitar uma proposta individual para a sua configuração. 

 

  



 
 
COMUNICADO DE IMPRENSA 
 
 

3 

Legenda: 
 

 
Imagem PM3119-1 
Uma montagem simples e rápida de um sistema de calha articulada com cabos 

confecionados, incluindo o cálculo da duração de vida e separação interior 

automática – tudo isto é possível, graças ao configurador para calhas 

articuladas da igus, disponível online de forma gratuita. (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 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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