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A arte cinética descobriu o desenrolador de 
calha 
O e-spool da igus guia os cabos elétricos de forma simples numa 
complexa escultura de arte cinética 
 
Um sistema de gestão muito complexo de comando, áudio e potência, a 
uma altura de quatro metros, foi um grande desafio numa obra de arte. A 
solução: com o e-spool, e a compacta twisterband da igus, assegura um 
guiamento fiável dos cabos num espaço reduzido, mesmo sob as 
condições mais adversas. Rápida instalação, manutenção e 
funcionamento simples. 

 

Uma obra de arte cinética composta por 168 esferas metálicas individualmente 

posicionáveis está suspensa sobre um reservatório de água na receção de um 

hotel em Taiwan. Contudo, exite muita tecnologia por detrás desta obra de arte 

elegante e delicada. A empresa de construção de exposições Kurt Hüttinger 

GmbH deparou-se com o seguinte desafio: o sistema teria de ficar facilmente 

acessível para manutenção, apesar de ter de ser instalado num teto falso 

inacessível com um metro de altura e a quatro metros do chão. O tempo de 

instalação era reduzido, dado que a obra de arte tinha de estar terminada antes 

da abertura oficial. Na estrutura do edifício já tinha sido instalado um sistema 

de elevação de cabos, onde a unidade técnica poderia ser instalada de forma 

permanente. Para que as esferas se pudessem movimentar de acordo com o 

ritmo da música era necessário um sistema de gestão muito complexo, com 

cabos de comando, áudio e potência. Este teria de ser fiável, discreto e, 

sobretudo, de rápida instalação. 

 

O e-spool da igus: um prático sistema para enrolar cabos elétricos 
"Encontramos a solução perfeita para o nosso problema com os cabos - o e-

spool da igus", explica Stephan Hessberger, diretor de projeto da Kurt Hüttinger 

GmbH. A calha articulada é adequada para o fornecimento de energia em 

espaços reduzidos e é conduzida por um enrolador. As molas de retração 

integradas asseguram o correto comprimento e a tensão permanentemente do 

sistema de cabos. Na posição inicial, a calha articulada encontra-se totalmente 
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enrolada, de forma a poupar espaço. A compacta calha twisterband faz a 

ligação entre a calha enrolada e o suporte fixo do sistema, sendo esse o único 

ponto fixo na ligação dos cabos elétricos. Foram colocados os cabos elétricos 

no enrolador, foi montado na unidade e testado previamente. "Esta era a única 

forma de assegurar que uma obra de arte projetada e montada na Alemanha, 

podia ser transportada de avião para o outro lado do mundo e instalada 

rapidamente", afirma Stephan Hessberger, com entusiasmo. Para a instalação, 

o sistema completo, incluindo o e-spool, foi colocado sobre um carro de 

suporte, fixado e elevado manualmente. A extremidade móvel do e-spool foi 

então montada no teto falso e fixa. De seguida, foi possível prosseguir com a 

instalação e colocar a obra de arte em movimento.  

 

Veja a obra de arte cinética em movimento aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=4g5OoNQ9lGY 

 

Pode ver a construção da obra de arte aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dm-1_x408sY 

 

 
Legenda: 

 
Imagem PM4518-1 
O compacto sistema de gestão de cabos e-spool da igus assegura um 

guiamento seguro e fiável, mesmo sob condições complexas, numa obra de 

arte cinética. (Fonte: igus GmbH) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4g5OoNQ9lGY
https://www.youtube.com/watch?v=Dm-1_x408sY
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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 
 
igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.de 
www.igus.de 

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 3800 colaboradores 
em todo o mundo. Em 2017 a igus com “motion 
plastics”, componentes plásticos para aplicações 
com movimento, conseguiu atingir um volume de 
vendas de 690 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", "iglide", 
"iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", 
"pikchain", "plastics for longer life", "readychain", 
"readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", 
"xiros" são marcas registadas na Alemanha e se 
aplicável, também a nível internacional protegidas por 
direitos comerciais. 

 


