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Só tem de clicar e já está! Ajuste os anéis 

rotativos deslizantes da igus de forma 

rápida e precisa  

A função de bloqueio do anel rotativo deslizante iglidur PRT 

elimina ajustes demorados 

 

Puxar o perno de mola, rodar o anel e encaixá-lo no seu lugar: Com um 

novo mecanismo de bloqueio, a igus está a expandir as funcionalidades 

dos seus anéis rotativos deslizantes PRT-04, isentos de lubrificação e 

manutenção para espaços de instalação reduzidos. Isto poupa tempo 

durante o ajuste em aplicações tais como mesas de montagem e painéis 

de controlo.   

 

Os trabalhadores de montagem trabalham frequentemente com mesas 

rotativas. Uma vez montado um componente, viram a mesa para realizar a 

próxima etapa de trabalho sem mudarem a sua própria posição. O objetivo é 

encontrar a melhor posição para cada rotação. Este ajuste aumenta 

rapidamente várias horas o tempo por mês. Especialmente no final dos turnos 

quando a concentração diminui, há o risco de rodar as mesas demasiado e 

saltar uma etapa de trabalho. Isto leva a um dispendioso novo trabalho. "Para 

resolver estes problemas, lançámos uma nova função de bloqueio nos nossos 

anéis rotativos deslizantes PRT-04, diz Stefan Loockmann-Rittich, chefe da 

unidade de negócio de casquilhos iglidur na igus. "Este é um dispositivo 

mecânico relativamente simples, mas muito eficaz".  

 

Não se volte a esquecer de uma etapa do trabalho  

A função de bloqueio do anel rotativo deslizante PRT-04 funciona muito 

facilmente: Antes de ser rodado, o perno de mola é puxado manualmente. No 

ponto de encaixe seguinte (a cada 90 graus como standard), o perno encaixa 

novamente no lugar após a rotação e mantém o anel nessa posição. O 

utilizador já não perde tempo com mais ajustes. Os pontos de bloqueio também 

podem ser determinados individualmente. Por exemplo, os especialistas 

podem rodar uma mesa 20 graus para aparafusar uma vela de ignição num 

motor e depois mais 70 graus para inserir a vareta de medição. O mecanismo 
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de bloqueio torna impossível esquecer cada passo. O PRT-04 com função de 

bloqueio faz parte de um sistema modular abrangente especificamente 

concebido para espaços de instalação compactos e cargas até 48.000N. O 

cliente pode, assim, configurar o seu anel rotativo deslizante iglidur PRT num 

total de oito tamanhos de 20 a 300 milímetros. Para além de acessórios tais 

como os pernos de acionamento, várias placas de montagem e batentes de 

fixação, a igus oferece três anéis exteriores para acionamento e um interior 

para espaços de instalação muito limitados. Os anéis rotativos deslizantes 

podem ser acionados por correia ou rodas dentadas, que a igus produz por 

injeção a partir de tribopolímeros altamente resistentes ao desgaste. Como em 

todos os seus anéis rotativos, a igus utiliza elementos deslizantes de apoio 

radial e axial entre os anéis internos e externos. Os componentes deslizantes 

isentos de lubrificação em polímeros de elevada performance iglidur J 

asseguram que o atrito e o desgaste são minimizados. E não só quando são 

utilizados em mesas de montagem, mas também em painéis de comando, bem 

como em sistemas rotativos de palcos e iluminação. 

 

 

Legenda: 

 

 

Imagem PM5821-1 

Desaperte o perno de mola, rode o anel, deixe-o engatar e está feito! A nova 

função de bloqueio assegura que os anéis rotativos deslizantes iglidur PRT da 

série 04, isentos de lubrificação e manutenção, possam ser ajustados de forma 

rápida e segura. (Fonte: igus GmbH) 
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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 4900 pessoas em todo o mundo. Em 2021, a igus gerou um volume de 

negócios de 961 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. 

 
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", 

“print2mold”, "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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