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Novo robolink da igus com grau de proteção 

IP44: o robô adequado para a exposição a 

salpicos de água! 

A igus desenvolveu uma solução de automação de baixo custo em 

polímero e aço inoxidável para ambientes sujeitos ao contacto com 

salpicos de água 

 

Ambientes húmidos e molhados podem degradar rapidamente a mecânica de 

um robô. Como tal, a igus lançou uma inovação de automação de baixo custo, 

que permite realizar tarefas simples, de forma fácil e económica e, ao mesmo 

tempo, estar exposta a salpicos de água. “A partir de discussões com os 

clientes, descobrimos que muitos utilizadores estão à procura de uma solução 

económica que também possa ser utilizada quando exposta a ambientes com 

salpicos de água, por exemplo, no processo de remoção de emulsões”, explica 

Alexander Mühlens, Chefe de Tecnologia de Automação da igus GmbH. “De 

seguida, desenvolvemos um robô adequado para este propósito.” O novo 

robolink aproveita as vantagens de dois materiais: o aço inoxidável e os 

polímeros de elevada performance. Pela primeira vez num robô igus, os elos 

de ligação são em aço inoxidável V2 ou V4 e as articulações em tribo-polímeros 

isentos de lubrificação. O utilizador não precisa de adicionar qualquer cobertura 

adicional, uma vez que o funcionamento é totalmente isento de lubrificação, o 

que significa que poderá ser lavado sem qualquer risco de falha e sem risco de 

libertação de lubrificantes para o ambiente. O novo robolink tem o grau de 

proteção IP44, sendo por isso resistente a salpicos de água. Pode carregar até 

três quilos, tem um alcance de 790 milímetros com cinco eixos e pode fazer 7 

picks por minuto. Graças à utilização de motores com encoders com o grau de 

proteção IP65, o robô também pode ser facilmente usado em aplicações no 

exterior. Outros exemplos de indústrias onde é possível a aplicação deste 

robolink são: a indústria alimentar e de bebidas, a indústria química e 

farmacêutica, ou nos mais variados tipos de operações de limpeza de 

componentes. 
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Legendas: 

 

 

Imagem PM6320-1  

Os salpicos de água não são problema, pelo menos para o novo robolink IP44. 

(Fonte: igus GmbH) 

 

 

 

 
Imagem PM6320-2  

O novo robolink obtém o grau de proteção IP44 devido à combinação de aço 

inoxidável com polímeros isentos de lubrificação e resistentes à corrosão. 

(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 3800 pessoas em todo 
o mundo. Em 2019, a igus gerou um volume de 
negócios de 764 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). 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


