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Macios, mas mais resistentes: os novos cabos da 

igus para movimentos rápidos em pequenos 

espaços 

O chainflex CFSOFT apresenta um raio de curvatura mínimo de 5 x 

d (diâmetro exterior), classe 2 para salas limpas e uma garantia de 

36 meses 

 

A igus expandiu a sua gama, com cabos especialmente indicados para 

movimentos com ciclos curtos e rápidos para raios muito reduzidos, 

graças à elevada flexibilidade. Para além da estrutura de condutores 

extremamente flexível, o chainflex CFSOFT é constituído por materiais 

de revestimento muito macios e altamente resistentes ao atrito, de forma 

a garantir a elevada flexibilidade do cabo. Isto garante uma longa 

duração de vida em calhas articuladas, mesmo nos espaços de 

instalação mais reduzidos. 

 

A flexibilidade do chainflex CFSOFT é assegurada pelo novo e especial 

design dos condutores da igus. Os condutores individuais são compostos por 

cobre macio e sujeitos a um processo especial de cablagem e entrançamento 

durante o seu fabrico, o que torna todos os cabos mais flexíveis e macios, em 

comparação com os cabos flexíveis tradicionais. Isto torna a nova série de 

cabos ideal para se utilizar de imediato em espaços confinados. Para além de 

outros setores, na indústria dos semicondutores, são utilizadas calhas 

articuladas com raios de curvatura muito pequenos. Estes cabos são 

transportados a grande velocidade, em pequenos cursos com cerca de 0,5 a 1 

metro de comprimento, por exemplo, nas máquinas de produção de semi-

condutores. Os cabos convencionais forçam as calhas articuladas a abrir, 

devido ao seu raio de curvatura, afetando, assim, o movimento. O CFSOFT 

resolve este problema graças ao seu material extra flexível. Os novos cabos 

foram concebidos para um raio de curvatura de 5 x d, estando 

simultaneamente em conformidade com a classe 2 para salas limpas. 
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Fiabilidade garantida mesmo em ambientes exigentes 

O CFSOFT oferece uma elevada segurança na sua utilização, uma vez que 

foi testado em condições reais, durante três anos, no laboratório de testes da 

igus, que é o maior da sua indústria a nível mundial, com uma área de 2750 

metros quadrados. Os resultados dos testes são tidos em conta no 

desenvolvimento do produto e na ferramenta online de cálculo da duração de 

vida permitindo à igus ser o único fabricante que oferece uma garantia de 36 

meses ou de 10 milhões de ciclos. A duração de vida de um cabo pode ser 

determinada através das ferramentas disponíveis online. O CFSOFT pode ser 

encomendado ao metro ou como cabo confecionado. Pode ser configurado 

com o recurso a diversas ferramentas online e, desta forma, ser adaptado à 

aplicação do cliente. Como readychain, está também disponível pronto a 

instalar em sistemas de calhas articuladas. 
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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 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", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, "iglide", 
"iglidur", "igubal", "manus", "motion plastics", "pikchain", 
"readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", 
"twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", 
"xiros" são marcas registadas na Alemanha e se 
aplicável, também a nível internacional protegidas por 
direitos comerciais. 
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Legenda: 

 

 

Imagem PM6917-1 

Os cabos convencionais forçam as calhas articuladas a abrir no caso de raios 

de curvatura pequenos, afetando, assim, o movimento. O CFSOFT soluciona 

este problema com o seu material de revestimento macio. (Fonte: igus GmbH) 

 


