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igus: novo tribopolímero iglidur E7 para 

casquilhos deslizantes eficientes 

A igus está a expandir a sua gama de casquilhos deslizantes com 

o material iglidur E7 extremamente resistente ao desgaste 

 

Com especificações como um baixo coeficiente de atrito e um excelente 

amortecimento de vibrações, o tribopolímero iglidur E7 já deu provas 

das suas vantagens como elemento deslizante, utilizado na tecnologia 

linear drylin da igus. Agora, este material foi incluído na gama de 

casquilhos deslizantes da igus, especializada em polímeros. Desta 

forma, os utilizadores agora também podem utilizar o iglidur E7 em 

aplicações com movimentos de rotação ou oscilantes. O baixo 

coeficiente de atrito do material garante movimentos suaves, reduz a 

força de acionamento necessária e economiza custos adicionais. 

 

Numa era de automação avançada na indústria, são necessários 

componentes de máquinas duradouros, económicos e, sobretudo, 

energeticamente eficientes. Desde 1983, que a igus, empresa especializada 

em motion plastics, tem vindo a desenvolver tribopolímeros para casquilhos 

deslizantes, isentos de lubrificação e manutenção. A igus possui um total de 

57 materiais iglidur na sua gama de produtos para diversas aplicações. O 

iglidur E7 é um deles. O tribopolímero tem sido utilizado nos elementos 

deslizantes dos sistemas lineares drylin desde 2012 e nas porcas dryspin 

desde 2018. O iglidur E7 já deu provas do seu valor em muitas aplicações, 

tais como em lentes de câmaras, portas de comboios e até impressoras 3D. É 

especialmente a capacidade de amortecer vibrações deste tribopolímero que 

convence os utilizadores. Desta forma, a igus melhorou este material de 

maneira a poder ser integrado na gama de casquilhos. O iglidur E7 foi 

concebido especificamente para cargas reduzidas a médias em movimentos 

oscilantes e suporta pressões superficiais até 18 MPa em movimento. "Devido 

ao coeficiente de atrito muito baixo do iglidur E7, a energia de acionamento é 

reduzida, o que reduz custos para o utilizador", explica Stefan Loockmann-

Rittich, Gestor da Unidade de Negócios de casquilhos deslizantes iglidur na 

igus GmbH. O novo material é adequado para casquilhos com flange ou 
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cilíndricos. Encontram-se aplicações também em máquinas de embalagem, 

em máquinas têxteis e no sector do mobiliário. 

Testado em aplicações reais, comprovado em testes 

Todos os materiais iglidur são testados pela igus no seu laboratório de testes 

de 3800 metros quadrados, em mais de 15.000 testes associados a 

aplicações por ano. Os resultados recolhidos são incorporados nos 

assistentes de seleção online, como o Configurador iglidur. No laboratório de 

testes, o iglidur E7 impressionou no teste de oscilação, com uma velocidade 

de 0,01 m/s e uma carga de 1 MPa, em todos os veios, com um coeficiente 

de desgaste muito reduzido de 0,3 a 0,8 µm/km. Atualmente, o iglidur E7 está 

disponível como casquilho deslizante em 12 dimensões standard. Outras 

dimensões e personalizações, disponíveis a pedido. Até peças especiais 

podem ser produzidas por moldagem por injeção a partir de ferramentas 

fabricadas com o método convencional ou com molde impresso para injeção, 

bem como a partir de varões e placas iglidur apropriados. 

 

 

Legenda: 

 

 

Imagem PM7319-1 

Novo e comprovado: o tribopolímero iglidur E7 da igus, resistente ao desgaste 

e com elevado amortecimento de vibrações, está agora também disponível 

como casquilho deslizante. (Fonte: igus GmbH) 

https://www.igus.pt/iglidurConf/Iglidur/Step1
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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 2019 a igus 
com “motion plastics”, componentes plásticos 
para aplicações com movimento, conseguiu 
atingir um volume de vendas de 764 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", “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", 
"triflex", "robolink", “xirodur” e "xiros" são marcas 
comerciais da igus GmbH legalmente protegidas na 
República Federal da Alemanha e noutros países, 
conforme aplicável. 
 

 


