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Desde 2004, a Schaeffl er conta com uma 
equipa de profi ssionais que empregam 
os seus esforços para lutar contra a 

contrafação de produtos e marcas. Desde então, 
a Equipa de Proteção de Marca tem participado 
em muitas operações de apreensão de material 
contrafeito. Graças à experiência adquirida, foi 
possível aperfeiçoar a estratégia para perseguir 
as violações do direito de marca.

Na sua constante luta contra a contrafação, a 
Schaeffl er elaborou um folheto explicativo que 
ajudará a compreender a dimensão de um pro-
blema que nos afeta a todos e que coloca em 
risco a vida de muitas pessoas.

Se deseja receber este folheto, contacte-nos 
em: marketing.pt@schaeffl er.com

SCHAEFFLER 
CONTRA AS FALSIFICAÇÕES
SABIA QUE A SCHAEFFLER CONTA COM UM DEPARTAMENTO QUE ZELA 
PELA PROTEÇÃO DA MARCA?
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A 15.ª edição da Feira Internacional de Máquinas, Equipamentos e Serviços para a Indústria realizada no recinto da Exponor, 
no Porto, de 19 a 23 de novembro de 2014, encerrou as portas com mais de 40 mil visitantes, superando os cerca de 36 mil 
registados na edição de 2012.

A participação de empresas também bateu recordes com um aumento de expositores superior a 40% em relação à edição anterior, 
o que refl ete o grande potencial das indústrias transformadoras na economia portuguesa e nas demais economias estrangeiras, 
as quais estiveram presentes não só através de 2000 visitantes vindos de diferentes países, designadamente de Espanha, França, 
Alemanha, Suíça, Itália, Turquia, Angola, China, Estados Unidos, Brasil, entre outros, mas também de expositores.

A vasta gama de produtos da Schaeffl er, com as suas marcas INA e FAG, esteve representada por três Distribuidores Autorizados, 
Enriel (código 001350159), Juncor (código 001351186) y Roeirasa-Sdym (001350173), que fi zeram o seguinte balanço da sua 
participação na EMAF 2014:

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS NA FEIRA 
INTERNACIONAL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS PARA A INDÚSTRIA 2014
ENRIEL, JUNCOR E ROEIRASA-SDYM EMBAIXADORES DAS MARCAS INA E FAG 
NA 15.ª EDIÇÃO DA EMAF 

“A primeira participação da Roeirasa-Sdym na EMAF, no passado mês de novembro, cumpriu todas as expetativas co-
locadas numa feira que já é considerada a principal feira de Portugal no setor industrial, e não só pelo elevado núme-
ro de visitantes, mas também pelo nível dos expositores e pela qualidade da organização. Grande parte dos clientes 
atuais do Grupo Roeirasa-Sdym e inúmeros clientes potenciais visitaram o nosso stand e tiveram a oportunidade de 
ver de perto o que um distribuidor com âmbito na Península Ibérica pode oferecer às suas empresas com todas as 
suas linhas de produtos. Entre elas, o Grupo Schaeffl er teve uma presença destacada, com as suas marcas INA-FAG, 
representadas através das suas espetaculares maquetas que despertaram um grande interesse entre os visitantes; 
tudo isso unido à documentação e ao pessoal técnico foi uma ajuda inestimável para continuarmos o trabalho de 
posicionamento da marca num mercado como o português.” 

Sr. Óscar Alonso González – Gerente Roeirasa-Sdym

“A primeira participação da Roeirasa-Sdym na EMAF, no passado mês de novembro, cumpriu todas as expetativas co-

" A JUNCOR salda a sua participação na EMAF 2014 de forma bas-
tante positiva. Foi nosso principal objectivo afi rmar a nossa posição 
no mercado como parceiros da Indústria Portuguesa na área de Ro-
lamentos e Técnica Linear.  Fizemo-lo em parceria com a Schaeffl er, 
através de duas principais vertentes: uma área exclusiva no nos-
so stand (50% do espaço), área essa que atraiu bastante público, 
dado o interesse despertado pelos equipamentos em exposição; a 
realização de iniciativas paralelas - os seminários para indústria e 
para instituições de ensino superior. Dedicamos a restante área do 
stand às marcas, produtos e serviços que conquistaram a confi ança 
dos nossos clientes ao longo de quase 40 anos de história.
Contemplamos também um espaço dedicado à demostração de 
um transportador que incorporava vários produtos comercializa-
dos pela JUNCOR.
Através destas três vertentes (Rolamentos, Transmissão e Trans-
porte) demonstramos a nossa dedicação à dinâmica industrial 
portuguesa, adicionando movimento aos negócios.”

Dr. Fernando Vaz – Administrador Juncor Acessórios Industriais e Agrícolas

A JUNCOR salda a sua participação na EMAF 2014 de forma bas-“Enriel com 39 anos de experiência no mercado nacional, 

tem concebido a EMAF 2014 como o palco perfeito para dar 

a conhecer sua nova plataforma logística e comercial locali-

zada no Porto e operativa desde 2013. A participação nesta 

feira transmitiu-nos umas sensações muito positivas graças 

ao grande número de visitantes que temos tido no stand e os 

contatos realizados. Nosso stand contava com dois espaços 

claramente diferenciados; um dedicado a MRO e outro à usi-

nagem. Em cada um destes espaços foram expostos uma am-

plia faixa de produtos que comercializamos como a gama de 

rotativo, linear, lubrifi cação e ferramentas de corte entre as 

mais signifi cativas. Um dos pontos da nossa estratégia nes-

te certame era destacar a faixa de movimento linear de INA, 

que foi perfeitamente representada com uma maqueta que 

Schaeffl er pôs à nossa disposição. Sem dúvida, tem sido uma 

experiência muito positiva que reforçará a nossa presença 

em Portugal.”

Sr. Kike Barreiro, Gerente Enriel

“Enriel com 39 anos de experiência no mercado nacional, 

ENRIEL
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O 
legado tecnológico do Grupo Schaeffl er materializa-se numa vasta gama de publicações e catálogos com informação 
pormenorizada sobre produtos, serviços e soluções para diversos setores.

A fi m de que os nossos clientes possam dispor sempre de informação atualizada e em primeira mão, apresentamos 
as novidades relativas aos catálogos e publicações.

NOVAS PUBLICAÇÕES

SE ESTÁ INTERESSADO EM ALGUM DOS CATÁLOGOS E/OU PUBLICAÇÕES TÉCNICAS DA 
SCHAEFFLER, CONSULTE A SECÇÃO “BIBLIOTECA DIGITAL” DO NOSSO SITE: 
WWW.SCHAEFFLER.PT OU CONTACTE-NOS EM: MARKETING.PT@SCHAEFFLER.COM.

Portfólio de Formação e Serviços

C
om mais de 6000 exemplares distribuídos em Espanha e Portu-
gal, o catálogo HR1 da Schaeffl er tornou-se a publicação de refe-
rência no mercado dos rolamentos. Mais de 40.000 referências e 
mais de 1600 páginas constituem esta ferramenta indispensável, 

de reconhecido prestígio entre os profi ssionais de inúmeros setores.

Entre outras novidades, esta edição revista inclui pela primeira vez os cas-
quilhos de fricção de material compósito de metal-polímero e uma secção 
atualizada de montagem e manutenção de rolamentos.

Traduzido em mais de sete línguas, o catálogo HR1 tornou-se a ferramenta 
indispensável de todos os profi ssionais do setor dos rolamentos.

NOVA EDIÇÃO DO 
CATÁLOGO HR1  

C
on mais de 180 anos de experiência, a Schaeffl er coloca ao seu dispor toda a informação sobre rolamentos e serviços 
complementares para lhe proporcionar a máxima rentabilidade em projetos e aplicações.

A transferência de conhecimento materializa-se com dois pilares fundamentais: o programa de Formação e o de Serviços.

NOVO PORTFÓLIO 
DE FORMAÇÃO E SERVIÇOS

Formação Schaeffl er

A Schaeffl er Iberia oferece regularmente formações padronizadas sobre rola-
mentos e serviços, bem como programas específi cos de acordo com o setor e/
ou âmbito de aplicação. Graças à nossa vasta experiência no campo dos rola-
mentos, podemos transformar as nossas formações padronizadas em progra-
mas personalizados e adaptados às necessidades específi cas de cada cliente.

Especialistas em produtos, serviços e setores

Mais de 1250 engenheiros nos Schaeffl er Technology Centers repartidos  
em mais de 130 escritórios comerciais em todo o mundo e 6000 pessoas 
em projetos de I&D, todos a trabalhar para si.

Conexao 
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Ref.
Serviços de Engenharia e Consultoria em no terreno*

STC090
Assistência Técnica-Comercial nas instalações do cliente

MON001 Inspeção e/ou assistência na montagem de rolamentos FAGMeios de montagem a definir, prévio preenchimento da informação na folha de serviços, e requisitos necessários.
MON002 Inspeção do estado do rolamento FAG antes da reparaçãoPrévio preenchimento da informação na folha de serviços e certificação de meios disponíveis por parte de cada cliente.
DIA001 Análise e diagnóstico do estado da máquina rotativa. ANÁLISE DE VIBRAÇÕESUtilização da análise de vibrações para o diagnóstico da máquina rotativa.

DIA002 Análise e diagnóstico do estado da máquina rotativa. TERMOGRAFIA  Utilização da Termografia para análise e diagnóstico da máquina rotativa.

DIA003 Análise e diagnóstico do estado da máquina rotativa. VIDEOSCOPIAUtilização da Videoscopia para análise e diagnóstico da máquina rotativa.

DIA004 Análise e diagnóstico do estado da máquina rotativa. ALINHAMENTOUtilização do Alinhamento para análise, diagnóstico e correção da máquina rotativa.

REC001
Recondicionamento de rolamentos 

CAL001 Inspeção e Análise de rolamentosElaboração de um relatório com a análise dos rolamentos examinados.

ING001 Serviços de colaboração em engenharia para ambientes MRO: análise modal e estrutural.
*Preços dos serviços sob consulta.

Serviços de Engenharia e Consultoria em campo

Conscientes da necessidade de oferecer aos nossos clien-tes um serviço integral que não cubra apenas a formação teórica, mas também as necessidades originadas no terreno  (instalações do cliente), os especialistas da Schaeffler Iberia oferecem suporte nas instalações do cliente, abordando os seguintes conceitos:

Portafolio Formación y Servicios v100614_PT.indd   8
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Os nossos Engenheiros de Vendas visitarão as suas insta-lações para analisar de forma conjunta as suas necessidades globais de consumo de rolamentos, tanto no que se refere aos aspetos puramente comerciais, tais como negociação de preços, prazos de entrega, condições de fornecimento, defi-nição de referências críticas, composição e qualidade dos stocks. Darão toda a assistência do ponto de vista técnico: execuções disponíveis, disposições, ferramentas e métodos mais adequados para a montagem e desmontagem, lubrifi-cação, dispositivos para a manutenção preditiva (Condition Monitoring), etc.

STC090- Assistência Técnica-Comercial nas instalações do cliente

MON001 – MON002 Montagem de rolamentos - Assistência

Uma montagem incorreta pode causar, entre outros danos, a redução do tempo de vida do rolamento, aumentar os cus-tos de manutenção ou provocar paragens não programadas. Oferecemos serviços de montagem de rolamentos nos mais 
diversos sectores da indústria; ferroviário, extração, preparação e tratamento de máterias-primas, aço e alumínio, energias 
renováveis, pasta e papel, petróleo e gás, alimentação, dispondo em todos eles de uma vasta experiência. 
Os nossos técnicos recebem formação específica em cada sector para poder fornecer uma assistência técnica rápida  e eficaz.

Os serviços de montagem podem ser realizados na instalação do cliente ou na nossa oficina.
O serviço de montagem inclui:

• Montagem e desmontagem de rolamentos de qualquer  tipo (prévio preenchimento de requisitos).
• Inspeção e verificação das partes adjacentes  

(veios e alojamentos).

• Manutenção e inspeção da disposição dos  
rolamentos.

• Análise das avarias em rolamentos com desempenho  insatisfatório.

• Conselhos para a racionalização das operações de  montagem.

• Conceção e fabrico de ferramentas especiais.

Portafolio Formación y Servicios v100614_PT.indd   9
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Nos passados dias 2 e 3 de outubro de 2014, a cidade 
de Cascais acolheu a reunião de Distribuidores Autori-
zados portugueses, os quais partilharam com a equipa 

da Schaeffl er Iberia interessantes jornadas de trabalho com 
o objetivo de promover o desenvolvimento da Schaeffl er no 
mercado português.

Em Portugal, a Schaeffl er Iberia conta atualmente com dez 
Distribuidores Autorizados e três Filiais/Sucursais, cujos re-
presentantes se reuniram neste evento focado no mercado 
lusitano. 

Na abertura da primeira jornada, foram analisados os aspe-
tos mais signifi cativos da situação e da estratégia comercial 
conjunta entre a Schaeffl er e os Distribuidores Autorizados, 
e a segunda parte da jornada foi destinada à realização de 
jornadas de trabalho (workshops) com uma excelente parti-
cipação de todos os presentes. Durante estes workshops, os 
distribuidores transformaram-se em porta-vozes e oradores, 
expondo as suas impressões sobre os temas desenvolvidos, 
o que tornou estas jornadas realmente enriquecedoras e con-
tribuiu para fortalecer os laços entre a Schaeffl er e os seus 
distribuidores autorizados.

Durante a segunda jornada, os participantes deslocaram-se 
às Caldas da Rainha para uma visita ao centro de produção 
da Schaeffl er Portugal, que foi fundado em 1960 e iniciou o 
fabrico de rolamentos em 1962.

Atualmente são fabricados 65 tipos básicos de rolamentos 
rígidos de esferas de uma carreira, com diâmetros compreen-
didos entre 26 mm e 62 mm e mais de 1000 variantes. Dos 
rolamentos comercializados, 75% pertencem à Geração C e 
os restantes a execuções não padronizadas fabricadas de 
acordo com os requisitos específi cos dos clientes.

REUNIÃO DISTRIBUIDORES 
AUTORIZADOS DE PORTUGAL
O PROGRAMA INCLUIU UMA JORNADA DE TRABALHO PARTICIPATIVA 
E UMA VISITA À FÁBRICA DA SCHAEFFLER PORTUGAL

Workshop com excelente participação de todos os presentes.

Visita ao centro de produção da Schaeffl er Portugal nas Caldas da Rainha.

Os rolamentos da Geração C da FAG, que estabeleceram um 
novo padrão no mercado, caraterizam-se por oferecer 50% de 
redução do ruído e menos 35% de atrito, para além de uma 
maior fi abilidade e uma vida útil mais longa, entre outras van-
tagens. Por isso, são especialmente adequados para máqui-
nas elétricas, ventiladores, máquinas de lavar e ferramentas 
elétricas. 

Em 2013, a Schaeffl er Portugal fabricou 69,3 milhões de rola-
mentos e, em 2014, espera-se chegar aos 75 milhões. Todas 
as unidades fabricadas são destinadas à exportação, cerca de 
70% para a indústria e 30% para o setor automóvel.

Acompanhados pelo Sr. Mario Cunha, CEO da Schaeffl er Portugal, 
e pela sua equipa, os Distribuidores Autorizados realizaram 
uma visita ao centro de produção. Organizados em grupos 
reduzidos para facilitar o diálogo e a troca de ideias, tiveram 
a oportunidade de conhecer de perto o avançado nível tec-
nológico e os altíssimos padrões de qualidade dos diversos 
processos de produção desta emblemática fábrica do Grupo 
Schaeffl er.
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X-LIFE
O SELO DE QUALIDADE PREMIUM DA INA E FAG COMPLETA 10 ANOS DE SUCESSO

Certamente o nosso selo X-life já lhe é 
familiar. Durante os últimos 10 anos, a 
Schaeffler desenvolveu a sua gama de 
produtos X-life, introduzindo novas refe-
rências e estabelecendo novos padrões 
no mercado.

A nossa qualidade X-life e as caraterísti-
cas que apresentam estão hoje tão vigen-
tes como no primeiro dia e foram sendo 
otimizadas e alargadas. X-life conta com 
um novo logótipo renovado, mais dinâmi-
co, que representa a constante evolução 
da nossa qualidade Premium. Uma vez 
demonstradas as suas reconhecidas qua-
lidades, o termo X-life já está claramente 
posicionado no mercado; um design 
otimizado que melhora a rentabilidade 
das suas aplicações. Seguindo esta linha, 
a nova qualidade X-life implica também 
um melhor desempenho em relação ao 
padrão atual.

Os nossos produtos X-life

X-life compreende uma vasta gama de rola-
mentos, rótulas e guias lineares e continua 
incorporando novos produtos. Rolamentos 
de rolos cilíndricos, de rolos cónicos e 
autocompensadores de rolos, bem como 
rolamentos axiais autocompensadores de 
rolos, rolamentos de esferas de contacto 
angular de uma e duas filas de esferas e 
rótulas ELGES são fornecidos na qualidade 
X-life com a marca FAG. A mais recente 
adição ao selo de qualidade são os rola-
mentos autocompensadores de rolos com 
diâmetros de mais de 1000 mm. Esta últi-
ma otimização beneficia especialmente os 
nossos clientes dos setores de mineração, 
maquinaria pesada e indústria de moagem.

Sob a marca INA, os produtos com qualida-
de X-life abrangem uma ampla variedade 
de rolamentos de agulhas, rolamentos 
radiais tensores e chumaceiras, rolamentos 
otimizados de rolos cilíndricos sem gaiola, 
bem como rolos de apoio e de levas e guias 
lineares de varias filas de esferas ou rolos.

2003

2004

2007

 

Maior vida útil com a mesma carga, sem alterações construtivas. 
Intervalos de manutenção mais alargados.

Maior capacidade de carga.

Melhoria do desempenho, otimização do design e redução do peso.

Quais são as vantagens que o novo design oferece ao cliente?

• FAG SRB

• INA CRB

• INA KUVE

• INA RUE

• FAG CRB axiais

• FAG TRB T7FC

• INA CRB com 

superfícies

otimizadas dos 

bordos

• INA Rolamentos de 

agulhas

• FAG CRB

• FAG Rolamentos de 

esferas de contacto 

angular de uma fila 

de esferas

• ELGES Rótulas

Conexao 
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2008
2011 2012 2013

Um praticante de parkour é um dos 
novos símbolos que acompanham 
ao conceito X-Life, representando a 
arte do movimento eficiente.

• INA Rolamentos de agulhas 

com gaiola dupla

• INA Rolamento de agulhas-D

• FAG Rolamentos de agulhas de 

contacto angular de duas filas 

de esferas

• FAG Rolamentos com quatro 

pontos de contacto

• FAG SRB

> 320 mm OD

• INA Rolamentos 

tensores

• FAG TRB

• BSSB   

Rolamentos para fusos de esferas

• FAG Rolamentos de rolos 

cilíndricos > 320 mm OD

• INA Guias lineares hidrostáticas

• Guias lineares de quatro filas de 

esferas de alta veocidade 

(KUVE-B-HS)

Em constante evolução

Rolamentos para fusos de esferas

• FAG Rolamentos de rolos 

Rolamentos para fusos de esferas

• FAG Rolamentos de rolos 

Rolamentos para fusos de esferas

SRB: Rolamentos autocompensadores de rolos. CRB: Rolamentos de rolos cilíndricos.
KUVE: Guias lineares de quatro filas de esferas. RUE: Guias lineares de rolos.
TRB: Rolamentos de rolos cónicos.
OD: Outer Diameter (Diâmetro exterior).
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A Formula Student é uma das competições com maior aceitação no âmbito académico, 
com edições em cada vez mais países. Desde quando a equipa da ETSEIB participa 
nesta competição? Como foram os seus inícios e quais foram as maiores conquistas 
ao longo destes anos?

A equipa da ETSEIB – ETSEIB Motorsport – foi constituída em setembro de 2007 e 
participou pela primeira vez na Formula Student, na competição de Silverstone, em 
julho de 2008. A partir de então a equipa tem participado todos os anos na compe-
tição. A primeira equipa era formada por 12 estudantes, a equipa atual é composta 
por 32 estudantes. A equipa conquistou várias vezes o primeiro lugar em diversas 
categorias, tais como “Engineering Design”, “Cost Report” ou “Business Plan” e na 
Formula Student da República Checa, em agosto de 2014, o nosso carro CAT 07e 
ficou em terceiro lugar na classificação geral.

Referindo-nos mais concretamente ao seu projeto, inicialmente participavam com 
um veículo com motor de combustão. A partir do CAT05, participam na competição 
com um carro elétrico. A que se deve esta mudança?

A equipa decidiu fazer esta mudança em primeiro lugar pelo desejo de contribuir 
para o conhecimento e desenvolvimento do carro elétrico, como uma opção limpa 
de transporte, com importantes possibilidades de futuro. Em segundo lugar, a tração 
elétrica adapta-se melhor do que a do motor de combustão às caraterísticas das 
provas dinâmicas da Formula Student: o traçado dos circuitos onde são realizadas 
as provas é muito sinuoso, com poucos troços retos, facto que obriga os automóveis 
com motor de combustão a mudar frequentemente de velocidade para poder apro-
veitar o binário do motor. Em compensação, os carros de tração elétrica, devido à 

curva de potência dos motores elétricos, que proporciona um binário de motor em baixas rotações, não precisam de mudança de 
velocidades. Isto evita perder tempo mudando a velocidade e permite obter melhores tempos.

Em termos de formação, quais são as vantagens deste tipo de iniciativas para os estudantes?

O projeto Formula Student é parte de um programa promovido pela Escola Técnica Superior de Engenharia Industrial de Barcelona, 
denominado “FET a l’ ETSEIB” (“Feito na ETSEIB”), que inclui projetos do tipo CDIO (Conceber – Projetar – Implementar – Operar) rea-
lizados pelos estudantes. São projetos em que o aluno pode realizar todas as etapas: desde a ideia, passando pelo design, cálculo, 
construção e desenvolvimento, até à utilização do produto ou serviço projetado. Têm um elevado valor formativo, pois permitem 
colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas disciplinas anteriores, enfrentar problemas reais, avaliar a dificuldade de passar 
do projeto à realidade física de um produto ou serviço que deve funcionar corretamente e de forma fiável, aprender a trabalhar em 
equipa e a contactar com empresas. No caso específico da Formula Student, apresenta também uma mais-valia por se tratar de uma 
competição de âmbito internacional, o que permite aos estudantes conhecer e competir com equipas de todo o mundo e lhes obriga 
a elaborar todos documentos e apresentações em inglês.

Para além do envolvimento de estudantes e professores, este tipo de projetos requer um importante investimento económico. 
Quais são atualmente as vias de financiamento para a realização deste tipo de projetos? Que papel desempenha a relação uni-
versidade-empresa?

A universidade disponibiliza toda a infraestrutura humana e material necessária para o projeto, mas apenas pode financiar de 
forma direta uma pequena parte do custo total. Por isso, é fundamental a contribuição das empresas que patrocinam o projeto, 
através do fornecimento de componentes, materiais, maquinagens, assistência e até mesmo de dinheiro. A colaboração das em-
presas cobre a maior parte dos custos globais do projeto. Sem a contribuição das empresas, não seria possível realizar o projeto. 
Isto obriga os estudantes da equipa a procurar e contactar empresas e deste modo, além de conseguirem a sua colaboração, têm 
a oportunidade de conhecer de perto muitas empresas de diferentes setores. 

Francesc Roure Fernández 
Engenheiro Industrial, com especialização em Mecâ-
nica, e Doutor em Engenharia Industrial pela Univer-
sidade Politécnica da Catalunha (UPC). Catedrático 
de Universidade do Departamento de Resistência de 
Materiais e Estruturas na Engenharia, da UPC, desde 
1991. Desenvolve a sua investigação nas áreas da 
análise experimental e numérica de tensões e defor-
mações, simulação e ensaio de estruturas metálicas 
leves. Realiza colaborações de transferência de tecno-
logia na análise e ensaio de componentes e estrutu-
ras, especialmente no setor de estantes metálicas de 
armazenagem. Foi diretor da Escola Técnica Superior 
de Engenharia Industrial de Barcelona (ETSEIB) de 
2007 a 2013 e, desde 2013, é o responsável acadé-
mico do projeto Formula Student da ETSEIB – UPC.

ENTREVISTA com Francesc Roure, responsável  
académico do projeto Formula Student da ETSEIB – UPC.
«Sem a contribuição das empresas não seria  
possível realizar o projeto»

A aposta da Schaeffler Iberia na formação em universidades vai mais além da oferta de cursos específicos sobre rolamentos para 
centros técnicos de ensino superior. A colaboração com universidades estende-se ao patrocínio de projetos como a Formula 
Student, uma competição entre estudantes de universidades de todo o mundo em que as equipas projetam, constroem e 

desenvolvem.

Conexao 
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Nos passados dias 15 e 16 de de outubro de 2014, as 
principais empresas do setor alimentar-conserveiro da 
Península Ibérica reuniram-se no auditório existente na 

sede central da Roeirasa, Distribuidor Autorizado da Schaeffl er 
(código 001350173), localizada na cidade de Vigo (Espanha).

O motivo deste encontro foram as jornadas de formação teó-
rico-práticas organizadas pela Roeirasa com a colaboração da 
Schaeffl er, a fi m de dar a conhecer todos os benefícios dos 
produtos e serviços especialmente desenvolvidos e disponi-
bilizados pela Schaeffl er para a indústria da alimentação.

Para completar as ações formativas, foram incluídas no pro-
grama duas demostrações práticas: uma de montagem e des-
montagem de rolamentos e outra de alinhamento de compo-
nentes rotativos.

A Roeirasa, fundada em 1963, aposta fortemente na forma-
ção como ferramenta de fi delização dos seus mais de 4300 
clientes espalhados principalmente pela Península Ibérica. 

Com uma área total de armazenagem de 29.000 m3 que al-
berga mais de 195.000 referências de produtos, a Roeirasa 
oferece uma resposta imediata às necessidades do cliente, 
certifi cando a vocação de serviço que foi concebida como a 
essência da sua estratégia empresarial.

NOTÍCIAS NO CANAL 
DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
A ROEIRASA REÚNE AS PRINCIPAIS EMPRESAS 
DA INDÚSTRIA ALIMENTAR-CONSERVEIRA
FORMAÇÃO EM ROLAMENTOS E SERVIÇOS MINISTRADA PELOS ESPECIALISTAS 
EM MANUTENÇÃO DA SCHAEFFLER

O nosso Distribuidor Autorizado Rodamientos y Servicios, 
S.L., Royse (código 001350171), está duplamente de 
parabéns, já que para além de comemorar os 35 anos 

da sua fundação – 1979, Sevilha (Espanha) – adquiriu um local 
de 2000 m2 que lhe permitirá ampliar as instalações da sua sede 
central na capital hispalense.

Desde a sua fundação, a Royse especializou-se na distribui-
ção de rolamentos, inicialmente apenas da marca FAG e mais 
tarde também da marca INA, ambas pertencentes ao Grupo 
Schaeffl er, fatores-chave do crescimento e evolução da em-
presa.

Atualmente, a Royse conta na Península Ibérica com sucur-
sais em Granada, Córdoba, Linares, Madrid, Estepa, Valência, 
Bilbau, Burgos e Valladolid e um quadro total de 90 colabo-
radores, o qual será alargado em breve graças à etapa de ex-
pansão vivida pela empresa.

Com a aquisição em 2012 da empresa ISM, o Grupo Royse in-
tensifi cou a sua aposta no setor da manutenção, oferecendo 

ROYSE CELEBRA O SEU 35˚ 
ANIVERSÁRIO EM PLENA EXPANSÃO
ADQUIRE UM LOCAL DE 2000 M2 PARA AMPLIAR A SUA SEDE CENTRAL EM SEVILHA

aos seus clientes a otimização da gestão de produtos auxilia-
res e substituições, fator fundamental neste setor para me-
lhorar os custos e os tempos de gestão e, consequentemente, 
a efi ciência e a rentabilidade de cada centro de produção.

Formação prática realizada nas instalações da Roeirasa.

Evento comemorativo em Sevilha com (da esquerda para a direita) Álvaro 
Ortega junto de Juan I. Zoido (Presidente da Câmara Municipal de Sevilha) 
e Juan M. Ortega proferindo discurso ao lado Juan M. Ortega Jiménez, fun-
dador da empresa.



Cliente:
Museu - uma das pinacotecas mais importantes 

do mundo

Localização:

Madrid

Informação técnica relativa ao equipamento:

■ Ventilador Exaustor IR2

O PROBLEMA:
Duas das salas de exposição de um dos museus de 
Espanha de reconhecido prestígio internacional e 
com maior número de visitantes anuais sofreram um 
aumento excessivo da temperatura ambiente, provocado 
por uma falha nos rolamentos do rotor de um Ventilador 
Exaustor IR2.
Manter uma temperatura estável, à volta dos 19 °C, é 
fundamental para garantir a correta conservação de uma 
obra de arte. As temperaturas extremas e as variações 
bruscas de temperatura podem provocar dilatações e 
contrações que favorecem o aparecimento de rugas e 
fi ssuras na superfície dos quadros.

O DESAFIO: 
Oferecer ao cliente a reparação rápida da avaria e a 
garantia do funcionamento contínuo do ventilador para 
manter a temperatura ambiente em 19 °C e evitar o 
encerramento das salas.

A SOLUÇÃO: 
A Schaeffl er colaborou na montagem e no ajuste da folga 
radial residual dos rolamentos atuais. Para isso, optou-
se pela medição dos valores de vibração e termografi a 
e, posteriormente, após uma rápida análise, foram 
tomadas as medidas corretivas em relação a:

■   Quantidade de lubrifi cante no interior dos 
rolamentos.

■  Posição correta do rolamento fi xo-livre.
■  Ajuste da folga radial residual.

ANÁLISE DE CASOS DE SUCESSO:
GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS 
MANUTENÇÃO PREDITIVA PARA A CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE 
EM INSTALAÇÕES CULTURAIS

Vantagens para o cliente

Graças à experiência da Schaeffl er e ao acréscimo de valor/
poupança que o sistema de manutenção oferece aos equipa-
mentos reparados, é possível obter a melhoria constante das 
técnicas de manutenção. Isto proporciona, entre outras, as se-
guintes vantagens:

■  Otimização da vida útil dos rolamentos.
■  Garantia de acompanhamento em situações de deteção 

de falhas.
■  Eliminação de despesas relacionadas com falhas 

precoces que se traduzem em intervenções e/ou compras 
não programadas.

As eventuais perdas provocadas pelo encerramento ao público 
de uma ou mais salas seriam incalculáveis, uma vez que pode-
ria prejudicar o prestígio de um dos museus mais importantes 
do mundo. Do mesmo modo, é difícil quantifi car os possíveis 
danos que o excesso de temperatura poderia ter provocado 
nas obras de arte expostas nas salas afetadas pela avaria.
Em relação às melhorias qualitativas, cabe destacar a oti-
mização das melhorias nas práticas de manutenção graças 
à transferência de conhecimento entre os profi ssionais da 
Schaeffl er e a equipa de manutenção do Museu.
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Através da análise 
termográfi ca, os 
especialistas da 
Schaeffl er detetaram a 
falha nos rolamentos do 
rotor do ventilador.

Ventilador Exaustor IR2 origem da falha na ventilação.

Poupança de custos: 44.000 €
Perda de receita encerramento das salas 1 dia: 

Média de visitantes diários*: 
aprox. 7.600 x 5,6€ preço médio bilhete*

TOTAL: cerca de 41.000 €

Despesas pessoal e materiais 
(rolamentos, massa lubrificante 
e casquilhos)  

TOTAL: 3.000 €

* datos del año en que se realizó la intervención

Conexao 
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N o passado dia 8 de outubro de 
2014, a Schaeffl er Iberia celebrou 
o 2˚ Simpósio sobre Soluções pa-

ra a Manutenção na Industria Eólica no 
Parque Experimental Sotavento. O even-
to reuniu mais de meia centena de parti-
cipantes, todos eles representantes das 
principais empresas do setor eólico de 
Espanha e Portugal. 

O principal objetivo da jornada foi dar a 
conhecer novos desenvolvimentos em 
tecnologia de rolamentos, bem como 
aplicações e serviços especialmente 

concebidos para a manutenção na in-
dústria eólica.

Após as palestras, realizadas pelos espe-
cialistas em manutenção da Schaeffl er e 
por alguns representantes de reconhe-
cido prestígio do setor, os participantes 
tiveram a oportunidade de visitar o Par-
que Eólico, centro de referência focado 
em projetos de IDI e em outras atuações 
relacionadas com a formação, divulgação 
e educação energética.

Na busca da otimização do desempenho 
dos nossos produtos e serviços para a 

manutenção, o investimento e a investi-
gação na área eólica são uma das nos-
sas prioridades.

2˚ SIMPÓSIO SOBRE SOLUÇÕES PARA A 
MANUTENÇÃO NA INDÚSTRIA EÓLICA
O PARQUE EXPERIMENTAL SOTAVENTO FOI O PONTO DE ENCONTRO DE 
ESPECIALISTAS DO SETOR EÓLICO

T 
rabalho no departamento técnico 
de uma importante empresa de 
engenharia que se encarrega da 

conceção das partes mecânicas para 
clientes de diversos setores industriais. 
Atualmente temos vários projetos em 
mãos, pelo que gostaria que me aconse-
lhassem sobre a seleção dos rolamentos 
adequados, pois acredito que cada apli-
cação exigirá um tipo de revestimento. 
Poderiam indicar-nos os mais adequa-
dos para a utilização em motores e gera-
dores elétricos?

Resposta do STC:
Com o objetivo de proteger o rolamento 
efi cazmente e consequentemente tam-
bém a máquina, o Schaeffl er Technology 
Center da Schaeffl er Iberia recomenda 
diferentes revestimentos em função da 
aplicação e do cliente. A nossa experiên-
cia adquirida durante todos estes anos 

permitiu-nos desenvolver os revestimen-
tos mais efi cazes em cada campo.
Os problemas mais frequentes nestas 
aplicações são a passagem de corrente 
elétrica através dos rolamentos. Tal facto 
provocaria a falha dos rolamentos produ-
zindo uma paragem imprevista da máqui-
na. Por isso, recomendaríamos a utiliza-
ção do nosso revestimento Insutect® A, 
revestimento cerâmico de óxido de alu-
mínio. Normalmente este revestimento 
leva o sufi xo J20AA, mas também existem 
outras variantes em função da conceção 
da aplicação fi nal.
Nesta aplicação, uma alternativa ao 
revestimento poderia ser o uso de rola-
mentos com corpos cerâmicos, uma vez 
que a cerâmica é um bom isolante contra 
a passagem de corrente elétrica.
Este é apenas um exemplo de como um 
revestimento pode contribuir para a ob-
tenção de aplicações mais rentáveis. 

Outros revestimentos disponibilizados 
pela Schaeffl er são a gama Corrotect®, 
que protege os rolamentos contra a cor-
rosão em inúmeros setores industriais, e 
TRIONDUR®, solução especialmente ade-
quada contra o desgaste. 
A Schaeffl er considera o revestimento 
um componente do rolamento. Conta-
mos com um Centro de Tratamento de 
Superfícies que se dedica exclusivamen-
te ao desenvolvimento e à otimização 
de revestimentos para rolamentos. As 
variantes e fatores a ter em conta são 
muitos, pelo que recomendamos que 
consulte o nosso Schaeffl er Technolo-
gy Center, o qual lhe indicará a melhor 
solução para satisfazer todos os seus 
requisitos.

Schaeffl er Technology Center.

stc.pt@schaeffl er.com

O Schaeffl er Technology Center 
responde às suas consultas

O Schaeffl er Technology Center está ao seu dispor para resolver quaisquer dúvidas técnicas 
que possam surgir, tanto em relação a cálculos, manutenção e serviços como em qualquer 
aspeto relacionado com o portfólio de produtos das marcas INA e FAG.
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Palestras realizadas nas instalações do Parque 
Eólico Sotavento.



 
 

Schaeffler Iberia, S.L.U. c/Foment, 2  P.I. Pont Reixat. 08960 Sant Just Desvern (Barcelona).

Os números falam por si mesmos. Em apenas um ano
 • 3,5 milhões de acessos 
 • 500 000 descargas de dados em CAD 
 • 150 000 cálculos

medias® 5.2, a nova versão do sistema de seleção e assistência de produtos para rolamentos, 
casquilhos antifricção e guias lineares já está disponível.

Clara, rápida e fácil de utilizar. Tanto online como offline. Descubra por si mesmo as inúmeras 
vantagens e utilize medias® 5.2 para fazer os seus desenhos com a comodidade que sempre sonhou: 
obtenha a informação técnica dos produtos INA e FAG, calcule os rolamentos de acordo com o padrão 
de catálogo e as guias lineares com Bearinx® online Easy Solution e transfira os dados CAD direta-
mente para o seu desenho.

Não podia ser mais fácil e seguro: http://medias.schaeffler.pt

medias® 5.2 –
MUITO MAIS QUE UMA 
FERRAMENTA DE CÁLCULO


