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Um dia na cidade
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Apartir de agora poderá ser o primeiro a 
ficar a par de todas as novidades do grupo 
Schaeffler a nível mundial, subscrevendo 

o recém-inaugurado canal da Schaeffler no 
YouTube.

Nesta poderosa plataforma, que recebe mais de 
100 horas de vídeo por minuto, encontrará infor-
mações sobre novos produtos, eventos corpora-
tivos e desportivos, formações e todo o material 
audiovisual produzido pela Schaeffler, tanto o dos 
últimos anos como os de nova criação.

Não deixe para mais tarde e subscreva já.

SIGA-NOS AGORA TAMBÉM NO YOUTUBE
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Barcelona, 17 de julho de 2015.

A Audiência Provincial de Madrid condenou a empresa Rodaindustria Ibérica S.A. ao pagamento de uma indemnização 
por perdas e danos, no valor de 7,6 milhões de euros, à empresa Schaeffler Iberia por violação do seu direito de marca. 
O objeto da sentença proferida no dia 15 de junho de 2015 foi a distribuição em Espanha de rolamentos FAG falsificados 
e contrafeitos ou de origem extracomunitária. Para além de confirmar a violação da marca já apreciada pelo Tribunal 
de Instância, a Audiência Provincial acordou elevar consideravelmente o quantum indemnizatório, fixado em primeira 
instância em 4.543,05 euros, até aos 7,6 milhões de euros a título de dano emergente, lucro cessante e grave dano  
ao prestígio da marca FAG. Este é outro passo importante na luta contra a contrafação de produtos e marcas para a 
Schaeffler Iberia e, consequentemente, para todo o Grupo, que desde 2004 tem adotado medidas pertinentes e eficazes. 

Valeu a pena esperar
Em 2011, um tribunal de primeira instância proferiu uma sentença contra a Rodaindustria Ibérica S.A., condenando-a a 
pagar uma indemnização de 4.543,05 euros por perdas e danos. Esta sentença reconhecia a violação do direito de marca 
e proibia a Rodaindustria Ibérica S.A. de distribuir rolamentos FAG. Além disso, obrigava o referido distribuidor a retirar do 
mercado todos os rolamentos comercializados anteriormente. O gabinete de advogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, 
que representou a Schaeffler Iberia no julgamento, recomendou a interposição de recurso, uma vez que, embora a sen-
tença anterior tivesse sido favorável à Schaeffler, o valor da indemnização por perdas e danos era irrisório em relação à 
dimensão dos danos verdadeiramente causados. Quatro anos mais tarde, a Audiência Provincial de Madrid proferiu uma 
sentença que condena a Rodaindustria Ibérica, S.A. a pagar à Schaeffler Iberia a quantia de 7,6 milhões de euros.  

Antigos parceiros
A Rodaindustria Ibérica, S.A. e a Schaeffler Iberia* colaboraram durante muitos anos como parceiros. A empresa era 
aliás um dos distribuidores autorizados da Schaeffler Iberia*. No ano 2001, devido a algumas informações que ques-
tionavam a licitude de determinadas práticas desenvolvidas por esta empresa, a Schaeffler* deu por concluída a co-
laboração com a Rodaindustria Ibérica S.A. e rescindiu o contrato de distribuição. No entanto, a empresa continuou 
a distribuir os rolamentos FAG em Espanha, vendendo-os por um preço inferior ao do mercado ou comprando-os de 
fontes não fiáveis. Consequentemente, produtos contrafeitos e falsificados foram introduzidos no mercado causando 
graves danos à reputação dos rolamentos FAG. 

A Schaeffler luta contra a contrafação de produtos
Em 2004, a Schaeffler criou um organismo central para lutar contra a contrafação de produtos e a violação das suas 
marcas. Desde então, muitas coisas se passaram: durante todo este tempo, a Equipa de Proteção de Marca investigou 
mais de mil casos. Não se trata em absoluto de casos exclusivos da região asiática, como fica demonstrado pelo ex-
posto acima. Na Europa e nos Estados Unidos também ocorre um grande número de casos importantes de falsificação 
e violação de marcas. Graças a estas experiências a nível mundial, o procedimento a seguir para lutar contra tais vio-
lações foi sendo constantemente aperfeiçoado. Como regra geral, o Grupo Schaeffler aplica uma estratégia de tolerân-
cia zero em relação a estas violações. O objetivo principal desta luta é proteger os clientes que compram os produtos 
INA e FAG através da rede de distribuição autorizada. Para tal, a Schaeffler avaliou e certificou os seus distribuidores 
em todo o mundo, disponibilizando uma lista dos distribuidores autorizados no site da Schaeffler (www.schaeffler.pt), 
onde também podem ser consultados os respetivos números de certificação. 

Se tiver a menor dúvida sobre a origem dos rolamentos, por favor, dirija-se às pessoas de contacto da Schaeffler a nível 
local ou à Equipa de Proteção de Marca (piracy@schaeffler.com). 

7,6 MILHÕES DE EUROS DE INDEMNIZAÇÃO 
PELA DISTRIBUIÇÃO DE ROLAMENTOS FAG 
FALSIFICADOS 
A RODAINDUSTRIA IBÉRICA S.A. FOI CONDENADA POR INFRINGIR O DIREITO DE MARCA
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* Até 2006, os produtos da marca FAG eram comercializados através da empresa FAG Sales Europe Iberia – Sucursal Espanha. Em 2006, a FAG Sales Eu-
rope Iberia – Sucursal Espanha e a INA Iberia, S.L. integram legalmente as suas estruturas numa única empresa denominada Schaeffler Iberia, S.L. (atual 
Schaeffler Iberia, S.L.U.).
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Os desafios da 4.ª Revolução Industrial
Na fábrica do futuro, as máquinas e os componentes tro-
carão informações constantemente, obtendo resultados 
perfeitos e processos eficientes graças ao seu elevado nível 
de automatização.

Estamos perante a 4.ª Revolução Industrial que, sob a de-
signação de “Indústria 4.0”, está a dar os seus frutos como 
uma versão informatizada de fábrica onde todos os proces-
sos estão interligados e interagem entre si. O desafio para 
este novo cenário residirá na conetividade entendida não só 
em termos do fluxo de dados integrados, mas também da 
informação que flui para além dos limites do sistema.

Esta necessidade de conetividade universal e de longo al-
cance exige máquinas com capacidade para gerar os dados 
requeridos a nível local, gerir as respetivas avaliações e trans-
mitir os dados resultantes. Para alcançar este objetivo, é ne-
cessário um desenvolvimento abrangente que englobe desde 
um simples componente da máquina até um (sub)sistema 
mecatrónico, bem como a medição precisa dos dados de 
Condition Monitoring (estado da lubrificação, partículas de 
desgaste, temperatura, vibrações e frequências), das forças, 
dos binários do motor e  das velocidades, os quais permitem 
obter uma imagem virtual precisa do estado da máquina, da 
maioria dos processos e do estado de produção.

O papel do rolamento na Indústria 4.0
As soluções inteligentes de rolamentos permitem avaliar as 
condições de funcionamento importantes de uma máquina, 
um produto ou até mesmo de uma instalação de produção e 
transmitir os dados a uma unidade de controlo.

Uma vez que os rolamentos são responsáveis pelo guiamento 
e posicionamento e, ao mesmo tempo, suportam as forças e 
os movimentos, é possível detetar imediatamente inúmeras 
variações no processo de produção ou nos próprios produ-
tos, incluindo as variações no estado de desgaste e na lubri-
ficação dos rolamentos.

A medição precisa dos dados de Condition Monitoring (esta-
do da lubrificação, partículas de desgaste, temperatura, vi-
brações e frequências), bem como das forças, dos binários do 
motor e das velocidades, permite obter uma imagem virtual 
precisa do estado da máquina, da maioria de processos (mo-
nitorização de processos) e do estado de produção.

A monitorização do estado da máquina e dos múltiplos pro-
cessos de produção é o desafio principal da engenharia me-
cânica na incipiente Indústria 4.0.

Nova tecnologia de sensores
A nova tecnologia de sensores da Schaeffler permite medir 
as tensões do material diretamente nos veios de transmis-
são e convertê-las num sinal preciso de binário do motor. 
Em muitas máquinas, o sistema de controlo calcula o binário 
do motor como valor nominal para o motor e define-o ele-
tronicamente. Os sensores do binário do motor são mais 
precisos e podem ser montados no ponto exato em que se 
pretende medir um determinado binário do motor. Deste 
modo, as temperaturas já não exercem qualquer influência 
sobre os sistemas hidráulicos, nem a fricção nos redutores 
interligados.

SOLUÇÕES INTELIGENTES DE 
ROLAMENTOS PARA A INDÚSTRIA 
DO FUTURO
A SCHAEFFLER E A INDÚSTRIA 4.0

FAG SmartCheck e FAG Wear Debris 
Check, sistemas de monitorização 
avançada.
O FAG SmartCheck é um sistema online que proporciona 
informação completa sobre o estado dos componentes da 
máquina, tendo em conta parâmetros adicionais, tais como 
o binário do motor. Este dispositivo faz parte do sistema de 
controlo da máquina, estando portanto integrado no proces-
so de monitorização.

O FAG War Debris Check monitoriza o aumento do número de 
partículas ou contaminantes nos circuitos de óleo e analisa 
esta informação com base no tamanho e no tipo de material. 

Conexao 

A tecnologia dos sensores do binário do motor já é aplicada em 
máquinas agrícolas
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Estes sistemas de sensores podem ser integrados facilmente 
nos sistemas de controlo e monitorização. Em combinação 
com a análise de vibrações, permite identificar os compo-
nentes defeituosos de um redutor. Isto permite programar os 
prazos de entrega, as encomendas de peças sobresselentes 
e as reparações. 

A importância dos métodos de lubrifi-
cação para a Indústria 4.0 
Para o bom funcionamento e desempenho dos rolamentos é 
fundamental uma lubrificação adequada. A Schaeffler coloca 
à sua disposição os dipositivos GreaseCheck e FAG Concept 
8, como soluções para melhorar a Eficiência Geral dos equi-
pamentos.

O GreaseCheck é formado por dois componentes: um sensor 
e um quadro de avaliação. O sensor contém um dispositivo 
ótico para detetar o estado da massa lubrificante através da 
temperatura, do conteúdo de água, da contaminação e da ca-
pacidade lubrificante. Com as medições obtidas, no quadro 
de avaliação é calculado um valor específico que quantifica a 
qualidade do lubrificante. O sinal de saída pode ser enviado 
ao PLC para novas ações ou pode ser ligado a um dispositivo 
de lubrificação, como o FAG Concept 8.

O FAG Concept 8 pode fornecer com precisão a quantidade 
exata de massa lubrificante de praticamente todos os equi-
pamentos industriais. Com 8 saídas para uma correta lu-
brificação e 70 bares de pressão, é o dispositivo ideal para 
motores elétricos, bombas, redutores, ventiladores e com-
pressores.

O GreaseCheck e o FAG Concept 8 formam um sistema autos-
suficiente que dispensa a instalação de qualquer dispositivo 
adicional, garantindo não só o adequado funcionamento do 
rolamento, mas também de todo o equipamento, para além 
de uma redução dos recursos com a consequente diminuição 
significativa dos custos.

Para satisfazer as necessidades do futuro, a importância do 
rolamento aumentará de forma constante, uma vez que já não 
se trata de um mero dispositivo de anéis e corpos rolantes em 
aplicações críticas. Uma lubrificação adequada é essencial 
para garantir o bom funcionamento e desempenho dos rola-
mentos, contribuindo assim para melhorar a disponibilidade 
das máquinas-ferramentas.

FAG SmartCheck e  
FAG Wear Debris Check, 
os aliados perfeitos da 
monitorização avançada.
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SUMINISTROS  INDUSTRIALES 
SYRESA CELEBRA O SEU 25.° 
ANIVERSÁRIO COM A INAUGURAÇÃO 
DE UMA DELEGAÇÃO EM VITORIA

No passado dia 13 de junho, Santos Sánchez, acom-
panhado de toda a sua equipa, agradeceu o esforço 
realizado por todos para a abertura de uma nova sede 

em Vitoria (Espanha): “Do mesmo modo que num rolamento, 
cada pequeno componente tem uma importância fundamen-
tal”, afirmou Sánchez

Sob o lema "fazemos o que gostamos e gostamos do que 
fazemos", a equipa humana da Syresa (código distribuidor 
autorizado n.º 001350175) com a sua central em Valladolid 
(Espanha) e uma trajetória de 25 anos no âmbito da distri-
buição de fornecimentos industriais, coloca à disposição dos 
seus clientes “uma grande maquinaria perfeitamente sincro-
nizada, na qual as nossas equipas financeira e comercial, o 
departamento técnico e as equipas de armazém e transporte 
funcionam com um único objetivo, que é resolver os seus pro-
blemas para que tudo continue a girar…”, salientou Sánchez.

A localização e os dados de contacto da nova sede da empre-
sa Suministros Industriales Syresa em Vitoria já estão disponí-
veis no site da Schaeffler Iberia, www.schaeffler.pt, na secção 
Rede de Distribuição.

Da esq. para a dir. Luis Prieto e Santos Sánchez nas novas instalações da Syresa 
Vitoria.

Conexao 

No passado dia 20 de Junho, teve lugar a celebração  
do 25ª Aniversário de Roliol (código distribuidor auto-
rizado 001351184), localizado na zona industrial de  

Vila Nova de Sande (Guimarães). Foi um ato muito emotivo já 
que também se homenageou o seu fundador, o Sr. Eng. José 
Marques do Vale falecido há uns meses.

A Sra. Dra. Ana Sofia do Vale, filha e sucessora do Sr. Eng. José 
Marques do Vale , recordou a energia e o o trabalho desenvol-
vido por seu pai e fundador, durante estes 25 anos.

A equipa humana de Roliol, fornecedores, clientes e colabora-
dores assistiram emocionados e orgulhosos de formar parte da 
história desta empresa familiar, que afronta novas metas e desa-
fios do mercado ao qual querem estar cada vez mais presentes. 

Prova deste fato é a nova pagina web www.roliol.pt, em que 
encontrará mais informação atualizada sobre a empresa e a 
ampla gama de produtos que comercializa.

25° ANIVERSÁRIO DA ROLIOL E 
HOMENAGEM AO SEU FUNDADOR

De esquerda a direita: o Sr. Tiago Monteiro de Schaeffler Iberia e a Sra. Ana Sofia 
do Vale e o Sr. Miguel Machado de Roliol.
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¿O que é a AEM e qual é a sua missão e valores?

A nossa Associação tem por objeto e missão a difusão da Manutenção em 
Espanha. Somos uma Associação sem fins lucrativos que vamos a camin-

ho de completar 40 anos zelando, desinteressadamente, por este objetivo e 
aglutinando na nossa organização diferentes setores de atividade nos quais 
a Manutenção é essencial. A indústria química, a energia, alimentação, trans-
porte, logística, edifícios e a segurança são setores que abordamos de forma 
intensa com Comités específicos para cada um deles e com Jornadas periódi-
cas de troca de experiências e projetos.  Atualmente estamos a aprofundar no-
vos campos, como é o caso das telecomunicações e do setor da água. Existem 
muitos outros campos que queremos abordar, tais como o das indústrias do 
papel, defesa, hospitais, etc. Temos muito trabalho pela frente.

¿Em que situação se encontra a manutenção industrial em Espanha?

Do ponto de vista profissional, a manutenção industrial em Espanha ocupa 
uma posição relevante em relação aos países da União Europeia. Um exemplo 
desta boa posição é o caso dos prémios europeus de manutenção, que re-
conhecem a trajetória de profissionais deste campo, onde obtivemos diversos 
prémios. 

Perante a situação económica e financeira dos últimos anos, as empresas 
realizaram grandes esforços para manter a sua rentabilidade e otimizar 
os recursos disponíveis. A manutenção passou a ser um aspeto de mel-
horia em muitas empresas? Em que tipo de manutenção se está a apostar 
atualmente?

O empresariado ainda não tem consciência, de forma bastante generalizada, 
embora com honrosas exceções, do nicho de melhoria que o investimento em 
manutenção pode representar para as suas empresas; não só do ponto de vis-
ta da poupança de custos, mas também da melhoria da competitividade da 
própria Empresa e de outros fatores importantes decorrentes do aumento da 
qualidade nos seus processos, produtos e serviços.

Embora todos tendamos a apostar nas manutenções preditivas e preventivas 
consoante o estado, a falta de tempo para fazer reengenharia e a falta de ino-
vação nestes processos estão a dificultar o avanço que seria desejável e que é 
potencialmente possível.

¿Quais são os novos projetos em que a AEM está a trabalhar para conti-
nuar a promover a otimização da manutenção no nosso país?

Há quatro anos que estamos a apostar numa profunda mudança na Asso-
ciação, para que ela seja mais dinâmica e possa ser melhor percebida pelos 
nossos Associados como uma ferramenta útil para a sua gestão e para as 
suas tarefas quotidianas. Estamos empenhados em envolver, ainda mais, as 
Universidades, Câmaras de Comércio e Administrações autonómicas e cen-
trais, com o objetivo de obter um apoio firme sobre a base do já tratado peso 
específico da Manutenção, e continuaremos a apoiar os técnicos do setor, 
fomentando a certificação de profissionais, projeto em que estamos a trabal-
har há quatro anos com um grande sucesso, visando aumentar o número de 
associados.

Francisco Javier González 
Fernández

Engenheiro técnico em Eletrónica e Mecânica 
e doutor em Engenharia Industrial na área de 
Mecânica de Máquinas. Conta com 34 anos 
de experiência na profissão, e as suas áreas 
de investigação e atividade profissional fo-
ram sempre as de Manutenção e Caminhos 
de Ferro.
Durante 28 anos desenvolveu a sua atividade 
no Metro de Madrid, com responsabilidades 
diretas sobre a manutenção tanto própria 
como contratada. De 1998 a 2003, como che-
fe de engenharia e, de 2003 a 2009, como 
diretor-geral de engenharia, manutenção e 
I&D da empresa. Foi responsável de mais de 
duas centenas de projetos ferroviários, con-
ta com uma vasta experiência na direção do 
controlo de fabrico, colocação em serviço, 
remodelação de unidades, implantação e 
acompanhamento da exploração no âmbito 
ferroviário, bem como na gestão e organi-
zação de centros de manutenção de material 
rolante. Recebeu o Prémio Europeu de Manu-
tenção 2006.
Atualmente é o diretor-geral da 2iT Ingenie-
ria e presidente da Associação Espanhola de 
Manutenção (AEM), professor das universida-
des ETSICCP e UNED em caminhos de ferro, 
consultor em matéria de caminhos de ferro e 
manutenção industrial e membro “Fellow” do 
IRSE e do IEEE.
Tem dez livros publicados sobre manutenção 
e caminhos de ferro e doze artigos internacio-
nais em revistas indexadas sobre a matéria.

ENTREVISTA com Francisco Javier González Fernández, 
presidente da Associação Espanhola de Manutenção (AEM).
“O empresariado ainda não tem consciência do nicho 
de melhoria que o investimento em manutenção pode  
representar para as suas empresas”



8

Resposta do STC:
O Schaeffler Technology Center recomenda a utilização do soft-
ware BEARINX – online Easy Linearsystem, que se encontra dis-
ponível de forma gratuita no site da Schaeffler Iberia, dentro 
da secção Ferramentas de Cálculo. Com o BEARINX-online Easy 
Linearsystem, poderá simular um sistema de até três veios e  

 
calcular a vida útil e o coeficiente de segurança estática, bem 
como a deformação dos sistemas de guiamento linear no ponto 
que desejar. Apresentamos abaixo um breve tutorial dos pas-
sos a seguir para calcular a sua aplicação.

O Schaeffler Technology Center 
responde às suas consultas

O Schaeffler 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.

E  stou a elaborar uma aplicação de Pick & Place e necessitaria informações sobre a gama de módulos e System Solutions 
comercializada pela Schaeffler. O problema é que não sei exatamente que produto devo utilizar, pelo que gostaria que me 
informassem se existe alguma ferramenta de cálculo que me possa ajudar a realizar a seleção adequada de produtos para 

o desenvolvimento de diferentes projetos. Para além do tempo de vida útil do sistema, tenho especial interesse na deformação 
no ponto de recolha da carga. Como me podem ajudar?

PASSO 2 
Introduza o curso útil e 
a posição de todos os 
módulos. 

PASSO  1 
Selecione o número de veios 
da aplicação, bem como a sua 
disposição.

PASSO 4 
Introduza o sentido da gravidade em 
relação à aplicação. 

PASSO 3 
Defina a posição 
inicial e os ciclos de 
carga de todos os 
veios.

Conexao 
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PASSO 5 
Defina as massas, a sua 
posição e sobre que 
veio estão apoiadas. 
Indique em que casos 
de carga atuam.

PASSO 6 
Introduza possíveis forças externas 
e determine em que casos de carga 
atuam, se existirem.

PASSO 7 
Determine a posição dos pontos de trabalho que 
indicarão o valor de deslocação resultante das 
deformações dos sistemas de guiamento linear.

PASSO 8 
Introduza a informação 
relacionada com o pro-
jeto: título, n.º projeto, 
comentários, etc.

PASSO 9 
Escolha o tipo de módulo a montar e a motori-
zação. Por último, ative o botão “calculation”. 
Passados alguns minutos, verifique o correio 
eletrónico (o mesmo que utilizou quando efe-
tuou o registo) para visualizar os resultados.

PASSO 10 
Visualização dos resultados.



ANÁLISE DE CASOS DE SUCESSO:  
GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS 
INTEGRAÇÃO DE ROLAMENTOS E SERVIÇOS PARA CONVERSORES
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O PROBLEMA:
Na instalação siderúrgica de aço soprado trabalham dois 
conversores. O cliente desejava substituir o conversor nú-
mero 1 e aumentar ao mesmo tempo o seu tamanho até a 
uma capacidade de 400 toneladas.

O DESAFIO: 
A aplicação requeria uma solução muito ambiciosa para o 
rolamento de apoio, bem como para a execução da nova 
chumaceira Ferrocast.

Dado que o conversor é um ponto de estrangulamento crucial 
para o desenvolvimento dos processos de produção e o cliente 
já tinha tido excelentes experiências com as soluções de Con-
dition Monitoring da Schaeffler, optou-se pela monitorização 
dos rolamentos e das engrenagens. Contudo, como o processo 
dificultou a possibilidade de utilizar um sistema de medição de 
vibrações padrão, foi necessário combinar diferentes métodos 
de monitorização num único sistema integrado.

Vantagens para o cliente:

O cliente recebeu uma solução integral para a reconstrução do 
conversor, uma vez que foi incluída a construção, a engenharia e 
a entrega da nova chumaceira para o rolamento do conversor com 
um design que constituía uma solução inovadora e de vanguarda. 
Completada com diferentes soluções de Condition Monitoring, a 
principal vantagem é a maior vida útil graças ao design inovador 
da chumaceira, o que significa uma redução da manutenção e dos 
custos de paragem do conversor completo.

Gracias à estreita colaboração entre o fabricante e todos os depar-
tamentos da Schaeffler envolvidos, o cliente recebeu uma solução 
que satisfez plenamente as suas necessidades. É de realçar a per-
sonalização do projeto, que permitiu obter produtos prontos para 
a montagem imediata do dispositivo de emissão acústica e do FAG 
GreaseCheck.

Cliente: 
O cliente, que conta com diversas instalações 

de produção, é líder europeu no fabrico de 

aço com uma produção anual de mais de 10 

milhões de toneladas.

Informação técnica relativa ao conversor:

■ Capacidade de conversor = 400 toneladas

■ Produção anual: aprox. 5 milhões de tone-

ladas.

■ Temperatura de funcionamento: máx. 1750 Cº

A SOLUÇÃO: 
Em colaboração com o fabricante do conversor, a Schaeffler 
desenvolveu uma solução à medida baseada na execução 
de uma nova chumaceira de alta durabilidade. Rolamentos 
bipartidos autocompensadores de rolos como componentes 
garantiram a substituição dos rolamentos no menor tempo 
possível, diminuindo assim significativamente os custos de 
uma paragem não programada.

O sistema de Condition Monitoring complementar compre-
endia a monitorização do rolamento de apoio com emissões 
acústicas (AE) e a análise da massa lubrificante, transmis-
são de força na chumaceira do rolamento livre com extensó-
metro, deflexão vertical da chumaceira e monitorização da 
engrenagem com a análise online das partículas de óleo. 
Além disso, no pack do serviço foram incluídas a montagem 
do rolamento de apoio e a monitorização remota.

Poupança de custos:
■ Preço do aço bruto: 250 €/t

■ Volume de um lote: 400 t

■ Preço de um lote: 100.000 €

■ Produção diária: 20 lotes

■  Avarias e paragens não programadas:  
5-7 días

Perdas de produção por paragens não 
programadas: 10-14 milhões de euros

Informação técnica relativa à solução

❏ Rolamento livre do conversor: Z-537284. PRL
❏ Rolamento fixo: Rolamento autocompensador de 

rolos Z-541835.249/1120-B
❏ Chumaceira: F588998.01.KPGZ / 491120-FD-A e 

KPGZ / 49120-l-D-A-C
❏ Rolamento de apoio do Conversor: Rolamento de 

rolos cilíndricos F-605486.ZL
❏ Condition Monitoring: 

• Emissão acústica 
• Análise de massa lubrificante online
• Análise das partículas de óleo
• Transmissão da potência à chumaceira
• Deslocação do rolamento e do veio

❏ Serviços Schaeffler: 
• Montagem • Monitorização remota

Conexao 
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Sabia que nas nossas cidades e até mes-
mo nas nossas próprias casas podemos 
encontrar um grande número de rola-
mentos?  

Quando pensamos em rolamentos, vêm à nossa mente ima-
gens de fábricas, aplicações tecnológicas de vanguarda e am-
bientes industriais em geral, mas sabia que eles também estão 
presentes no nosso dia a dia e que até na nossa própria casa 
temos aparelhos com rolamentos? Eletrodomésticos, bicicletas, 
automóveis, comboios, elevadores…, tudo o que gira pode ter 
um rolamento no seu interior.

O novo catálogo de chumaceiras GK 1 descreve a gama de chumaceiras padrão comercializada pela 
Schaeffler e proporciona também informações essenciais sobre chumaceiras para aplicações espe-
cíficas no setor ferroviário.

Deste modo, o catálogo contém todas as informações necessárias para a seleção correta de uma 
chumaceira padrão. A chumaceira adequada pode ser selecionada e configurada para uma grande 
variedade de aplicações, tais como, por exemplo, em relação ao tipo de rolamento, à lubrificação 
ou às vedações. A execução do rolamento adequado para cada chumaceira e a grande quantidade 
de dados geométricos e informações adicionais relevantes fazem do novo catálogo GK 1 uma fonte 
de informação indispensável como ferramenta de consulta.

A gama de chumaceiras padrão da Schaeffler compreende chumaceiras bipartidas e não bipar-
tidas, chumaceiras de apoio e chumaceiras tipo flange. No que diz respeito às chumaceiras 
especiais, estas são concebidas para aplicações específicas em que os rolamentos padrão não 
são capazes de satisfazer todos os requisitos. Trata-se principalmente de aplicações para a 
indústria ferroviária, para além de outras aplicações industriais específicas. O novo catálogo 
de chumaceiras GK 1 contém uma seleção de exemplos que lhe proporcionarão informações de 
diversas áreas de aplicação e opções de chumaceiras, tanto para o setor ferroviário como para 
outras áreas concretas da indústria.

Dentro do quadro estratégico de “Mobility for tomorrow” 
(A Mobilidade do Futuro) e com o intuito de que possa 
descobrir as situações do seu dia a dia em que os rola-
mentos estão presentes, a Schaeffler coloca à sua dispo-
sição a edição especial “Um dia na cidade”.

NOVOS CATÁLOGOS E  
PUBLICAÇÕES
EDIÇÃO ESPECIAL:  
UM DIA NA CIDADE

NOVO CATÁLOGO DE CHUMACEIRAS GK 1

NOVO CATÁLOGO DE CHUMACEIRAS GK 1, DISPONÍVEL EM INGLÊS.

SOLICITE UM EXEMPLAR DE FORMA GRATUITA, ENVIANDO OS SEUS DADOS DE 
CONTACTO  PARA  MARKETING.PT@SCHAEFFLER.COM
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