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COLABORADORES COMPROMETIDOS,
CLIENTES SATISFEITOS
MOVE, A FILOSOFIA SCHAEFFLER PARA ALCANÇAR A EXCELÊNCIA EM QUALIDADE

A

s necessidades dos nossos clientes transformam-se em parâmetros
mensuráveis de Qualidade, Custo e Serviço. Graças à cultura de melhoria
contínua e à sólida orientação para o cliente, a equipa humana da Schaeffler
Iberia trabalha com o objetivo de melhorar estes três parâmetros e alcançar a total
Satisfação do Cliente.
Nos últimos 4 anos, conseguimos diminuir em 8% os erros produzidos na gestão de encomendas, 30% de redução nos erros
de armazém e 35% nos erros da oficina linear.

KAIZEN:
Termo japonês, símbolo da melhoria
contínua até à qualidade total.
“Fit for Quality”:
Aumentando o padrão de excelência
em qualidade.

ROLAMENTOS DE ROLOS CÓNICOS:
ROBUSTEZ, PRECISÃO E VERSATILIDADE
PORQUE OS ROLAMENTOS DE ROLOS CÓNICOS SÃO A SOLUÇÃO IDEAL EM TANTAS
APLICAÇÕES DE DIVERSOS SECTORES?
4000
mm

1000
mm
100
mm
15
mm

Engenharia pneumática e fluidos
Transmissão de potência

Tecnologia ferroviária
Indústria pesada
Energia eólica

Tipos de rolamentos

Com tratamento de
carbonitruração:
alta resistência ao
desgaste.

Qualidade Premium
na gama X-life:
propriedades
otimizadas, tais
como o downsizing.

Vedados e com quatro
carreiras de rolos:
grandes dimensões,
elevado desempenho
em fábricas de aço e
indústria pesada.

JKOS: fáceis de montar, com vedações em
um lado e lubrificação
permanente com
massa de alta
qualidade.

Com gaiola de aço:
maior vida útil e
funcionamento
silencioso.

Com duas carreiras
e disposição em
X, indicados para
turbinas eólicas.

Vantagens para o cliente:

Benefícios:

Q Graças

Q Podem suportar elevadas forças radiais e cargas axiais num

à vasta gama de dimensões disponíveis, independentemente da aplicação sempre há o rolamento do
tamanho adequado para cada solução

só sentido
Q Elevada rigidez

Q Excelente relação custo-benefício

Q Fácil montagem e desmontagem

Q Elevada capacidade de carga e estabilidade a altas velocidades

Q Vasta

Q Segurança

operacional graças à superfície de contacto
entre os rolos e as pistas

gama: de 15 mm a 4 metros, com uma ou várias
carreiras de rolos.

Q Alta resistência, proporcionando uma maior vida útil, graças

aos tratamentos térmicos especiais, como o endurecimento
ou a carbonitruração.
Q Vedações integradas nos rolamentos da gama padrão.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:
http://medias.schaeffler.com
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NOVO CONCEITO GLOBAL NO CANAL
DE DISTRIBUIÇÃO DA SCHAEFFLER
IBERIA
MAIOR SEGURANÇA E ALTO NÍVEL DE CONSULTORIA E SERVIÇO PARA OS
CLIENTES

N

o âmbito da implantação mundial
do Novo Conceito para o Canal de
Distribuição, a Schaeffler Iberia continua a desenvolver a sua rede de distribuição oficial, garantindo ao cliente final
uma excelente estratégia de fornecimento e um elevado grau de conhecimento
e serviço. Ao mesmo tempo, a Schaeffler
dá mais um passo na luta contra a contrafação, uma vez que os clientes só poderão
adquirir produtos originais INA & FA G
através de canais de venda autorizados.

Para isso, a Schaeffler realizou uma avaliação de todos os seus distribuidores a
nível mundial, seguindo critérios de serviço previamente definidos para manter
o elevado padrão que a Schaeffler pretende ter na sua rede de distribuição.
Apenas os distribuidores que cumpriram
tais requisitos se tornaram Distribuidores Autorizados. Este conceito materializa-se em dois elementos que reforçarão
a nova imagem corporativa: um letreiro
exterior com o nome da empresa e um

certificado oficial com um código de
validade legal, único e exclusivo a nível
mundial, que permite uma rápida identificação e evita possíveis falsificações.
Outra das novidades que serão aplicadas com o Novo Conceito é a implantação do novo logótipo. A partir de
agora, as marcas LuK, INA e FAG virão
acompanhadas da designação Schaeffler, apelido da família proprietária do
Grupo, reforçando assim o posicionamento das três marcas.

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS ESPANHA
BRAMMER IBERIA,
IA, S.
S.A.
A.
www.brammer.biz
biz

944 57
579
9 440
4 40

RODAMI
ROD
AMIENT
AMI
ENTOS
ENT
OS GAL
GALLAR
LARDO,
LAR
DO, S.
S.L.
www.ro
www
.rodga
.ro
dgalla
dga
llardo
lla
rdo.co
rdo
.com
.co
m

928 46
465
5 000
0

BUENAVENTURA GI
GINER
NER,, S.A.
NER
S.A.
www.giner.com

93 587 37 37

RODAMI
ROD
AMIENT
AMI
ENTOS
ENT
OS HURYZA
YZA,, S.A.
YZA
S.A.
www.ro
www
.rodam
.ro
damien
dam
ientos
ien
tos-hu
-huryz
-hu
ryza.c
ryz
a.com
a.c
om

976 47 20 52

DICELMA´C SERVEIS I COMP
COMP
OMPLEM
LEM.IN
LEM
.IND., S.
.IN
S.L.
L.
www.dicelmacserveis.c
s.com
s.c
om

93 741 27 50

RODAMI
ROD
AMIENT
AMI
ENTOS
ENT
OS NOR
NORTES
TESA,
TES
A, S.L
S.L.
www.no
www
.norte
.no
rtesa.
rte
sa.es
sa.
es

941 24 07 00

ENRIEL, S.L.
www.enriel.com

986 21 35 35

RODAMIENTOS
ROD
OS Y ACCESORIOS
A
IOS,, S.A.
IOS
S.A.
www.pa
www
.paran
.pa
randie
ran
diet.c
die
t.com
t.c

981 28 58 88

HERDAL, S.A.
www.herdal.com

93 384 24 11

RODAMI
ROD
AMIENT
AMI
ENTOS
ENT
OS Y SERV
SERV
ERVICI
ICIOS,
ICI
OS, S.
S.L.
L.
www.rodam
damien
ientos
tos.ne
tos
.net
.ne

902 409 999

INDICOM COMERCIAL, S.A.
www.indicom.es

93 874 69 63

RODAVE
ROD
AVELO
AVE
LO
www.ro
www
.rodav
.ro
davelo
dav
elo.co
elo
.com
.co
m

976.47.10.48

JULSA, S.A.
www.julsa.com

91 304 99 77

ROEIRA
ROE
IRASA
IRA
www.roeirasa.es
www

986 29
298
8 800
8

MORENO MANTENI
ENIMIE
ENI
MIENTO, REPAR. Y O
MIE
OPER
PERACI
PER
ACIONES, S.L.
ACI
www.morenomro.e
o.ess
o.e

98 530 16
1649
49

ROGAPE
ROG
APE, S.L.
APE
www.ro
www
.rogap
.ro
gapesl
gap
esl.co
esl
.com
.co
m

922 62
620
0 108
108

PARANDIET SUM. IND
INDUSTRIALES, S.L.
www.parandiet.com
om

94 327 97 00

SERVIT
SER
VITEC, S.A.
VIT
www.se
www
.servitecgrupo.
.se
po.com
po.
com

956 67 73 61

REPUESTOS MURCI
RCIA
RCI
A Gest
Gest
estión, S.L.
www.repuestosmurci
rcia.c
rci
a.com
a.c
om

968 89
894
4 162
162

SUMINI
SUM
INISTR
INI
STROS IND
STR
IND.. RODA
RODA
ODAUNI
UNION,
UNI
ON, S.
S.L.
L.
www.ro
.rodau
.ro
daunio
dau
nion.e
nio
n.ess
n.e

96 511 44 62

RODAMIENTOS ARIZTI, S.L.
www.arizti.com

945 25 18 22

SUMINI
SUM
INISTR
INI
STROS
STR
OS IND. SYRE
YRESA,
YRE
SA, S.
S.L.
L.
www.sy
www
.syres
.sy
resa.e
res
a.ess
a.e

983 390 833

Informação atualizada de distribuidores e delegações em www.schaeffler.es

Distribuidores Autorizados: estreitando laços e reforçando os valores de marca.
Q Autorização legal para comercializar todo o portfólio de produtos e serviços

das marcas INA e FAG.
Q Suporte comercial por parte da força de vendas da Schaeffler Iberia, para

oferecer um melhor serviço.
Q Apoio e consultoria na elaboração de documentação técnica e elementos

diferenciadores de imagem.
Q Cursos regulares de formação para colaboradores.

Mais um passo na luta contra a contrafação
Q Garantimos transparência ao cliente final, disponibilizando a identificação

dos Distribuidores Autorizados, os quais fornecerão sempre produtos
oficiais, reduzindo assim a venda de falsificações e ajudando na luta
contra a contrafação.
Q Criamos um padrão uniforme de qualidade, know-how e serviço para todos

os Distribuidores Autorizados.

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS PORTUGAL
CARLIS - EQUIPAM
MENTO
NTOS
S INDUSTRIAIS, LDA
www.carlis.p
s.pt
s.p

244 820 040

EUROO-R
ROL (NORT
ORTE), ROLAM. ACES. IND, LDA
www.eu
.euror
.eu
rorol.
ror
ol.com
ol.

225 361 195

EURO-R
ROL, IMP. COM. ROLAM.ACES. IND, LDA
www.euror
rorol.com

214 721 750

JUNCOROR-ACC
ORACCESÓRIOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, S.A
www.ju
.junco
ncor.pt
nco

226 197 360

NUNO & CAS
CASTRO, LDA
www.nu
.nunoe
.nu
noecastro.pt
noe

252 416 455

RF POR
PORTUG
TUGAL - RODAMIENTOS FEYC, S.A
TUG
www.rf
www
.rfpor
.rf
portugal.com
por

229 478 950

ROLP
ROL
PEDRA-ROLAMENTOS PONTE DA PEDRA, S.A
www.rolpedra.pt

229 600 804

ROLI
OLIOL - SOC. COM. EQUIPAMENTOS, LDA

253 576 435

T RAN
RANSOL
SOLDA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA
SOL
www.tr
www
.transolda.pt
.tr

239 432 130

Informação atualizada de distribuidores e delegações em www.schaeffler.pt
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GLOBAL TECHNOLOGY NETWORK
O CENTRO TECNOLÓGICO DA SCHAEFFLER IBERIA OBTÉM A CERTIFICAÇÃO
“SCHAEFFLER TECHNOLOGY CENTER”

O que é um Schaeffler Technology Center (STC)?
É um centro tecnológico local com acesso direto a toda a informação técnica existente no Grupo Schaeffler, fruto de décadas
de experiência e da força inovadora dos seus especialistas em todo o mundo. Os Schaeffler Technology Center formam a Global
Technology Network, uma rede internacional com mais de mil especialistas em diversos produtos e serviços. A certificação
“Schaeffler Technology Center” é uma prova tangível e também uma garantia do alto padrão global e uniforme na abordagem
da nossa parceria com os nossos clientes. Como referência, foi definido um portfólio padronizado de competências Premium
em rolamentos e aspetos relacionados.
A partir de agora, como cliente da Schaeffler, poderá beneficiar da experiência global de um grupo líder. Através do seu contacto
habitual na Schaeffler Iberia, poderá obter as melhores respostas às suas consultas técnicas:
Q Seleção dos produtos adequados para a sua aplicação específica
Q Definição de tolerâncias de montagem
Q Cálculo da vida útil ou dos intervalos de lubrificação para os seus produtos
Q Supervisão da montagem, lubrificação e Condition Monitoring
Q Formação dos seus colaboradores.

Experiência Global +
Conhecimento Local = excelente serviço ao cliente
Q Mais de 1250 engenheiros de vendas, em mais de 130 escritórios comerciais
Q Mais de 20 Schaeffler Technology Center
Q Mais de 1000 especialistas em produtos e sectores
Q 6000 pessoas envolvidas em projetos de I&D.

Global Technology Network: todo o conhecimento ao seu alcance através do seu
contacto local

Ao realizar uma consulta ao seu engenheiro de vendas habitual, terá à sua disposição a experiência de especialistas da
Schaeffler de todo o mundo. Se a sua consulta o exigir, o seu contacto habitual solicitará a assistência dos engenheiros do STC
da Schaeffler Iberia, os quais analisarão o seu problema, com a colaboração de especialistas da Schaeffler de qualquer lugar
do mundo, por forma a encontrar a solução que melhor se adapte às suas necessidades.

Especialistas em produtos, serviços e sectores
Para além de disporem de um vasto know-how em soluções de rolamentos e serviços afins, todos os especialistas da
Schaeffler, independentemente da sua localização, trabalham em estreita colaboração por sectores, o que lhes permite adquirir
um profundo conhecimento da sua área de especialização.

Trabalhando de forma conjunta com um parceiro experiente,
poderá concentrar-se plenamente nas atividades principais
do seu negócio.

A nossa máxima prioridade: oferecer um excelente serviço ao cliente
Graças à nossa rede global, poderá beneficiar de:
Q Acesso à nossa completa gama de produtos e serviços, com o suporte da experiência da rede global da Schaeffler
Q Soluções inovadoras para o projeto de máquinas, instalações, colocação em serviço e manutenção, tendo em conta

os custos totais de propriedade (TCO)
Q Pacotes

de serviços personalizados para aplicações específicas, de acordo com os requisitos individuais de cada

cliente
Q Elevados níveis de disponibilidade de máquinas e instalações com custos de manutenção otimizados.
Q Garantia e desenvolvimento da sua vantagem competitiva.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, SOLICITE O CATÁLOGO GTN À REDE DE ENGENHEIROS
DE VENDAS OU AO SEU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HABITUAL.
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ENTREVISTA com o Sr. Luis Polo, diretor-geral da

Associação Empresarial Eólica (AEE)
“A Espanha continua a ocupar uma posição de
destaque no ranking eólico de potência instalada”
O que é a AEE e qual é a sua missão e valores?

A Associação Empresarial Eólica (AEE) é a voz do sector eólico em Espanha. Representa
e defende os interesses do sector. Com mais de 200 empresas associadas, coordena
a investigação nas áreas relacionadas com a energia eólica e presta serviço aos seus
associados atendendo às suas diversas necessidades. Contribui para a formulação do
quadro normativo para que o sector se desenvolva nas melhores condições possíveis.
Divulga a realidade da energia eólica e realiza um trabalho didático dirigido à sociedade.
Realiza eventos de alto nível, reunindo personalidades relevantes no plano nacional e
internacional. Publica também relatórios e estudos que são uma referência no sector. A
nossa visão: a energia eólica é fundamental para a independência energética de Espanha, o desenvolvimento da economia e a sustentabilidade ambiental. A nossa missão:
promover o crescimento da energia eólica através da defesa dos seus interesses, da investigação, da comunicação e da educação.

Luis Polo
Ingressou na AEE como diretor-geral no passado mês
de dezembro. Polo está ligado há 18 anos ao sector
energético nas suas diferentes vertentes (eletricidade, renováveis, gás, cogeração, etc.). Licenciado em
Engenharia Técnica pela Universidade Politécnica de
Madrid, MBA pelo Instituto de Empresa e PDG pelo
IESE, iniciou a sua carreira prestando serviços na Butano S.A., filial da Repsol Gas. Em 1997, ingressou
na multinacional britânica BP, onde ocupou diversos
cargos de responsabilidade. Entre eles, o de Diretor
de Grandes Projetos e Grandes Contas do Sul da Europa na filial de energias renováveis BP Solar. Mais
tarde, foi contratado pela joint-venture hispanobritânica Hera EnerG como country manager para
Espanha.

A Espanha perdeu a liderança internacional em energia eólica, apesar de ter criado
nos últimos 20 anos uma indústria de referência no sector, a que se deve esta mudança de tendência?
Na realidade, a Espanha continua a ocupar uma posição destacada no ranking eólico mundial de potência instalada, apenas superada pelos Estados Unidos, China e
Alemanha. No entanto, 2013 marca uma mudança em que a nossa liderança começa
a estar em risco. O motivo é político: se até finais de 2011 existia um quadro regulamentar que incentivava a instalação de energia eólica com o objetivo de avançar
na independência energética de Espanha e no aumento do consumo de uma energia
local, livre de emissões e que estimula o desenvolvimento económico, hoje a situação
é a contrária. As políticas que este Governo está a adotar desde a sua chegada afastam
os investimentos de Espanha sine die.

Embora 2013 esteja a ser um ano difícil para o sector eólico, as previsões para o futuro são mais otimistas?
A eólica espanhola tem tudo para ter um futuro promissor, mesmo que no curto prazo seja impossível vislumbrá-lo. Demonstrou que
é uma alternativa energética válida, competitiva e sustentável, que foi durante seis meses consecutivos a primeira tecnologia do sistema elétrico. Todos os fundamentos que impulsaram a energia eólica até à data continuam vigentes: segurança energética, estabilidade de preços, desenvolvimento económico local, atenuação da mudança climática... e são maioria os países do nosso continente
que apostam na energia eólica. Portanto, a pergunta é, se a Espanha é líder neste sector – e, infelizmente, não pode alardear de ser
em muitos - porque desfazer o caminho percorrido? Os problemas conjunturais não deveriam impedir-nos de olhar para o futuro.
E olhando para o futuro, quais são as vias de desenvolvimento mais viáveis para as empresas locais?
De um lado, a exportação transformou-se num balão de oxigénio para a indústria nacional, assim como a internacionalização.
Muitas empresas do sector já estão a seguir esse caminho com sucesso e outras estão a considerá-lo seriamente. De facto, a AEE
é cada vez mais ativa no apoio aos associados que embarcam na aventura de entrar em novos mercados. De outro lado, estamos
a assistir ao desenvolvimento de novas possibilidades no âmbito da manutenção eólica. A manutenção está a se tornar um fator
tão importante que são já muitos os centros de formação que oferecem cursos oficiais destinados a formar profissionais. Num
mercado de trabalho difícil e num ambiente de volatilidade crescente para o sector, acreditamos cada vez mais na importância
da formação dos trabalhadores eólicos. Por isso, tivemos um envolvimento cada vez maior na sistematização da formação até
lançarmos os nossos próprios cursos de Manutenção, Conceção e Construção de Parques Eólicos.

CURSOS DE FORMAÇÃO
SCHAEFFLER IBERIA 2013
O GRUPO GUISSONA CONFIA A FORMAÇÃO DOS SEUS COLABORADORES DA
ÁREA DE MANUTENÇÃO À SCHAEFFLER IBERIA

M

ecânicos e encarregados de manutenção de diversas
áreas do nosso cliente Corporación Alimentaria Guissona frequentaram o Curso Básico de Tecnologia de
Rolamentos (ROT-001), realizado no próprio centro de trabalho, situado em Guissona (Lleida).
O curso, integrado no Programa de Formação para o ano
2013, pode ser realizado tanto no Centro de Formação da
Schaeffler Iberia em Sant Just Desvern como in-company, ou
seja, na própria empresa. Inclui conceitos básicos, características por tipo de rolamento: movimento rotativo e linear,
soluções INA & FAG para a área de manutenção e lubrificação,
montagem e desmontagem de rolamentos, monitorização da
condição, avarias em rolamentos e ferramentas online.
No decorrer do curso, e a pedido dos colaboradores da Corporación Alimentaria Guissona, foram ministrados conhecimentos mais profundos sobre o controlo da redução da folga
radial durante a montagem dos rolamentos autocompensadores de rolos e sobre as possíveis aplicações dos rolamentos bipartidos, dois assuntos de grande interesse para os participantes, uma vez que os seus trabalhos de manutenção se
centram principalmente nesta tipologia de rolamentos.
Com a realização do Curso Básico de Tecnologia de Rolamentos (ROT-001), os formandos adquirem conhecimentos aplicáveis no dia a dia das suas funções na área de manutenção
que lhes permitem rentabilizar as suas aplicações. Além dis-

so, podem realizar o curso de nível avançado ROT-002 e aprofundar os conhecimentos adquiridos.
Curso Básico de Tecnologia de Rolamentos (ROT-001)
QDuración aproximada del curso: de 3 a 4 horas.
QSuporte: Power Point
QMaterial de demonstração: dispositivos para a manu-

tenção
QMaterial entregue aos participantes: documentação e

certificado de presença.

Para mais informações sobre datas e outras
consultas, contacte: stc.es@schaeffler.com.

Programa de cursos
CURSO

DATA

HORAS

HORAS

Consultar

14

7

AYE-001
Formação Básica Alinhamento + Equilibragem

Consultar

6

15.10.2013

7

AYE-010
Técnica de Alinhamento

Consultar

2

05.11.2013

7

AYE-020
Formação Básica Equilibragem

Consultar

4

7

AAR-001
Análise de Avarias em Rolamentos

04.09.2013

7

ROT-002
Tecnologia de Rolamentos: Curso Avançado

22.10.2013

LIN-001
Tecnologia Linear: Curso Básico
MOB-001
Montagem e Desmontagem de Rolamentos Mobidemo I
MOB-002
Montagem e Desmontagem de Rolamentos Mobidemo II

Consultar

FES-001
Formação Específica Sector: Papel, Cimento, Aço,
Montagem de rolamentos em aplicações-chave.

Consultar

VIB-001
Formação Análise de Vibrações Nível I + Iniciação
Utilização Coletor Dados Detect III

DATA

VIB-002
Formação Análise de Vibrações Nível II e Diagnóstico
de Máquinas Rotativas

ROT-001
Tecnologia de Rolamentos: Curso Básico

FES-006
Formação Específica Sector: Rolamentos para o
sector eólico

CURSO

Consultar

26 e 27.11.2013

6

14

12.11.2013

6

LUB-001
Formação Melhores Práticas de Lubrificação

Consultar

6

TRC-001
Tecnologia de Rolamentos de Cabeças de Máquinas
Ferramentas

Consultar

7

UNI-001
Conceitos Básicos de Rolamentos a ministrar em
Universidades

Consultar

4

UNI-002
Conceitos Básicos de Guias Lineares a ministrar em
Universidades

Consultar

6
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ANÁLISE DE CASOS DE SUCESSO:

GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS
ECONOMIA DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO COM ROLAMENTOS BIPARTIDOS
Características técnicas

Sector:
cessamento de
Extração, preparação e pro
matérias-primas
Cliente:
Cemex
Localização:
Alcanar (Tarragona)
ativa à fábrica:
Informação técnica rel
to
ento da fábrica para o por
Tapete para transportar cim
or 4.000
Q Tipo: tapete transportad
mm
900
a:
Q Largur
0 entre eixos)
Q Comprimento: 200 m (10
eg.
Q Velocidade: 1,3 m/s

Q

Rolamentos anteriores: rolamentos padronizados 22226K
+ H3126

Q

Novos rolamentos: rolamentos bipartidos
autocompensadores de rolos da FAG 2225M115-TVPA

Vantagens

O PROBLEMA:
Os responsáveis de manutenção da fábrica Cemex em
Alcanar (Tarragona), que possui uma capacidade de
produção de cerca de 2.000.000 de toneladas de cimento,
solicitaram à SchaefflerIberia uma alternativa parasubstituir
os rolamentos convencionais autocompensadores de
rolos do tapete transportador que transporta o cimento
da fábrica para o porto. Devido à complexidade da
substituição dos rolamentos, uma avaria inesperada
poderia provocar uma paragem de pelo menos 22 horas.

O DESAFIO:
Oferecer uma solução ao novo cliente, tendo em conta
que o fornecedor habitual de rolamentos e serviços da
Cemex não tinha sido capaz de resolver o problema.
Os responsáveis do projeto analisaram a situação
com o objetivo de conseguir reduzir tanto o tempo
de substituição como as importantes consequências
económicas em caso de falha.

A SOLUÇÃO:

!

Os especialistas da Schaeffler Iberia recomendaram
à Cemex a substituição dos rolamentos atuais pelos
rolamentos bipartidos autocompensadores de rolos
FAG, que graças à conceção bipartida podem ser
montados na carcaça existente SNV230 L sem alterações
adicionais, constituindo uma alternativa rentável aos
rolamentos de rolos convencionais.

A instalação de rolamentos bipartidos autocompensadores
de rolos FAG proporcionou ao nosso cliente:
Q Uma redução considerável do tempo de paragem do tapete

transportador.
QA

simplificação da montagem e, portanto, a redução dos
custos de manutenção.

Poupança de custos: 151.500 €
Custos substituição rolamentos
padronizados:
Q Tempo de paragem: 22 horas
Q Custos de mão de obra: 2.600 €
Q Aluguer de barco para transportar
o cimento: 9.000 €
Q Perdas de produção por paragem
não programada: 162.000 €
TOTAL: 173.600 €
Custos substituição rolamentos bipartidos
autocompensadores de rolos FAG:
Q Tempo de paragem: 3 horas
Q Custos de mão de obra: 500 €
Q Perdas de produção por paragem não
programada: 21.600 €
TOTAL: 22.100 €

JÁ CONHECE A NOSSA MOUNTING
TOOL BOX?
TODA A INFORMAÇÃO ONLINE PARA
A MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE
ROLAMENTOS

A

través de vídeos explicativos, obterá informação sobre
as diversas ferramentas da Schaeffler disponíveis para
a montagem e desmontagem, bem como sobre a sua
correta utilização.
A simulação de uma fábrica virtual serve de cenário para a
criação de uma navegação interativa. Basta simplesmente ter
acesso à Internet para poder observar de perto o trabalho dos
técnicos do Serviço de Montagem da Schaeffler.

http:// mounting-toolbox.schaeffler.com. Disponível em espanhol e português.

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.

T

enho a intenção de utilizar a guia
linear de esferas de quatro carreiras
KUVE35-B-H na conceção de uma máquina. No entanto, necessito informação
sobre os acessórios especiais que devo ter
em conta, uma vez que a máquina trabalhará em condições difíceis, num ambiente exposto a aparas de diversos tamanhos e formas, contaminação e poeiras agressivas.

Q

Chapa frontal: protege o raspador
frontal da sujidade espessa e das aparas quentes. Entre o carril-guia e o raspador fica uma ranhura estreita.

Q Raspadores frontais: são vedações por

atrito que se fixam nas extremidades
dos carros. São de lábio simples em
material especial de elevado desempenho.

Resposta do STC:
As guias lineares, com o seu vasto programa de acessórios padronizados, podem ser utilizadas sem dificuldade nas
mais variadas aplicações de diversos
sectores. Quando os componentes padronizados não são suficientes para garantir um funcionamento fiável, podem
ser montados acessórios especiais de
vedação. Estes protegem o sistema de
rolamento mesmo em condições de funcionamento extremadamente difíceis.

ples. Resistentes a fluidos agressivos
(por exemplo, ácidos, lixívias).

Dispomos dos seguintes elementos de
vedação:

Q

Q

Raspador frontal com placa de
apoio: raspadores frontais adicionais. São aparafusados no carro por
meio de uma placa de apoio. Os raspadores frontais podem ser de lábio
simples ou duplo, com material de
vedação especial de elevado desempenho.
Raspador adicional: raspadores adicionais de material FPM e lábio sim-

Q

Vedações longitudinais: para aplicações especialmente críticas em relação à sujidade, tais como poeiras
finas ou refrigerantes agressivos, para
além dos raspadores frontais, é altamente recomendável utilizar vedações
longitudinais.

A combinação dos diversos elementos
para adaptar os sistemas de guias ao
grau de sujidade é disponibilizada em
KIT.
Para a aplicação descrita, recomendamos o KIT.KWVE35-B-310 em ambos os
frontais e o KIT.KWVE35-B-910 para a
vedação longitudinal.

Schaeffler Technology Center.
stc.es@schaeffler.com

Schaeffler Iberia, s.l.u. c/Foment, 2 P.I. Pont Reixat. 08960 Sant Just Desvern (Barcelona).

