
Trusted Difference at Every Turn  TM

       Soluções de rolamentos      
   de esferas e de rolos



De âmbito global, com proximidade local

Atendendo aos mercados na:

•	 Ásia

•	 Europa

•	 América Latina

•	 América do Norte

A PEER ampliou seu alcance global, com 
escritórios em todo o mundo. Esses 
escritórios foram criados para atender às 
necessidades de nossos clientes globais 
bem como de atendimento nos mercados 
locais. A PEER continuará a expandir-se 
para atender às crescentes necessidades de 
clientes em todo o mundo. Com depósitos 
globais estrategicamente localizados, as 
equipes de logística da PEER garantem que 
seus produtos estejam disponíveis e sejam 
entregues no prazo.

Rede de distribuidores
A PEER tem uma ampla rede de 
distribuidores parceiros para atender a 
suas necessidades de MRO (Manutenção 
e Reparos) bem como de OEM (Fabricação 
de Equipamentos Originais).

•	 Um parceiro de canal confiável com 
programas de apoio técnico e comercial.

•	 Disponibilidade de uma grande 
variedade de produtos e serviços que 
atendam a suas especificações.

•	 Recursos de apoio exclusivo ao cliente.



PESSOAS 
Apesar de nossa diversidade cultural, 
somos alinhados globalmente. As equipes 
PEER são orientadas a atender e a superar 
suas expectativas mais elevadas.  

CULTURA
Nossa filosofia “Ser confiante em relação 
a desafios” e “Sim, por que não?” define 
a abordagem global da PEER. O espírito 
focado no cliente da PEER facilita o 
trabalho e a parceria conosco.  

PRODUTO
Fornecemos o desempenho prometido.   
A PEER fabrica um sólido mix de produtos 
de soluções confiáveis de rolamentos de 
esferas e rolos para setores específicos.  

QUALIDADE E ENGENHARIA: 
A PEER oferece qualidade consistente 
de nossas fábricas com certificação ISO/
TS 16949 na qual você pode confiar 
sempre. Nossos engenheiros de aplicação 
e equipe de Pesquisa e Desenvolvimento 
especializado são capazes de adaptar 
soluções para um melhor desempenho e 
valor.

SERVIÇOS
Nós não apenas fornecemos rolamentos; 
fornecemos o atendimento no qual sua 
empresa pode confiar. Nossa equipe 
bem treinada de atendimento ao cliente 
combinada com o nossa logistica garante 
que seu produto esteja disponível e seja 
entregue na hora. 
 
 
 
 

MARCA DE CONFIANÇA PARA 
LÍDERES GLOBAIS:
A PEER desenvolveu uma relação longa 
e profundamente enraizada com os 
principais fabricantes globais em nossos 
setores específicos de atuação. Como um 
fornecedor premiado, a PEER trabalha em 
estreita colaboração com essas empresas 
para integrar soluções de rolamento 
confiáveis e de baixo custo. 

Trusted Difference  
at Every Turn™

Onde quer que você olhe na organização PEER,  
você verá nossa Diferença Confiável



A PEER está comprometida em utilizar 
tecnologias avançadas de fabricação 
para produzir os rolamentos da mais alta 
qualidade necessários para nossos clientes.  
Essas tecnologias avançadas incluem 
processos de tratamento térmico, usinagem 
e linhas de produção de montagem 
automatizadas. Nossas fábricas produzem 
rolamentos que são cuidadosamente 
monitorados utilizando controles de 
processo estatístico em linha.  

Nossos engenheiros e supervisores de linha 
de produção são treinados no Bearing  
Institute e são capazes de implementar 
continuamente os processos de produção 
melhorada para fabricação de rolamentos.  
Quando exigido, os produtos podem ser 
projetados e fabricados para especificações 
únicas dos clientes para alcançar o 
desempenho exigido pela aplicação.  

Nossas certificações de fábrica incluem:
•	 ISO/TS 16949:2009
•	 ISO 14001:2004
•	 OHSAS 18001:2007

Fabricação flexível e  
resposável  

Soluções de produtos sob medida para 
atender às necessidades do cliente

Fábricas

Os engenheiros de aplicações da PEER 
colaboram com sua equipe técnica 
para selecionar a melhor solução de 
rolamento para atender às necessidades 
de sua aplicação.  Nossa flexibilidade 
e disponibilidade para personalizar 
soluções ajudam nossos clientes a atingir 

os objetivos de desempenho de sua 
aplicação e a reduzir custos.

Os serviços prestados pela Equipe de 
Engenharia de Aplicação PEER incluem: 
•	Cálculo e análise de aplicação do  

rolamento
•	Análise ROMAX e FEA
•	Seleção do rolamento adequado para a 

aplicação
•	Seleção de ajustes de eixos e alojamentos
•	Impressões CAD e modelos 3D
•	Análise e emissão de relatórios dos rola-

mentos descontinuados

Instalação de rolamento de rolosInstalação de rolamento rigido de esferas

Fabricação Qualidade

Pesquisa e  
Desenvolvimento

Engenharia de  
aplicação

CLIENTE



Na PEER, a qualidade do produto e do 
serviço recebem a mais alta prioridade.  
Nossos funcionários recebem treinamento 
sobre princípios e métodos de qualidade.  
Em todos os níveis dentro da organização, 
estamos empenhados em melhorar a qua-
lidade de produtos e processos. Este nível 
profundo de compromisso nos ajudou a 
conquistar a confiança de nossos clientes 
e a crescer globalmente como uma marca 
preferencial. Recebemos de bom grado as 
auditorias realizadas por nossos clientes em 
nossas instalações.

Nosso foco 
é sua empresa

Sistemas de gerenciamento de qualidade

Desenvolvimento de produto e melhoria 
contínua de produtos
O foco da equipe de pesquisa e 
desenvolvimento da PEER é criar novas 
soluções de rolamentos com uma ótima 
relação custo-benefício e que atendam 
às necessidades de aplicações específicas 
de nossos clientes globais. Utilizando 
equipamentos avançados de teste, os 
conceitos podem ser validados com rapidez 
e precisão, garantindo lançamentos mais 
rápidos para o mercado.  

Nosso foco de pesquisa e desenvolvimento: 
•	Desenvolvimento de produtos
•	Pesquisa de materiais
•	Otimização do desempenho de rolamen-

tos utilizando Ferramentas de Cálculo 
Avançado

•	Análise de desempenho de produto

O equipamento de testes específicos do 
setor inclui:
•	Testes de tempo de fadiga para rolamen-

tos de esferas e rolamentos de rolos
•	Teste de lama
•	Pulverizador de sal
•	Dureza

•	Análise metalúrgica e de tensão

Fabricação Qualidade

Pesquisa e  
Desenvolvimento

CLIENTE



Fundada como uma empresa familiar em 1941, a PEER transformou-se na maior empresa  
privada de rolamentos dos EUA. Em 2008, a PEER uniu-se a outra família, quando foi 
adquirida pela SKF. Atualmente, a PEER continua a executar e operar como uma marca 
independente e subsidiária integral dentro da SKF para estabelecer um papel de 
liderança dentro do mercado de rolamentos de desempenho padrão (normal). O foco e 
a especialização da PEER são os segmentos industriais dos setores agrícolas, de fluidos, 
elétricos, de transmissão industrial, de manuseio de materiais, veículos das linhas leve e 
pesada e veículos fora de estrada.

•	Fabricante líder com mais de 1.600 funcionários

•	Engenheiros de vendas e aplicação localizados no Brasil, China, Alemanha, Itália, Reino 
Unido e EUA

•	Soluções flexíveis de fabricação, com fábricas na China

•	Grande rede de distribuidores

Seu parceiro confiável  
no setor

          A PEER® Bearing Company é um fabricante e fornecedor mundial  
 de soluções confiáveis de rolamentos de esferas e de rolos para 
        setores específicos. Oferecemos uma linha completa de rolamentos 
radiais de esferas, rolos cônicos, agrícolas e unidades de rolamentos.

NOSSA VISÃO 
Um fabricante dinâmico e com foco 
no cliente fornecendo soluções de 
valor a um mercado global 

NOSSA MISSÃO 
Atender ou superar 
consistentemente as 
expectativas… de clientes, 
fornecedores e colaboradores. 

VALORES 
•  Ética sólida
•  Qualificação  
•  Abertura
•  Trabalho em equipe 
 
DINAMIZADORES 
•  Funcionários
•  Crescimento 
•  Rentabilidade
•  Qualidade   
•  Diferenciação

SETORES ESPECÍFICOS ATENDIDOS
•	Agrícola

•	Setor	elétrico

•	Fluidos

•	Transmissão	industrial	 

•	Manuseio	de	materiais

•	Veículos	das	linhas	leve	e	pesada

•	Veículos	fora	de	estrada

Atender ou superar consistentemente as  
maiores expectativas de sua empresa



Agrícola
•	 A marca de confiança para os líderes 

globais do setor.

•	 Opções de vedação de alto 
desempenho para maximizar a  
vida útil do equipamento  

•	 Soluções premiadas e sob medidas para 
as aplicações mais exigentes.

•	 Soluções livres de manutenção e 
ambientalmente corretas reduzem 
a mão de obra, as despesas de 
lubrificação e os custos de manutenção 
da máquina. 

Sistema elétrico
•	 A marca de confiança para os líderes 

globais do setor.  

•	 Uma gama completa de rolamentos de 
esferas para OEM e reconstrutores de 
motores fracionários a motores elétricos 
de alto desempenho.

•	 Acabamentos da pista de rolamento 
(Ra) projetados para baixos níveis de 
vibração, atrito e ruído.

•	 A graxa especial do tipo poliureia 
proporciona o prolongamento da vida 
útil do rolamento em temperaturas 
extremas e elimina a lubrificação 
manual, resultando no mínimo de 
desgaste e atrito.

Fluido
•	 Soluções de produtos patenteados:  

Trava concêntrica Grip-it™ Plus.

•	 Uma linha exclusiva de produtos de  
manuseio de ar para as mais exigentes  
aplicações	de	HVAC.

•	 Uma gama completa de produtos  
projetados para confiabilidade nas 
aplicações de  
bombeamento e de controle de fluxo

A PEER tem uma linha diversificada de rolamentos 
radiais de esferas, rolos cônicos, agrícolas e unidades de 
rolamentos, projetados para atender aos requisitos 
específicos.

Uma grande variedade de 
                             setores atendidos

Principal inovador em  
          rolamentos agrícolas

Líder do setor em soluções de  
 produtos de climatização

TM

TREMETURF TM



Transmissão industrial
•	 Geometria e material do rolamento 

projetados para aumentar significa-
tivamente a vida útil do rolamento.

•	 Os acabamentos de alta precisão da 
pista de rolamento fornecem uma 
operação suave e baixo custo de 
manutenção de máquinas.

•	 As dimensões do produto atendem 
aos padrões do setor e são facilmente 
intercambiáveis para uso em projetos de 
caixa de engrenagens existentes.

•	 Uma gama completa de vedações de 
eixo para atender aos diferentes  
requisitos da aplicação do cliente. 

Manuseio de materiais
•	 Opções de rolamentos resistentes à  

corrosão, projetados especificamente 
para atender às exigências da FDA e  
USDA para o setor de alimentos e 
bebidas.

•	 A fundição de alta qualidade e 
alojamento dúctil proporcionam maior 
durabilidade e prolongam a vida útil em 
aplicações de esteira de transporte.

•	 As soluções personalizadas de polia de  
rolamento fornecem uma operação  
tranquila para a nova geração de 
elevadores acionados por correia.

Veículos de estrada/Veículos 
fora de estrada
•	 A construção robusta do rolamento  

de rolos cônicos e do rolamento rigido 
de esferas aumenta a vida útil do 
rolamento para maior confiabilidade  
de equipamentos e veículos.

•	 Soluções de rolamento projetados sob 
medida, disponíveis para atender a 
necessidades específicas de projeto.

•	 Suporte técnico do setor com foco nos 
engenheiros de aplicação.

•	 Software de cálculo avançado para 
otimizar o design e o desempenho do 
rolamento.

A PEER oferece a seus clientes
um mundo de soluções



O compromisso sério da PEER para  

com a responsabilidade social 

corporativa é demonstrado nos  

valores que temos como empresa.  

Nossos principais  

valores que orientam a PEER incluem 

altos padrões de ética,  

capacitação, abertura e trabalho em 

equipe. Esses valores refletem  

quem somos e o que fazemos.  

Comunidade
A PEER está comprometida com a criação de 
mudanças significativas nas comunidades 
que atendemos por meio de nossos esforços 
filantrópicos e atividades de desenvolvimen-
to da comunidade. Seja por meio das bolsas 
de estudos que fornecemos ou por meio dos 
esforços voluntários inspiradores, estamos 
empenhados em fornecer uma mudança 
positiva com resultados mensuráveis. A PEER 
apoia programas que ajudam a tornar nos-
sas comunidades globais melhores, mais for-
tes e locais mais vibrantes para se trabalhar 
e fazer negócios. 

Meio ambiente
A PEER reduz o impacto ambiental de 
nossas operações, diminuindo ativamente 
nossa pegada de carbono e o consumo de 
recursos. Implementamos um programa 
de redução de energia que diminuiu nosso 
consumo de eletricidade, gás natural e água, 
e informamos nossos resultados mensal-
mente. Em nossas fábricas, temos reduzido 
constantemente nossas emissões de CO2 
por meio da introdução de compressores de 
ar mais eficazes e pela gestão de operações, 
e reciclamos 75% dos fluidos de usinagem e 
cavacos em nossa maior fábrica. Em nossas 
operações nos EUA, reciclamos mais de 75% 
do papelão, metal, papel, materiais de plás-
ticos e madeira e 100% de todos os óleos e 
solventes utilizados. Continuaremos a en-
contrar formas de nos tornarmos melhores 
parceiros do meio ambiente.

Responsabilidade
Social Corporativa

Apresentação de bolsas de estudo na Universidade Henan de 
Ciência e Tecnologia

Programa de Doações à Comunidade



Nossa missão é atender ou superar  
consistentemente as expectativas...   
  de clientes, fornecedores
   e funcionários

Trusted Difference at Every Turn  TM

 www.peerbearing.com

China
PEER China – SPZ
9/F, Tower B, Central Towers
#567 Langao Road
Putuo District, Xangai, 
Rep. Pop. da China
Tel.: +86 21 61484816
sales@peerchina.com

Itália
PEER Bearing S.R.L.
Via	Paolo	Nanni	Costa,	12/3	A
40133 Bologna
Itália
Tel.: +39 051 6120405
Europe.info@peerbearing.com

Estados Unidos
2200 Norman Drive
Waukegan, IL 60085  
EUA
Tel.: +1 847 578 1000         
info@peerbearing.com

Brasil
Alameda Mamoré, 535 - Cj. 408/410
Alphaville, Barueri, SP 
Brasil
CEP 06454-040
Tel.: +55 11 4166 5650
LAM.info@peerbearing.com 

Alemanha
PEER Bearing GmbH
Gruitener Str. 23
40699 Erkrath
Germany
Ph: +49 (0) 2103 14263 0 
Europe.info@peerbearing.com  

Reino Unido
PEER Bearing Ltd.
Unit 6, Chelworth Park
Chelworth Rd Cricklade, 
Wilshire SN6 6HE  
Inglaterra
Tel.: +44 (0) 1793 759459
Europe.info@peerbearing.com

Fábricas:
Deep Groove Ball Bearings 
Xinchang PEER Bearing Co., Ltd.
Zhejiang Xinchang

Rolamentos de rolos
Changshan PEER Bearing Co., Ltd. 
Zhejiang Changshan


