
SoluçõeS de rolamentoS para o Segmento de elevadoreS



A PEER está trazendo o  
desenvolvimento para o  
segmento de elevadores
A PEER fabrica uma linha completa de rolamentos rígidos de esferas (DGBB) 
de carreiras simples e duplas métricos e em polegadas para o mercado global 
de elevadores.  Nossa presença global permite-nos oferecer suporte a projetos 
e desenvolvimentos de fabricantes de elevadores na Ásia, Europa, América do 
Norte e América do Sul.

Quando são necessárias soluções personalizadas, os engenheiros da PEER 
trabalham com os fabricantes de elevadores desenvolvendo soluções com uma 
ótima relação custo-benefício para sistemas residenciais e comerciais.  

Essas soluções podem incluir:

• Dimensões especiais para furos, diâmetros 
externos e larguras de anéis

• Vedações especiais, seleção de lubrificantes 
e aumento da capacidade dos projetos de 
rolamentos

• Cálculos avançados de vida útil para confirmar 
a confiabilidade dos rolamentos



A PEER fabrica uma linha completa de rolamentos rígidos de esferas 
métricos e em polegadas que atendem às expectativas rigorosas dos 
fabricantes quanto ao ruído dos motores elétricos.  Tamanhos de furos 
disponíveis até 150 mm.

rolamento compacto (polia integrada)

A PEER projeta, desenvolve e fabrica soluções 
personalizadas de polias de rolamentos para 
fabricantes de elevadores que oferecem sistemas de 
última geração acionados por correias de borracha. 
Essas soluções apresentam ranhuras integradas em 
V diretamente no anel externo do rolamento, o que 
constitui uma vantagem principal para o projeto pelas 
seguintes razões:

• Elimina a possibilidade do movimento relativo entre 
o diâmetro externo do rolamento e a polia

• Melhor controle da folga radial interna do rolamento, 
o que resulta em maior confiabilidade

• A redução de componentes permite um projeto  
compacto

codificador rotativo

polia de elevador tradicional

motor de tração
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caracteríSticaS e vantagenS

•  Hohe Qualität durch gehärteten Lagerstahl für 
erhöhte Zuverlässigkeit

• Alta qualidade por meio do aço temperado do rolamento 
para maior confiabilidade

• As esferas de alto nível com geometria melhoradas para 
reduzir a vibração e o ruído

• Pistas de rolagem com acabamento melhorado para reduzir o 
atrito, a vibração e o ruído, resultando em aumento da vida útil do 

rolamento e redução do custo de manutenção

• Uma solução comprovada de vedação retêm com eficácia o lubrificante 
para eliminar a contaminação 

• Soluções comprovadas de vedação eliminam a contaminação por umidade, 
poeira e partículas, o que aumenta a vida útil do rolamento e reduz  

o custo de manutenção  

• Rolamentos fabricados com graxa especial para reduzir a vibração e o ruído

• Os rolamentos são 100% avaliados em testes de ruído em anderômetros de última 
geração para atender às exigências de baixo nível de ruído dos fabricantes de motores 

elétricos 

• As tolerâncias do produto superam os padrões do setor de rolamentos para permitir 
intercambialidade global

A PEER fornece uma linha completa de rolamento rigído de esferas de catálogo e rolamentos de esferas 
de dupla carreira.  Todos os rolamentos são fabricados na Planta certificada pela TS-16949 da PEER em 
Xinchang, Zhejiang, China


