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Distribuído por:

Intercambialidade para Unidades Air Handling PEER e unidades HVAC
Disponível em uma gama completa de tamanhos mais comuns de furos.*

Tipo do mancal PEER Brunitura Dodge SealMaster SKF

Pillow Block Grip-It GRP205-16-AH VPB-216AH P2B-DLAH-100 NP-16T-AH

Colar excêntrico HCP205-16-AH

Parafuso de ajuste UCP205-16-AH VPS-216AH P2B-SCAH-100 NP-16-AH SY 1 TM-85

Pillow Block 
(perfil baixo) Grip-It GRLP205-16-AH VPLB-216AH P2B-DLBAH-100 NPL-16T-AH

Colar excêntrico HCLP205-16-AH VPLE-216AH SYH 1 VM-85

Parafuso de ajuste UCLP205-16-AH VPLS-216AH P2B-SCBAH-100 NPL-16-AH

Pillow Block 
(Serviço médio) Grip-It GRPX05-16-AH VPB-316AH P2B-DLMAH-100 MP-16T-AH

Colar excêntrico HCPX05-16-AH

Parafuso de ajuste UCPX05-16-AH VPS-316AH P2B-SCMAH-100 MP-16-AH SYM 1 TM-85

Flange de 
4 parafusos Grip-It GRF205-16-AH F4B-DLAH-100 SF-16T-AH

Colar excêntrico HCFS205-16-AH FY 1 VM-85

Parafuso de ajuste UCF205-16-AH VF4S-216AH F4B-SCAH-100 SF-16-AH FY 1 TM-85

Flange de 
2 parafusos Grip-It GRFT205-16-AH F2B-DLAH-100 SFT-16T-AH

Colar excêntrico HCFTS205-16-AH FYT 1 VM-85

Parafuso de ajuste UCFT205-16-AH VF2S-216AH F3B-SCAH-100 SFT-16-AH FYT 1 TM-85

Cartucho de borracha
RCSM Grip-It RCSM-16GRR RUBRB-116SK

Colar excêntrico RCSM-16L RUBRE-116 R 1 FM

Parafuso de ajuste RCSM-16S RUBRS-116 SRC-16

Cartucho de borracha
LRCSM (Serviço leve) Grip-It

Colar excêntrico LRCSM-19L

Parafuso de ajuste LRCSM-19S

*Gráfico de alternativa somente para referência. Disponível em uma gama completa 
de tamanhos populares de furos.
*Gráfico baseado no furo de 1 pol. (2,54 cm)

Unidades montadas 
para uso em aplicações de 
aquecimento, ventilação e ar condicionado
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• Mancais 100% testados contra ruído em 
equipamento Anderômetro de ponta, de acordo
com os padrões EMQ (electric motor quality 
- qualidade do motor elétrico).
• Os rolamentos e mancais são combinados 
individualmente para obter um adequado ajuste
resultante de exclusivo campo de tolerância para
assegurar o fácil alinhamento e evitar a pré-carga
do rolamento quando for montado em 
estruturas de aço e alumínio.
• O design sólido do mancal é padrão em todos 
os Pillow Blocks. Os flanges de 2 parafusos e os
flanges de 4 parafusos para serviço pesado 
oferecem maior estabilidade de montagem.

• Cada rolamento é fabricado em aço de SAE
52100 e esferas de grau 10 ou melhor. Nosso
ângulo de 62 graus do parafuso de ajuste 
comprovadamente fornece maior poder de 
travamento entre o rolamento e o eixo.
• A montagem final de cada unidade “Air Handling”
é realizada na Planta da PEER em Waukegan,
Illinois, e cada unidade é certificada e identificada
para utilização na aplicações Air Handling.

PEER HVAC GRIP-IT®: o rolamento escolhido para aplicações de aquecimento, 
ventilação e ar condicionado.
Isso significa unidades de mancal com maior duração 
e mais silenciosas.
Esqueça o mecanismo antigo que pressiona o eixo contra uma lateral do anel do rolamen-
to. (Figura A). As unidades montadas do Grip-It da Peer são projetadas para produzir 
360 graus de contato de travamento equalizado. (Figura B). O eixo é centralizado 
concentricamente no furo do rolamento e está sempre alinhado. O deslocamento do eixo 
é eliminado e a falha prematura de travamento é minimizada. Uma vez que o design de
travamento é um importante fator no desempenho do rolamento montado, 
o Grip-It representa uma grande vantagem.

Linha central real
Usando o rolamento da Série GR da PEER.

Figura A
Deslocamento 
usando parafusos 
de ajuste

Figura B
Linha central 
real

360o

Disponível na maior parte dos mancais
de solicitação padrão, médio e leve.

Patente nº 6.840.679

• Deslocamento do eixo eliminado
• Vibração e ruído significativamente reduzidos
• O equilíbrio rotacional permanece constante
• Os mancais Grip-It podem ser facilmente removidos 
ou reposicionados. Uma vez que eles não danificam 
nem estriam o eixo, têm manutenção mais fácil e barata.

Aplicações de aquecimento, ventilação e ar condicionado contam com mancais Air Handling da PEER.
“Everywhere you turn”... 

Parafuso de ajuste a 90°
Deslocamento usando o 
travamento convencional 
do parafuso de ajuste
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