
PEER

“GRIP-IT”
Rolamentos montados...“um travamento

superior a qualquer outro”

PEER

“GRIP-IT”
Rolamentos montados...“um travamento

superior a qualquer outro”

Com 360 graus de contato de
travamento para eliminar vibração
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GRIP-IT — REPRESENTA UNIDADES
DE MANCAL COM MAIOR
VIDA ÚTIL 
E MAIS SILENCIOSAS...
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Série GER da Peer

Série GR da Peer

Série GER da Peer

Substitui os rolamentos da popular série SER da PEER. 
O anel externo cilíndrico com anel de pressão a torna ideal para
aplicações em esteira e rolo de prensa. Também disponível com
proteções em “Z” sem contato para aplicações de alta velocidade
e rotação livre 
1 Anel externo esférico em aço temperado
2 Canal usinado com anel de pressão em aço
3 Canal e furos para relubrificação com graxa
4 Anel interno mais largo em aço temperado
5 “Garras” de agarramento produzidas sob tratamento 
térmico especial

6 Colar de travamento com divisão concêntrica
7 Parafuso Allen no estilo Torx®
8 Vedações de contato com alma de aço reforçada
9 Defletores metálicos

10 Esferas de aço com capacidade de carga padrão

Série GR da Peer

Os rolamentos GRIP-IT são ideais para aplicações
bidirecionais e pode substituir tanto o rolamento com
parafuso de trava, como o rolamento de travamento com
colar excêntrico. Disponíveis em uma gama completa de
tamanhos, os rolamentos de autoalinhamento da nova
série “GR” podem ser usados em todos os mancais
padrão de ferro fundido, aço maleável e aço estampado,
tornando-se uma substituição imediata da sua unidade 
de mancal atual.
1 Anel externo esférico em aço temperado
2 Canais e furos para relubrificação à graxa
3 Anel interno mais largo em aço temperado
4 “Garras” de agarramento com tratamento térmico
especial

5 Colar de travamento com divisão concêntrica
6 Parafuso Allen no estilo Torx®
7 Vedações de contato com alma de aço reforçada
8 Defletores metálicos
9 Pino antirrotação

10 Esferas de aço com capacidade de carga padrão
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Como os mancais GRIP-IT fazem isso:

Esqueça o mecanismo antigo que pressiona o eixo contra
uma lateral do anel do rolamento. (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.
n Deslocamento do eixo eliminado
n Vibração e ruído significativamente reduzidos
n O equilíbrio rotacional permanece constante
n 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.

Disponível na maior parte das
carcaças de serviço padrão,
médio e leve.

SIGNIFICATIVAS ECONOMIAS
DE MANUTENÇÃO E
SUBSTITUIÇÃO Linha central real

Usando o mancal da Série GR da PEER.

Deslocamento usando 
o travamento convencional
do parafuso de ajuste.

Figura A
Deslocamento usando
parafusos de ajuste

Figura B
Linha central 
real
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Parafuso de ajuste a 90°
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2200 Norman Drive South, 
Waukegan, Illinois 60085
e-mail: sales@peerbearing.com
www.peerbearing.com

Alternativa para os mancais “GRIP-IT” da PEER

Gráfico de alternativa somente para referência.

Disponível em uma gama completa de tamanhos populares de furos.

TIPO DO ROLAMENTO FURO PEER SEALMASTER

INSERTO

INSERTO COM
PARAFUSO DE
PRESSÃO
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