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** Fornecido com graxa FM102
Mobilgrease resistente 
à água/lavagem. Aprovada
pela FDA e USDA para
contato acidental com
alimentos (faixa de operação: 
-23,3ºC a 104,4 ºC)

parafusos 
de ajuste

Mancal

furos do parafuso

esferas

gaiola
anel

interno/externo

8Graxeira 
e bico
graxeiro

Outer Ring

Inner Ring

Série SSUCP200**
Todas as unidades de rolamento/mancal 
em aço inoxidável
1. Aço inoxidável AISI 440C
2. Aço inoxidável AISI 440C
3. Aço inoxidável AISI 302
4. Aço inoxidável AISI 420
5. Borracha de silicone aprovada pela FDA 

(-23,3ºC a 104,4 ºC)
6. Aço inoxidável AISI 302
7. Aço inoxidável de base sólida AISI 304
8. Aço inoxidável AISI 304

Série SSUCP200-PBT**
Mancal em aço inoxidável c/ Mancal de PBT
(Termoplástico)
1. Aço inoxidável AISI 440C
2. Aço inoxidável AISI 440C
3. Aço inoxidável AISI 302
4. Aço inoxidável AISI 420
5. Borracha de silicone aprovada pela FDA 

(-23,3ºC a 104,4 ºC)
6. Aço inoxidável AISI 302
7. Base sólida de PBT (termoplástico) preenchida com vidro

G.E. Valox® 420
8. Graxeira em aço inoxidável e orifício revestido em 

aço inoxidável para maior resistência
9. Bucha de parafuso em aço inoxidável para maior

resistência

Série ZUCP200-PBT**
Mancal em zinco/aço inoxidável c/ Mancal
de PBT (Termoplástico)
1. Aço 52100 chapeado a cromato de zinco 
(espessura de 4-6um)

2. Aço inoxidável AISI 440C
3. Aço inoxidável AISI 302
4. Aço inoxidável AISI 420
5. Borracha de silicone aprovada pela FDA 
(-23,3ºC a 104,4 ºC)

6. Aço inoxidável AISI 302
7. Base sólida de PBT (termoplástico) preenchida com
vidro G.E. Valox® 420

8. Graxeira em aço inoxidável e orifício revestido em 
aço inoxidável para maior resistência

9. Bucha de parafuso em aço inoxidável para maior
resistência

Série UCP200-BENP 
Mancal chapeado a óxido preto 
c/ carcaça revestida a níquel químico
1. Aço 52100 chapeado a óxido preto
2. Aço 52100 de grau 10
3. Aço estampado C1010
4. Aço chapeado a óxido preto
5. Borracha Buna-N aderida ao invólucro em aço
6. Aço chapeado a óxido preto
7. Revestido a níquel químico (espessura de 0,001 pol.
[0,003 cm]) sobre ferro fundido ou maleável

8. Graxeira em aço revestida por zinco claro
Graxa: Shell Alvania RL2

Nota: A ilustração mostrada acima se refere ao Pillow Block padrão (SSUCP). Também disponível em outros estilos de carcaça. 
Exemplo: Série SSUCF200 = flange de 4 parafusos

Unidades de rolamentos PEER
resistentes à corrosão
Unidades de rolamentos PEER
resistentes à corrosão

2200 Norman Drive South
Waukegan, Illinois 60085
Telefone: 847-578-1000
e-mail: sales@peerbearing.com
www.peerbearing.com

Alternativa somente para referência. Disponível em 
uma gama completa de tamanhos de eixos mais comuns.

Especificações do material Alternativa para unidades montadas resistentes à corrosão da PEER 
Disponível em uma gama completa de tamanhos mais comuns

Distribuído por:

6

5

defletor

vedação

TIPO DO MANCAL DESCRIÇÃO PEER MRC AMI

BLOCO-COXIM

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCP200 SÉRIE MUCP200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCP200-PBT SÉRIE CPB100-SSG SÉRIE MUCPPL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCP200-PBT SÉRIE CPB100-ZM SÉRIE UCPPL200 MZ

FLANGE DE 
4 PARAFUSOS

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCF200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCF200-PBT SÉRIE C4F100-SSG SÉRIE MUCFPL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCF200-PBT SÉRIE C4F100-ZM SÉRIE UCFPL200 MZ

FLANGE DE 
2 PARAFUSOS

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCFT200 SÉRIE MUCFL200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCFT200-PBT SÉRIE C2F100-SSG SÉRIE MUCNFL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCFT200-PBT SÉRIE C2F100-ZM SÉRIE UCNFL200 MZ

FLANGE DE 
3 PARAFUSOS

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCFB200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCFB200-PBT SÉRIE MUCFBL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCFB200-PBT SÉRIE UCFBL200 MZ

BASE
ROSQUEADA

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCPAS200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCPAS200-PBT SÉRIE CTB100-SS SÉRIE MUCTBL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCPAS200-PBT SÉRIE CTB100-ZM SÉRIE UCTBL200 MZ

REGULAGEM

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCT200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCT200-PBT SÉRIE MUCTPL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCT200-PBT SÉRIE UCTPL200 MZ

GANCHO

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCHA200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCHA200-PBT SÉRIE MUCHPL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCHA200-PBT SÉRIE UCHPL200 MZ

anel interno

anel externo
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Unidades montadas... Para funcionar em praticamente qualquer ambiente corrosivo
Mancais termoplásticos tipo PBT com rolamentos em aço

inoxidável ... ou ... mancais termoplásticos de PBT com
rolamentos em inóx, ou com revestimento de zinco.

Duas grandes opções para condições severas

Os mancais termoplásticos da PEER enfrentarão condições severas de lavagem 
e temperaturas de até 140,5˚C, tendo uma resistência à tensão de 17,300 PSI
(ASTM D638). Elas são resistentes à absorção de umidade e têm altas
propriedades mecânicas. Essas unidades mantêm excelentes classificações de
resistência química, mesmo em contato com ácidos clorídrico, sulfúrico, nítrico 
e acético. Além disso, elas podem resistir à maior parte de hidróxidos e alcoóis.

n Os mancais são produzidos com material termoplástico PBT virgem G.E. 
Valox® e são projetadas com bases/traseiras sólidas e superfícies macias 
para permitir uma lavagem completa e fácil.

n Os rolamentos em aço inoxidável e revestidos em zinco são projetados 
com anéis internos estendidos visando estabilidade do eixo e travamento 
do parafuso de ajuste em aplicações bidirecionais.*

n Os componentes incluem um defletor em aço inoxidável sobre uma vedação
de silicone de contato total para formar uma barreira dupla 
de proteção durante a operação e lavagem.

n Os rolamentos em aço inoxidável e revestidos em zinco são preenchidos
com Mobilgrease FM102 resistente à água/lavagem, sem odor e sem
gosto (aprovada pela FDA/USDA para contato acidental com alimentos).

n As unidades termoplásticas estão disponíveis no estoque:*
Pillow Blocks (P)
Pillow Blocks com base rosqueada (PAS)
Flange de dois parafusos (FT)
Flange de três parafusos (FB)
Flange de quatro parafusos (F)
Gancho (HA)
Regulagem (T) 

n Os rolamentos em aço inoxidável e revestidos em zinco estão
disponíveis em tamanhos de eixo comuns em milímetros e
polegadas, variando de ½ pol. a 1½ pol. 
e de 20 mm a 40 mm.*

Revestimento a níquel químico...
para condições de contaminação  moderada

Visando a economia e a resistência à contaminação, essas unidades da PEER são
projetadas com rolamentos com revestimento de óxido e mancais revestidos 
de níquel. Os resultados são unidades montadas que são ideais para aplicações 
que exijam resistência à corrosão superior à proteção oferecida pelos mancais
convencionais de ferro fundido ou ferro fundido maleável.
n Mancais revestidos com níquel químico e altamente fosforoso (+10%), 
com espessura de 0,001 pol.

n Revestimento de níquel químico sobre ferro fundido premium (Grau 30) 
ou ferro maleável de alta resistência 65-45-12.

n Rolamento disponível em todos os sistemas 
de travamento padrão; parafuso de ajuste, 

colares de travamento do excêntrico ou 
colares de travamento GRIP-IT premium.
n Rolamentos revestidos com óxido preto
projetados com defletores e vedações 
de contato de alma metálica para máxima
proteção.

n Fundições disponíveis em qualquer 
estilo listado no catálogo da PEER.

n Rolamentos em óxido preto estão
disponíveis em todos os tamanhos 
de eixo comuns, em polegadas e milímetros.

* Para sistema alternativos de travamento, outros tipos de mancal e tamanhos de furo adicionais, 
entre em contato com o seu representante de vendas da Peer Bearing Co.

Mesmo sob as mais difíceis condições – ácidos sulfúrico, nítrico ou acético e em condições de
água contaminada ou não – todas as unidades em aço inoxidável da Peer fornecem excelente
resistência à corrosão.

n Os mancais em aço inoxidável são projetados com bases/traseiras sólidas e superfícies
macias para permitir uma lavagem completa e fácil. 

n Os rolamentos em aço inoxidável são projetados com anéis internos estendidos visando
estabilidade do eixo e travamento do parafuso de ajuste em aplicações bidirecionais.*

n Os componentes incluem um defletor em aço inoxidável sobre uma vedação de silicone de
contato total para formar uma barreira dupla de proteção durante a operação e lavagem.

n Os rolamentos em aço inoxidável são preenchidos com Mobilgrease FM102 resistente à
água/lavagem, sem odor e sem gosto (aprovada pela FDA/USDA para contato acidental com
alimentos)

n As unidades em aço inoxidável estão disponíveis no estoque:*
Pillow blocks (P) 
Pillow Blocks com base rosqueada (PAS)
Flange de dois parafusos (FT) 
Flange de três parafusos (FB) 
Flange de quatro parafusos (F)

n Os rolamentos em aço inoxidável estão disponíveis em
tamanhos de eixo comuns em milímetros e polegadas,
variando de ½ pol. a 1½ pol. e de 20 mm a 40 mm.*

Unidades em aço inoxidável...
A melhor opção para condições extremas 

com cargas mais pesadas.

Resistente à corrosão
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Unidades montadas... Para funcionar em praticamente qualquer ambiente corrosivo
Mancais termoplásticos tipo PBT com rolamentos em aço

inoxidável ... ou ... mancais termoplásticos de PBT com
rolamentos em inóx, ou com revestimento de zinco.

Duas grandes opções para condições severas

Os mancais termoplásticos da PEER enfrentarão condições severas de lavagem 
e temperaturas de até 140,5˚C, tendo uma resistência à tensão de 17,300 PSI
(ASTM D638). Elas são resistentes à absorção de umidade e têm altas
propriedades mecânicas. Essas unidades mantêm excelentes classificações de
resistência química, mesmo em contato com ácidos clorídrico, sulfúrico, nítrico 
e acético. Além disso, elas podem resistir à maior parte de hidróxidos e alcoóis.

n Os mancais são produzidos com material termoplástico PBT virgem G.E. 
Valox® e são projetadas com bases/traseiras sólidas e superfícies macias 
para permitir uma lavagem completa e fácil.

n Os rolamentos em aço inoxidável e revestidos em zinco são projetados 
com anéis internos estendidos visando estabilidade do eixo e travamento 
do parafuso de ajuste em aplicações bidirecionais.*

n Os componentes incluem um defletor em aço inoxidável sobre uma vedação
de silicone de contato total para formar uma barreira dupla 
de proteção durante a operação e lavagem.

n Os rolamentos em aço inoxidável e revestidos em zinco são preenchidos
com Mobilgrease FM102 resistente à água/lavagem, sem odor e sem
gosto (aprovada pela FDA/USDA para contato acidental com alimentos).

n As unidades termoplásticas estão disponíveis no estoque:*
Pillow Blocks (P)
Pillow Blocks com base rosqueada (PAS)
Flange de dois parafusos (FT)
Flange de três parafusos (FB)
Flange de quatro parafusos (F)
Gancho (HA)
Regulagem (T) 

n Os rolamentos em aço inoxidável e revestidos em zinco estão
disponíveis em tamanhos de eixo comuns em milímetros e
polegadas, variando de ½ pol. a 1½ pol. 
e de 20 mm a 40 mm.*

Revestimento a níquel químico...
para condições de contaminação  moderada

Visando a economia e a resistência à contaminação, essas unidades da PEER são
projetadas com rolamentos com revestimento de óxido e mancais revestidos 
de níquel. Os resultados são unidades montadas que são ideais para aplicações 
que exijam resistência à corrosão superior à proteção oferecida pelos mancais
convencionais de ferro fundido ou ferro fundido maleável.
n Mancais revestidos com níquel químico e altamente fosforoso (+10%), 
com espessura de 0,001 pol.

n Revestimento de níquel químico sobre ferro fundido premium (Grau 30) 
ou ferro maleável de alta resistência 65-45-12.

n Rolamento disponível em todos os sistemas 
de travamento padrão; parafuso de ajuste, 

colares de travamento do excêntrico ou 
colares de travamento GRIP-IT premium.
n Rolamentos revestidos com óxido preto
projetados com defletores e vedações 
de contato de alma metálica para máxima
proteção.

n Fundições disponíveis em qualquer 
estilo listado no catálogo da PEER.

n Rolamentos em óxido preto estão
disponíveis em todos os tamanhos 
de eixo comuns, em polegadas e milímetros.

* Para sistema alternativos de travamento, outros tipos de mancal e tamanhos de furo adicionais, 
entre em contato com o seu representante de vendas da Peer Bearing Co.

Mesmo sob as mais difíceis condições – ácidos sulfúrico, nítrico ou acético e em condições de
água contaminada ou não – todas as unidades em aço inoxidável da Peer fornecem excelente
resistência à corrosão.

n Os mancais em aço inoxidável são projetados com bases/traseiras sólidas e superfícies
macias para permitir uma lavagem completa e fácil. 

n Os rolamentos em aço inoxidável são projetados com anéis internos estendidos visando
estabilidade do eixo e travamento do parafuso de ajuste em aplicações bidirecionais.*

n Os componentes incluem um defletor em aço inoxidável sobre uma vedação de silicone de
contato total para formar uma barreira dupla de proteção durante a operação e lavagem.

n Os rolamentos em aço inoxidável são preenchidos com Mobilgrease FM102 resistente à
água/lavagem, sem odor e sem gosto (aprovada pela FDA/USDA para contato acidental com
alimentos)

n As unidades em aço inoxidável estão disponíveis no estoque:*
Pillow blocks (P) 
Pillow Blocks com base rosqueada (PAS)
Flange de dois parafusos (FT) 
Flange de três parafusos (FB) 
Flange de quatro parafusos (F)

n Os rolamentos em aço inoxidável estão disponíveis em
tamanhos de eixo comuns em milímetros e polegadas,
variando de ½ pol. a 1½ pol. e de 20 mm a 40 mm.*

Unidades em aço inoxidável...
A melhor opção para condições extremas 

com cargas mais pesadas.

Resistente à corrosão
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Unidades montadas... Para funcionar em praticamente qualquer ambiente corrosivo
Mancais termoplásticos tipo PBT com rolamentos em aço

inoxidável ... ou ... mancais termoplásticos de PBT com
rolamentos em inóx, ou com revestimento de zinco.

Duas grandes opções para condições severas

Os mancais termoplásticos da PEER enfrentarão condições severas de lavagem 
e temperaturas de até 140,5˚C, tendo uma resistência à tensão de 17,300 PSI
(ASTM D638). Elas são resistentes à absorção de umidade e têm altas
propriedades mecânicas. Essas unidades mantêm excelentes classificações de
resistência química, mesmo em contato com ácidos clorídrico, sulfúrico, nítrico 
e acético. Além disso, elas podem resistir à maior parte de hidróxidos e alcoóis.

n Os mancais são produzidos com material termoplástico PBT virgem G.E. 
Valox® e são projetadas com bases/traseiras sólidas e superfícies macias 
para permitir uma lavagem completa e fácil.

n Os rolamentos em aço inoxidável e revestidos em zinco são projetados 
com anéis internos estendidos visando estabilidade do eixo e travamento 
do parafuso de ajuste em aplicações bidirecionais.*

n Os componentes incluem um defletor em aço inoxidável sobre uma vedação
de silicone de contato total para formar uma barreira dupla 
de proteção durante a operação e lavagem.

n Os rolamentos em aço inoxidável e revestidos em zinco são preenchidos
com Mobilgrease FM102 resistente à água/lavagem, sem odor e sem
gosto (aprovada pela FDA/USDA para contato acidental com alimentos).

n As unidades termoplásticas estão disponíveis no estoque:*
Pillow Blocks (P)
Pillow Blocks com base rosqueada (PAS)
Flange de dois parafusos (FT)
Flange de três parafusos (FB)
Flange de quatro parafusos (F)
Gancho (HA)
Regulagem (T) 

n Os rolamentos em aço inoxidável e revestidos em zinco estão
disponíveis em tamanhos de eixo comuns em milímetros e
polegadas, variando de ½ pol. a 1½ pol. 
e de 20 mm a 40 mm.*

Revestimento a níquel químico...
para condições de contaminação  moderada

Visando a economia e a resistência à contaminação, essas unidades da PEER são
projetadas com rolamentos com revestimento de óxido e mancais revestidos 
de níquel. Os resultados são unidades montadas que são ideais para aplicações 
que exijam resistência à corrosão superior à proteção oferecida pelos mancais
convencionais de ferro fundido ou ferro fundido maleável.
n Mancais revestidos com níquel químico e altamente fosforoso (+10%), 
com espessura de 0,001 pol.

n Revestimento de níquel químico sobre ferro fundido premium (Grau 30) 
ou ferro maleável de alta resistência 65-45-12.

n Rolamento disponível em todos os sistemas 
de travamento padrão; parafuso de ajuste, 

colares de travamento do excêntrico ou 
colares de travamento GRIP-IT premium.
n Rolamentos revestidos com óxido preto
projetados com defletores e vedações 
de contato de alma metálica para máxima
proteção.

n Fundições disponíveis em qualquer 
estilo listado no catálogo da PEER.

n Rolamentos em óxido preto estão
disponíveis em todos os tamanhos 
de eixo comuns, em polegadas e milímetros.

* Para sistema alternativos de travamento, outros tipos de mancal e tamanhos de furo adicionais, 
entre em contato com o seu representante de vendas da Peer Bearing Co.

Mesmo sob as mais difíceis condições – ácidos sulfúrico, nítrico ou acético e em condições de
água contaminada ou não – todas as unidades em aço inoxidável da Peer fornecem excelente
resistência à corrosão.

n Os mancais em aço inoxidável são projetados com bases/traseiras sólidas e superfícies
macias para permitir uma lavagem completa e fácil. 

n Os rolamentos em aço inoxidável são projetados com anéis internos estendidos visando
estabilidade do eixo e travamento do parafuso de ajuste em aplicações bidirecionais.*

n Os componentes incluem um defletor em aço inoxidável sobre uma vedação de silicone de
contato total para formar uma barreira dupla de proteção durante a operação e lavagem.

n Os rolamentos em aço inoxidável são preenchidos com Mobilgrease FM102 resistente à
água/lavagem, sem odor e sem gosto (aprovada pela FDA/USDA para contato acidental com
alimentos)

n As unidades em aço inoxidável estão disponíveis no estoque:*
Pillow blocks (P) 
Pillow Blocks com base rosqueada (PAS)
Flange de dois parafusos (FT) 
Flange de três parafusos (FB) 
Flange de quatro parafusos (F)

n Os rolamentos em aço inoxidável estão disponíveis em
tamanhos de eixo comuns em milímetros e polegadas,
variando de ½ pol. a 1½ pol. e de 20 mm a 40 mm.*

Unidades em aço inoxidável...
A melhor opção para condições extremas 

com cargas mais pesadas.

Resistente à corrosão

WASHDOWN_PORT_A4_33712_LPI_corrosive.qxd  9/19/11  4:38 PM  Page 2



1

9

7

4

3

2

** Fornecido com graxa FM102
Mobilgrease resistente 
à água/lavagem. Aprovada
pela FDA e USDA para
contato acidental com
alimentos (faixa de operação: 
-23,3ºC a 104,4 ºC)

parafusos 
de ajuste

Mancal

furos do parafuso

esferas

gaiola
anel

interno/externo

8Graxeira 
e bico
graxeiro

Outer Ring

Inner Ring

Série SSUCP200**
Todas as unidades de rolamento/mancal 
em aço inoxidável
1. Aço inoxidável AISI 440C
2. Aço inoxidável AISI 440C
3. Aço inoxidável AISI 302
4. Aço inoxidável AISI 420
5. Borracha de silicone aprovada pela FDA 

(-23,3ºC a 104,4 ºC)
6. Aço inoxidável AISI 302
7. Aço inoxidável de base sólida AISI 304
8. Aço inoxidável AISI 304

Série SSUCP200-PBT**
Mancal em aço inoxidável c/ Mancal de PBT
(Termoplástico)
1. Aço inoxidável AISI 440C
2. Aço inoxidável AISI 440C
3. Aço inoxidável AISI 302
4. Aço inoxidável AISI 420
5. Borracha de silicone aprovada pela FDA 

(-23,3ºC a 104,4 ºC)
6. Aço inoxidável AISI 302
7. Base sólida de PBT (termoplástico) preenchida com vidro

G.E. Valox® 420
8. Graxeira em aço inoxidável e orifício revestido em 

aço inoxidável para maior resistência
9. Bucha de parafuso em aço inoxidável para maior

resistência

Série ZUCP200-PBT**
Mancal em zinco/aço inoxidável c/ Mancal
de PBT (Termoplástico)
1. Aço 52100 chapeado a cromato de zinco 
(espessura de 4-6um)

2. Aço inoxidável AISI 440C
3. Aço inoxidável AISI 302
4. Aço inoxidável AISI 420
5. Borracha de silicone aprovada pela FDA 
(-23,3ºC a 104,4 ºC)

6. Aço inoxidável AISI 302
7. Base sólida de PBT (termoplástico) preenchida com
vidro G.E. Valox® 420

8. Graxeira em aço inoxidável e orifício revestido em 
aço inoxidável para maior resistência

9. Bucha de parafuso em aço inoxidável para maior
resistência

Série UCP200-BENP 
Mancal chapeado a óxido preto 
c/ carcaça revestida a níquel químico
1. Aço 52100 chapeado a óxido preto
2. Aço 52100 de grau 10
3. Aço estampado C1010
4. Aço chapeado a óxido preto
5. Borracha Buna-N aderida ao invólucro em aço
6. Aço chapeado a óxido preto
7. Revestido a níquel químico (espessura de 0,001 pol.
[0,003 cm]) sobre ferro fundido ou maleável

8. Graxeira em aço revestida por zinco claro
Graxa: Shell Alvania RL2

Nota: A ilustração mostrada acima se refere ao Pillow Block padrão (SSUCP). Também disponível em outros estilos de carcaça. 
Exemplo: Série SSUCF200 = flange de 4 parafusos

Unidades de rolamentos PEER
resistentes à corrosão
Unidades de rolamentos PEER
resistentes à corrosão

2200 Norman Drive South
Waukegan, Illinois 60085
Telefone: 847-578-1000
e-mail: sales@peerbearing.com
www.peerbearing.com

Alternativa somente para referência. Disponível em 
uma gama completa de tamanhos de eixos mais comuns.

Especificações do material Alternativa para unidades montadas resistentes à corrosão da PEER 
Disponível em uma gama completa de tamanhos mais comuns

Distribuído por:

6

5

defletor

vedação

TIPO DO MANCAL DESCRIÇÃO PEER MRC AMI

BLOCO-COXIM

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCP200 SÉRIE MUCP200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCP200-PBT SÉRIE CPB100-SSG SÉRIE MUCPPL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCP200-PBT SÉRIE CPB100-ZM SÉRIE UCPPL200 MZ

FLANGE DE 
4 PARAFUSOS

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCF200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCF200-PBT SÉRIE C4F100-SSG SÉRIE MUCFPL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCF200-PBT SÉRIE C4F100-ZM SÉRIE UCFPL200 MZ

FLANGE DE 
2 PARAFUSOS

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCFT200 SÉRIE MUCFL200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCFT200-PBT SÉRIE C2F100-SSG SÉRIE MUCNFL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCFT200-PBT SÉRIE C2F100-ZM SÉRIE UCNFL200 MZ

FLANGE DE 
3 PARAFUSOS

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCFB200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCFB200-PBT SÉRIE MUCFBL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCFB200-PBT SÉRIE UCFBL200 MZ

BASE
ROSQUEADA

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCPAS200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCPAS200-PBT SÉRIE CTB100-SS SÉRIE MUCTBL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCPAS200-PBT SÉRIE CTB100-ZM SÉRIE UCTBL200 MZ

REGULAGEM

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCT200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCT200-PBT SÉRIE MUCTPL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCT200-PBT SÉRIE UCTPL200 MZ

GANCHO

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCHA200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCHA200-PBT SÉRIE MUCHPL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCHA200-PBT SÉRIE UCHPL200 MZ

anel interno

anel externo
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** Fornecido com graxa FM102
Mobilgrease resistente 
à água/lavagem. Aprovada
pela FDA e USDA para
contato acidental com
alimentos (faixa de operação: 
-23,3ºC a 104,4 ºC)

parafusos 
de ajuste

Mancal

furos do parafuso

esferas

gaiola
anel

interno/externo

8Graxeira 
e bico
graxeiro

Outer Ring

Inner Ring

Série SSUCP200**
Todas as unidades de rolamento/mancal 
em aço inoxidável
1. Aço inoxidável AISI 440C
2. Aço inoxidável AISI 440C
3. Aço inoxidável AISI 302
4. Aço inoxidável AISI 420
5. Borracha de silicone aprovada pela FDA 

(-23,3ºC a 104,4 ºC)
6. Aço inoxidável AISI 302
7. Aço inoxidável de base sólida AISI 304
8. Aço inoxidável AISI 304

Série SSUCP200-PBT**
Mancal em aço inoxidável c/ Mancal de PBT
(Termoplástico)
1. Aço inoxidável AISI 440C
2. Aço inoxidável AISI 440C
3. Aço inoxidável AISI 302
4. Aço inoxidável AISI 420
5. Borracha de silicone aprovada pela FDA 

(-23,3ºC a 104,4 ºC)
6. Aço inoxidável AISI 302
7. Base sólida de PBT (termoplástico) preenchida com vidro

G.E. Valox® 420
8. Graxeira em aço inoxidável e orifício revestido em 

aço inoxidável para maior resistência
9. Bucha de parafuso em aço inoxidável para maior

resistência

Série ZUCP200-PBT**
Mancal em zinco/aço inoxidável c/ Mancal
de PBT (Termoplástico)
1. Aço 52100 chapeado a cromato de zinco 
(espessura de 4-6um)

2. Aço inoxidável AISI 440C
3. Aço inoxidável AISI 302
4. Aço inoxidável AISI 420
5. Borracha de silicone aprovada pela FDA 
(-23,3ºC a 104,4 ºC)

6. Aço inoxidável AISI 302
7. Base sólida de PBT (termoplástico) preenchida com
vidro G.E. Valox® 420

8. Graxeira em aço inoxidável e orifício revestido em 
aço inoxidável para maior resistência

9. Bucha de parafuso em aço inoxidável para maior
resistência

Série UCP200-BENP 
Mancal chapeado a óxido preto 
c/ carcaça revestida a níquel químico
1. Aço 52100 chapeado a óxido preto
2. Aço 52100 de grau 10
3. Aço estampado C1010
4. Aço chapeado a óxido preto
5. Borracha Buna-N aderida ao invólucro em aço
6. Aço chapeado a óxido preto
7. Revestido a níquel químico (espessura de 0,001 pol.
[0,003 cm]) sobre ferro fundido ou maleável

8. Graxeira em aço revestida por zinco claro
Graxa: Shell Alvania RL2

Nota: A ilustração mostrada acima se refere ao Pillow Block padrão (SSUCP). Também disponível em outros estilos de carcaça. 
Exemplo: Série SSUCF200 = flange de 4 parafusos

Unidades de rolamentos PEER
resistentes à corrosão
Unidades de rolamentos PEER
resistentes à corrosão

2200 Norman Drive South
Waukegan, Illinois 60085
Telefone: 847-578-1000
e-mail: sales@peerbearing.com
www.peerbearing.com

Alternativa somente para referência. Disponível em 
uma gama completa de tamanhos de eixos mais comuns.

Especificações do material Alternativa para unidades montadas resistentes à corrosão da PEER 
Disponível em uma gama completa de tamanhos mais comuns

Distribuído por:
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TIPO DO MANCAL DESCRIÇÃO PEER MRC AMI

BLOCO-COXIM

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCP200 SÉRIE MUCP200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCP200-PBT SÉRIE CPB100-SSG SÉRIE MUCPPL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCP200-PBT SÉRIE CPB100-ZM SÉRIE UCPPL200 MZ

FLANGE DE 
4 PARAFUSOS

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCF200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCF200-PBT SÉRIE C4F100-SSG SÉRIE MUCFPL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCF200-PBT SÉRIE C4F100-ZM SÉRIE UCFPL200 MZ

FLANGE DE 
2 PARAFUSOS

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCFT200 SÉRIE MUCFL200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCFT200-PBT SÉRIE C2F100-SSG SÉRIE MUCNFL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCFT200-PBT SÉRIE C2F100-ZM SÉRIE UCNFL200 MZ

FLANGE DE 
3 PARAFUSOS

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCFB200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCFB200-PBT SÉRIE MUCFBL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCFB200-PBT SÉRIE UCFBL200 MZ

BASE
ROSQUEADA

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCPAS200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCPAS200-PBT SÉRIE CTB100-SS SÉRIE MUCTBL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCPAS200-PBT SÉRIE CTB100-ZM SÉRIE UCTBL200 MZ

REGULAGEM

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCT200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCT200-PBT SÉRIE MUCTPL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCT200-PBT SÉRIE UCTPL200 MZ

GANCHO

ROLAMENTO E MANCAL 
EM AÇO INOXIDÁVEL

SÉRIE SSUCHA200

ROLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE SUCHA200-PBT SÉRIE MUCHPL200

ROLAMENTO EM ZINCO 
E MANCAL TERMOPLÁSTICO

SÉRIE ZUCHA200-PBT SÉRIE UCHPL200 MZ

anel interno

anel externo
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