
Rolamentos rígidos de esferas  
SKF Energy Efficient

PoR quE SKF?

Recursos
•	Atrito, pelo menos, 30% menor
•	Geometria interna otimizada
•	Graxa de baixo atrito e vida útil longa
•	Vedações ou proteções metálicas de 

baixo atrito
•	Gaiola de baixo atrito, otimizada para 

lubrificação aprimorada
•	Dimensionalmente intercambiável 

com rolamentos padrão

Vantagens
•	Custo total de propriedade menor
•	Consumo de energia reduzido
•	Vida útil do rolamento prolongada
•	Temperatura operacional mais baixa
•	Maior capacidade de velocidade

Aplicações típicas:
•	Motores elétricos, bombas e 

ventiladores
•	Equipamentos para indústria têxtil
•	Esteiras leves para transporte de 

correspondências, bagagens e 
alimentos
•	Esteiras transportadoras a granel para 

mineração, portos e usinas de energia

Como parte do SKF EnCompass Field 
Performance Programme, os rolamentos 
SKF Energy Efficient (E2) foram projeta
dos para menor consumo de energia, 
maior vida útil e custo total de proprie
dade reduzido em diversas aplicações 
industriais.

Reduza o consumo de 
energia com sua próxima 
manutenção
quando se trata de rolamentos, menos 
atrito significa menos consumo de 
energia. os rolamentos rígidos de esferas 
SKF E2 vedados e com placas de proteção 
reduzem as perdas por atrito dos rola
mentos em 30 a 50%, se comparado aos 
rolamentos SKF Explorer. Em comparação 
aos rolamentos de outros fabricantes, os 
rolamentos SKF E2 podem reduzir, ainda 
mais, as perdas por atrito. A instalação 
desses rolamentos em sua próxima 
rodada de reparos oferece uma valiosa 
oportunidade para economizar energia.

Vida útil mais longa e custo 
total de propriedade mais 
baixo
Em aplicações típicas, a vida útil dos 
rolamentos rígidos de esferas vedados  
e com placas de proteção é determinada 
pela vida útil da graxa. 

Devido ao seu projeto interno e à graxa 
especial de baixo atrito e vida útil longa,  
os rolamentos SKF E2 geram menos calor 
por atrito, funcionam em temperatura 
mais baixa e atingem mais de duas vezes 
a vida útil da graxa dos rolamentos 
SKF Explorer do mesmo tamanho. 

os rolamentos rígidos de esferas SKF E2 
vedados são mais bem protegidos contra 
contaminação e podem, portanto, 
apresentar vida útil ainda mais longa em 
ambientes rigorosos. Isso significa que em 
aplicações onde os rolamentos convencio
nais falham e são substituídos, a vida útil 
mais longa dos rolamentos SKF E2 
poderia cortar pela metade o número  
de rolamentos consumidos durante a vida 
da máquina ou até mesmo eliminar a 
necessidade de substituição.

Desempenho em campo 
otimizado com o SKF 
EnCompass
o novo SKF EnCompass Field Perfor
mance Programme tem como foco  
a otimização do design do rola mento 
e uma análise mais detalhada dos 
fatores que influenciam a vida útil de 
serviço do rolamento, com a finali
dade de ajudar a atender as condi
ções reais de aplicação.

The Power of Knowledge Engineering



Linha mais ampla de opções de baixo atrito 
e economia de energia
Com tamanhos de furo entre 5 e 80 mm para os rolamentos 
rígidos de esferas SKF E2 vedados e com placas de proteção, 
a SKF oferece uma ampla linha de rolamentos rígidos de 
esferas de baixo atrito.

Opções vedadas para mais proteção
os rolamentos rígidos de esferas SKF E2 vedados ampliam a 
linha de aplicações para rolamentos com eficiência energética. 
As vedações são altamente eficazes em reter lubrificante ao 
mesmo tempo que excluem a contaminação. Elas permitem 
que os rolamentos sejam usados em eixos verticais e em 
ambientes contaminados, ao mesmo tempo que mantêm as 
vantagens de baixo atrito e vida útil longa das versões com 
placas de proteção.

Graxa otimizada para vida útil prolongada
os rolamentos rígidos de esferas SKF E2 são preenchidos 
com graxa SKF de baixo atrito, vida útil longa e de formulação 
especial. Em comparação aos rolamentos rígidos de esferas 
SKF Explorer, os rolamentos SKF E2 podem ultrapassar o 
dobro do tempo médio de falha. Por exemplo, devido à graxa 
de formulação especial e à temperatura operacional mais 
baixa, a vida útil da graxa de um rolamento E2.63122Z/C3 
em condições operacionais típicas de motor elétrico, conforme 
descrito acima, é aumentada em até 4,5 vezes.
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Condições operacionais:   Velocidade: 3 000 r/min 
Carga radial: 8,2 kN 
Tipo de rolamento: 6312 com placas  
de proteção e folga C3

n  Rolamentos rígidos de esferas SKF E2
n Rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer

Condições do teste:   Velocidade: 5 000 r/min 
Tipo de rolamento: 6306 com placas  
de proteção e folga C3

Menor atrito em relação à concorrência Maior vida útil da graxa

Essa oferta faz parte do portfólio de produtos, serviços  
e soluções SKF BeyondZero desenvolvidos para ajudar 
nossos clientes a reduzir o impacto ambiental. Para  
saber mais, acesse beyondzero.com
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