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PFI Bearings
Gets you moving

Mancais de Apoio e Flangeados de ferro fundido

Outros rolamentos agrícolas

Unidades de mancais de apoio UCP
Os mancais de apoio (UCP) foram projetados 
para suportar eixos em uma superfície de 
montagem paralela e o ajuste é realizado 
através das ranhuras nos flanges.

Unidades flangeadas de 4 parafusos UCF
Os flangeados (UCF) têm um sistema de
montagem de 4 parafusos e são normalmente
usados quando exige uma conexão de um ângulo 
reto nos maquinários.

Para relubrificar os produtos UCP e UCF, consulte 
os ciclos de relubrificação específicos 
recomendados no manual de operação do 
fabricante do equipamento. 

As soluções agrícolas PFI são econômicas, 
altamente confiáveis, testadas em campo e de longa 
vida útil; com desempenho aprimorado, oferecem 
suporte aos agricultores e seus desafios de 
produtividade, reduzindo o tempo de inatividade e os 
custos de manutenção, com isso, maximizando a 
produção.

n Flanges de aço prensado

n  Rolamentos de rolos cônicos de duas
carreiras

n Rolamentos de agulhas

n Rolamento de embreagem

n Mancais de ferro fundido e rolamentos fixados
por parafuso ou colar excêntrico de segurança

n Vedação com perfil de contato triplo
n

n

O projeto dos mancais e rolamentos
compensam possíveis desalinhamentos
Proteção duradoura contra umidade,
materiais abrasivos e outros agentes
contaminantes



Solução PFI de alto desempenho e vida útil 
longa para grades de discos

A configuração interna do nosso Agri-cubo inclui 
um rolamento de esferas de contato angular de 
duas carreiras com um flange integrado de aço 
forjado e um sistema avançado de vedação (selo 
para bloqueio de lama), que pode suportar 
ataques de poeira e impedir a entrada de 
materiais estranhos, incluindo umidade e água 
que podem entrar na unidade se a máquina for 
lavada sob pressão após o uso.

Rolamentos especiais 
de esferas - Série Agri 

Rolamentos de esferas com anel 
trava radial (rolamentos de 
esferas de anel interno largo)

Agri-cubos
Preparação difícil do solo? Aplique os Agri-cubos PFI!

Principais aplicações: grade de discos, 
semeadeiras, ceifadeiras e colheitadeiras.

Vedações altamente eficazes que fornecem 
proteção robusta contra a perda de lubrificante 
e a entrada de contaminantes molhados ou 
abrasivos.

Versões pré-lubrificadas (não re-lubrificáveis): 
sem custo adicional de mão de obra, 
equipamentos de lubrificação e substituição de 
rolamentos; sem perigo de usar uma graxa 
inadequada ou realizar uma lubrificação em 
excesso.

Economia de tempo e dinheiro! Prevenção de 
falhas precoces nos rolamentos!

Versões re-lubrificáveis: um melhor ajuste 
para ambientes com extrema prevalência de 
umidade.

A grande maioria de nossos rolamentos de 
esferas com anel trava radial são fornecidos 
com vedações de lábio triplo, um sistema 
avançado de vedação que suporta os 
ambientes mais difíceis de sujeira, poeira, 
umidade e abrasão. Ao mesmo tempo, faz um 
excelente trabalho mantendo a graxa interna 
ao produto.

Algumas das aplicações mais comuns:
semeadeiras, ceifadeiras, colheitadeiras, 
aradoras, enleiradores, câmaras de fardos, 
etc.

Código PFI
Largura Total 

mm (W1)
Ø Rosca mm 

(H)
Qtd.

Parafusos
Especificação
 Rosca mm Referência Cruzada

PHA0003

Ø Int. mm (J) 

30,00 60,00 4 M12x1,25 SKF BAA-0003
PHA0004 30,00 102,00 28 4 M12x1,25 SKF BAA-0004
PHA0005 30,00 102,00 28 4 M12x1,25 SKF BAA-0005
PHA0006 30,00 102,00 28 6 M12x1,25 SKF BAA-0006
PHA0012 30,00

Ø Ext. Flange 
mm (A)

117,00 
117,00 
117,00 
117,00 117,00

102,00 28 5 M12x1,25 SKF BAA-0012
PHA0025 31,00 41,00 120,00 4 M8x1,25 SKF BAA-0025

n Carreira simples ou dupla
n Anel interno com perfil redondo, quadrado

ou hexagonal
n Relubrificável ou não-relubrificável
n Com anel externo esférico ou cilíndrico
n Com anel interno estendido

n Livre de manutenção
n Lubrificado para toda a vida útil
n A vedação especial garante proteção 

máxima contra sujeira, poeira, umidade
n Fácil montagem e desmontagem
n Rolamento com desenho interno otimizado 

para alto desempenho
n Capacidade elevada de carga
n Alta rigidez para minimizar a inclinação do 

disco
n Materiais adequados para resistir a 

impactos
n Maior produtividade e vida útil em campo

n Design interno com carreira única
n Anel interno estendido (apenas de um lado ou 

de ambos) para fornecer suporte adicional ao 
eixo

n Trava no eixo por parafusos ou colar de fixação 
excêntrico

n Anéis externos cilíndricos ou esféricos
n Configurações re-lubrificáveis (identificadas 

com o prefixo G) e não re-lubrificáveis

Lançamento em Breve!




