Global mindset. Local reach.
+70 countries

.

USA
Mexico

Panama
Colombia
Bolivia
Brazil
Chile

Argentina

We currently count on
an extensive network of
highly optimized, strategic
regional distribution
centers (RDCs) all over
the world that ensure
The Netherlands
seamless service to all our
customers and support
Turkey
our growing presence in
China
more than 70 countries.
We deliver OEM quality
production, manufactured
in our state-of-the-art
plants in China, based on
our American expertise
Australia
and according to the most
stringent international
manufacturing standards.
mais de 2.000 tipos diferentes de produtos
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Why PFI?
- High performance
- Reliable quality
- Comprehensive range
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Comprometidos com o crescimento.
Pelo serviço.

Range of
+2300
items

Bearings and hubs
for any kind of
application

Somos uma dinâmica companhia norte-americana de alcance mundial e mais
de 25 anos de experiência na fabricação de rolamentos da mais alta qualidade.

Desde que foi fundada, com a produção de rolamentos de linhas elétricas,
até hoje, com a produção de mais de 2.000 tipos diferentes de produtos,
nossa empresa aumentou progressivamente em tamanho, abrangência e
complexidade tecnológica.

Mob

AP
sist
com

- Stock proximity
- Technological complexity
- Committed global team
- Extensive part number information
- Focus on new product development

Automotive Agricultural
Medium-Duty

Automotive
Light-Duty

Power
Sports

Mentalidade global. Alcance local.

Electric
Motors

Atualmente, contamos com uma extensa rede de centros de distribuição
regional (CDRs) estratégicos e otimizados em todo o mundo, o que garante a
prestação de um serviço perfeito a todos os nossos clientes e que auxilia no
crescimento da nossa empresa em mais de 70 países.

A PFI Bearings é uma grande f
dores e motores de arranque e
A nossa gama de rodas (rolam
nantemente amplo, oferecend
da América, Europa e Ásia:

Gama de cubo de roda da PFI:
-. Aço de alta qualidade
-. Alta quilometragem
-. Alta capacidade de carga
-. Graxa premium
-. Vedação otimizada
-. Unidades predefinidas
-. Selado e lubrificado para toda

Genetically
engineered for quality
All PFI bearings are free from defects
in material and/or workmanship and we
guarantee maximum performance under
the right working conditions.
PFI bearings are manufactured according to the relevant ABEC, DIN and JIS
standards in effect on the date of manufacture.

General Specifications
Características Gerais

Características gerais

AISI 52100 high strength chrome
alloy steel (ISO 683-17:2014)
Aço de liga de cromo AISI 52100
(ISO 683-17:2014)

Alta dureza e redução de desgaste.
Resistência à expansão e altas temperaturas.

Sheet steel cage material

Material da Gaiola

Chapas de aço.

Temp. Máx.
230°C.
High hardness and reduction of wear.
Resistance to high
temperatures and shelling.
Características
gerais
Compatíveis
Qualquer base
de graxa.
Características
gerais
UNE
F131

AFNOR
100C6

DIN
100Cr6

AISI/SAE
52100

C
0.90 - 1.05

SI
0.15 - 0.35

Composición Química
Mn
Cr
Mo
0.25 - 0.45 1.35 - 1.65
-

Al
≤ 0.05

Degrading environment and aggressive grease resistance.
High temperature resistance.

Otros
Cu ≤ 0.03

Material

Características Gerais
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Tampa
Tapa

Seals

Aplicaciones
Aplicações
Gaiola de aço
Bajo Torque
(Fricción)
Baixo
TorquePerfect
(Fricção)
Fit Industries
AltaVelocidade
Velocidad
Alta

Seal material is acrylonitrile-butadiene
Retenção
Retención de
de Graxa
Grasa
rubber.
Exclusãode
dePolvo
Exclusión
Working temperature is -30º C to 110º C. Pó
Exclusão
Exclusiónde
de Água
Agua

ZZ
✓✓✓

| Rolamentos de Esferas

✓✓✓

Sello
Vedação
RZ
✓✓
✓✓

-

Resistência a ambientes degradantes.
Resistência a graxas agressivas.
reforçada com
Resistência
aGaiola
altasPoliamida
temperaturas.
Material da
fibra de vidro

Fabricante

Graxa

Grease
RS
Shell
Gadus S2 V100
Gadus S2
and✓Mobil Ronex
MP
Shell
V100
✓

%Poliamida

approx. 66%

% de Fribra de Vidro

approx. 25%

Temp. Máx. / Mín.
Admissível

120°C / -40°C

Greased for life.
Mobil
✓
✓✓
✓✓✓
Operate in dry, humid and hostile
✓
✓✓
✓✓✓
environments.
NÃO Compatível

Óleos à Base de Ester,
Graxas de Enxofre.

Ronex MP

Gaiola de poliamida
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-

-

✓✓

Deformaciones
elásticas
Deformações Elásticas

✓

✓✓

✓✓

Custo
Costo

✓✓✓

-

Tipo de
Espesante
Lítio
-

Óleo Base Temp. de Uso

Mineral

Poliamyde reinforced
with fiberglass cage
material
-25°C a 130°C

Resistência ao desgaste
Elasticidade.
Resistência a temperaturas moderadas.
Resistência contra o deslizamento.

Lítio

WearMineral
resistance
with moderate working
-30°C a 130°C
temperatures.
Elasticity and slip resistance.

Lubrificação para a vida.
Resistência à temperatura de trabalho.
Resistência a ambientes hostis e aquosos.

We are certified according to ISO
and to other international quality
management organizations.
✓

✓✓

Lubrificação

Vedado
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Our bearings are electronically tested for noise and vibration
according to ANSI/AFBMA Standard 13-1987.

www.pfibearings.com

A PFI bearing for every application:
• A/C compressors
• Agricultural implements
• Alternators
• Clutch
• Electric Motors

• Engine management systems
• Gearboxes & Differentials
• Generators
• Starters
• Wheels

CHECK OUR
ONLINE
CATALOGUE

