
PFI Bearings
Gets you moving

Um mundo 
     de possibilidades

Rolamento da PFI para cada aplicação:
Compressor do ar-condicionado

Implementos Agrícolas
Alternadores
Embreagens

Motores Elétricos
Sistema de gestão do motor

Diferencial e Caixa de câmbio
Geradores

Motor de Arranque
Rodas e Cubos

PFI Bearings
Gets you moving

Consulte o nosso catálogo virtual para mais detalhes:
ecatalogue.pfibearings.com/eCatalogue

-. Alto desempenho
-. Qualidade con�ável
-. Gama abrangente
-. Proximidade de estoque
-. Complexidade tecnológica
-. Equipe global comprometida
-. Grande número de informações
-. Foco no desenvolvimento de novos produtos

Porquê PFI?

Geneticamente projetada 
para uma boa qualidade

360º

Estratégia de produção e engenharia de aplicações

Engenharia 
de produção

Práticas 
de fabricação

Garantia de Qualidade

Manutenção

Suporte técnico 
e pós-venda

A qualidade é o cerne da cultura da nossa empresa, e ela vem nos mostrando 
como obter e manter o nosso valor de negócio desde o início. Por mais de 25 
anos, temos desenvolvido, projetado, produzido e vendido rolamentos consisten-
tes e de alta qualidade que satisfazem ou até ultrapassam as expectativas dos 
nossos clientes.

Experiência
Expertise
Alta performance

Argentina / Bolívia / Brasil / Chile
China / Colômbia / Europa

México / Panamá / Turquia / EUA

ISO/TS 16949
Automobile



Rolamentos de esferas de sulcos profundos       Rolamentos de rodas (PW)
Unidades de cubo (PHU)       Rolamentos de rolos cônicos       Rolamentos para fins agrícolas     

Rolamentos de liberação da embreagem       Rolamentos de compressores
Rolamentos de agulhas       Rolamentos de tensores e polias

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.

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 produz uma gama muito abrangente de automóveis (automóveis de passageiros, 
SUVs, pick-ups, 4 x 4, carrinhas, motociclos, etc.), rolamentos industriais, eléctricos e 
agrícolas, principalmente rolamentos de esferas, rolamentos de rolos cónicos e de agul-
has, standard e especiais tamanhos.

O nosso catálogo de produtos atual contém mais de 2.000 produtos e lançamos entre 150 e 
200 novos produtos todos os anos!

A PFI conta com rolamentos automotivos para vários fins, incluindo:
sistema de gestão do motor, embreagem, diferencial e caixa de câmbio, 
compressor do ar-condicionado, alternadores e motores de arranque, rodas.

Comprometidos com o crescimento. 
Pelo serviço. Mobility solutions around you Um mundo de possibilidades

Mentalidade global. Alcance local. 

Argentina 

Brasil 
Chile 

China 
Turquia

Europa   EUA
México 

Panama 
Colômbia 

Bolívia 

mais de 70 países

mais de 2.000 tipos diferentes de produtos

A PFI Bearings oferece produção de qualidade OEM, fabricada em nossas plantas de 
última geração, com base em nossa expertise americana e de acordo com os mais 
rigorosos padrões internacionais de fabricação.

Conhecimento norte-americano para garantir 
uma produção precisa e confiável

Experiência, expertise e alta performance

A PFI Bearings é uma grande fornecedora de rolamentos de sulcos profundos (para produtores de alterna-
dores e motores de arranque e remanufaturadores altamente exigentes da Europa e da América do Sul). 
A nossa gama de rodas (rolamentos de rolos cônicos de uma carreira, gama PW e PHU) é impressio-
nantemente amplo, oferecendo produtos ao mercado,, para as mais relevantes aplicações automotivas 
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 a vida
-. Baixo risco de contaminação
-. Livre de manutenção
-. Redução de peso
-. Sistema de sensor avançado
-. Jogos de versão integral disponíveis (sufixo K)
-. Instalação rápida e fácil
-. Mais de 700 conjuntos de cubos diferentes!

Somos uma produtora consciente de qualidade, e todos os nossos rolamentos automotivos 
estão em conformidade com os mais altos padrões de qualidade e as especificações de 
design de equipamentos originais, garantindo um desempenho avançado e uma vida útil 
longa com base em materiais e geometria otimizados, baixo ruído e vibração, 
calibragem de pré-carga confiável, uso de graxa para todos os climas e sistemas 
de vedaçã avançados. 


