
GMEX•Linha de Excelência
Rolamentos Autocompensadores 
de Rolos



“Os clientes ao redor do mundo nos desafi am a encontrar 

soluções que otimizem sua produção e reduza seu consumo de 

energia. Esperam alto nível de qualidade por um preço justo e 

competitivo. Bem, eles estão corretos e o GMEX é exatamente o 

que eles procuram.”
Gerrit Moeyersons 

Diretor Administrativo - Regal Beloit Belgium nv

Rolamentos Autocompensadores de Rolos
GMEX - Linha de Excelência 

Anéis e rolos são fabricados em alto grau 

de aço ROL2, especifi cado com material 

de alto nível de pureza com baixo nível de 

austenita retida.

Robusto, gaiola única de bronze. 
Posição assimétrica dos rolos. 
Gaiola guiada nos rolos. 

Maior precisão, circularidade e nível de acabamento resultam em 
menos atrito e menor consumo de energia. 



EXCELENTE DESEMPENHO PARA 

- Equipamentos industriais de aplicação pesada 

- Caixas de velocidade 

- Equipamentos para laminação 

- Várias aplicações onde são utilizados 

rolamentos autocompensadores de rolos

SERIES 

- 22205 a 22220 

- 22308 a 22316 

- 21306 a 21320 

BENEFÍCIOS

- Excelente capacidades de carga 

- Aumento da vida útil 

- Giro suave 

- Baixo nível de ruído e vibração 

- Redução do custo de manutenção 

POR QUE GMEX?

- Genuíno Rollway é a escolha mais 

inteligente 

- Manufaturado em gaiola de bronze

- EXcêlencia em sua linha de produtos

Sobre a Rollway

História: desde 1908, quando a Rollway foi 
fundada, nossos clientes valorizam a nossa 
qualidade. 

Design e qualidade: todos os projetos foram 
aprovados de acordo com diretrizes rígidas e 
as normas do Departamento de Qualidade da 
Rollway. 

Suporte: a qualifi cação de nossa equipe de 
profi ssionais resulta em um atendimento 
global de alto nível com suporte rápido 
e personalizado em mais de 10 línguas 
diferentes. 

Prazo de entrega: disponibilidade para 
atender clientes em várias localidades 
espalhadas pelo mundo e curtos prazos 
são garantidos através de nosso centro de 
distribuição localizado na Bélgica com pontos 
de apoio na China e nos EUA .
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CONSIDERAÇÕES DA APLICAÇÃO
A seleção adequada e aplicação de produtos e componentes de transmissão mecânica, incluindo a área relacionada com a segurança 
do produto, é de responsabilidade do cliente. Requisitos operacionais e de desempenho além de potenciais problemas associados 
irão variar consideravelmente dependendo do uso e aplicação de tais produtos e componentes. O âmbito da informação técnica e 
aplicação incluídas nesta publicação é necessariamente limitado. Ambientes operacionais e condições não comuns, requisitos de 
lubrifi cação, suportes de carga, e outros fatores podem afetar materialmente a aplicação e os resultados operacionais dos produtos 
e componentes, e o cliente deve analisar cuidadosamente as suas necessidades. Qualquer recomendação técnica e de avaliação 
fornecidos pela Regal Beloit America, Inc. e de suas afi liadas com respeito ao uso de produtos e componentes são fornecidas de boa fé 
e sem cobrança, e a Regal não assume qualquer obrigação ou responsabilidade pela recomendação dada, ou resultados obtidos, todos 
essas recomendações e avaliações sendo dadas e aceitas por conta e risco do cliente.
Para obter uma cópia dos nossos Termos e Condições de Venda Padrão, Isenções de Garantia, Limitações de Responsabilidade e 
Solução, entre em contato com o Atendimento ao Cliente no 1-800-626-2120. Estes Termos e Condições de Venda, Isenções e 
Limitações de Responsabilidade aplicam-se a qualquer pessoa que pode comprar, adquirir ou utilizar um produto Regal Beloit America 
Inc. aqui referido, incluindo-se qualquer pessoa que compra de um distribuidor licenciado destes produtos de marca.

Rollways é uma marca registrada da Borg-Warner Corporation, usada aqui sob licença exclusiva. 
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