
Visão geral de usinas de força

Produtos e soluções para transmissão de 
potência em usinas de geração de energia



Escolha a Rexnord para adquirir 
produtos e soluções de serviços 
comprovados.
Da especificação à instalação, ao monitoramento de campo e à manutenção, 
a Rexnord ajuda a maximizar seu tempo de operação, produtividade e lucro. 



Conhecimento especializado sobre o setor.  
Trabalhe com uma verdadeira parceira que entende suas aplicações, especifica os 

equipamentos certos e agrega valor a cada etapa. Da matéria-prima e o manuseio de 

fluidos até torres de esfriamento e a dessulfurização de gases de chaminé – as operadoras, 

fabricantes de equipamentos e engenheiros consultores de usinas de geração de energia 

recorrem à Rexnord para obter suas soluções de transmissão de potência.

A Rexnord está com você em todas as etapas do caminho.  
Da especificação e instalação aos testes, monitoramento, reparos e revisões gerais, 

a Rexnord oferece excelentes lead times e atendimento ao cliente. Conte com nossa 

qualidade superior em produtos, nosso serviço de atendimento de campo e o suporte 

técnico líder do setor para prevenir dispendiosas manutenções, reparos e paralisações, 

maximizando o retorno sobre o ciclo de vida total do produto. Com vendas e operações 

em todo o mundo e ampla rede de distribuidores, nós entregamos exatamente o que 

você precisa, quando e onde você precisa.

Produtos Rexnord, confiabilidade Rexnord.  
A Rexnord é líder na fabricação de componentes de sistemas críticos que operam sob as 

mais rigorosas demandas em aplicações de geração de energia, incluindo redutores, 

rolamentos, acoplamentos e correntes. Sempre pensando na segurança, nossos produtos 

são projetados para atender critérios de custos e desempenho, de modo a assegurar 

a solução mais eficiente para aplicações específicas. 



Redutores e engrenagem

Redutores 
Falk V-ClassTM  

Limitadores de 
torque Autogard® 

Redutores 
planetários 
Rexnord 
PlanetgearTM 

Contrarrecuos 
Falk True Hold® 

Redutores 
Falk A-Plus® 

Rolamentos

Rexnord®  
Rolamentos 
estilo SAF 

Rolamentos de 
rolos cilíndricos 
e esféricos 
Rexnord 

Rolamentos de 
rolos esféricos 
com adaptador 
Rexnord 
SHURLOK®

Redutores de 
eixo oco Falk® 
Quadrive® 

Freios e limitadores de torque
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Coroas de aço 
fundido e de 
ferro fundido 
dúctil Falk

Pinhões de 
acionamento de 
moinhos Falk*

Redutores 
a acionamentos 
de avanço lento/
gradual para 
moinhos Falk *
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Freios montados 
em motor 
Stearns® 

L

Rolamentos 
de esfera para 
serviços pesados 
Série 300 Rexnord 

D Freio de bloqueio 
mecânico Stearns

O*  Utilizado em aplicações em moinhos 
(não mostrado no mapa)
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Manuseio de fluidos
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Acoplamentos Correntes industriais

Acoplamentos 
de engrenagem 
Falk Lifelign® 

Acoplamentos 
de disco 
Rexnord Thomas® 

Acoplamentos 
de grade 
Falk Steelflex®

Acoplamentos 
hidrodinâmicos 
Falk True Torque® 

Acoplamentos 
elastoméricos 
Rexnord 
Omega® & Viva® 

Correntes de aço 
de engenharia 
Link-Belt® & Rex®

Serviços
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V Acoplamentos 
elastoméricos 
Falk Wrapflex® 

Z Serviços de 
recuperação 
e gestão de 
ativos Falk® 
Renew® 
Prager® 

Rolos livres de 
transportadores 
Rex

Rolos livres

Y

Acoplamentos 
de composite 
Rexnord Addax® 

S W Protetores de 
eixos rotativos 
Falk Orange Peel® 

O S

Resfriamento com tiragem induzida 

Manuseio de materiais a granel
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Rexnord Corporation
A Rexnord é uma empresa global presente em diferentes segmentos de negócios 
e voltada para o crescimento, sendo líder nos mercados que atua através de marcas 
altamente confiáveis e reconhecidas, atendendo à mais ampla gama de mercados.

Controle de processos e movimento
A plataforma de controle de processos e movimento da Rexnord projeta, fabrica, 
comercializa e oferece serviços para componentes mecânicos de alta tecnologia usados 
em sistemas complexos, onde os requisitos de confiabilidade de nossos clientes 
e o custo de falhas ou tempo de paralisação são extremamente altos.

Gestão de recursos hídricos
A plataforma de gestão de recursos hídricos da Rexnord projeta, aprovisiona, fabrica 
e comercializa produtos que proporcionam e otimizam a qualidade, a segurança, 
o controle de fluxo e a conservação da água.

Por que escolher a Rexnord?
Quando se trata de oferecer produtos com alto nível de 
engenharia que melhoram a produtividade e a eficiência de 
aplicações industriais no mundo todo, a Rexnord é a empresa 
mais confiável do setor. Compromisso com a satisfação do 
cliente e valor superior em todas as funções dos negócios.

Proporcionando o menor custo total de propriedade
Produtos da mais alta qualidade, projetados para ajudar 
a prevenir o tempo de paralisação dos equipamentos 
e aumentar a produtividade e a confiabilidade das operações.

Conhecimento valioso
Uma ampla linha de produtos é acompanhada por equipes 
globais de especialistas em vendas, atendimento ao cliente 
e suporte, disponíveis a qualquer momento.

Soluções para otimizar a facilidade de realizar negócios
O compromisso com a excelência operacional garante os 
produtos certos, no lugar certo e no momento certo.

+1 414-643-2366 (fora dos EUA)
www.rexnord.com


