Soluções industriais – Visão geral

Aplicações para transmissão
de potência

Exatamente onde você
precisa de nós.
Encontre soluções Rexnord em todo
o mundo.

Europa
Ásia

América do Norte

Oriente Médio

África

América do Sul
Austrália

Plataforma de controle de processos e movimento

Plataforma de gestão de recursos hídricos

Sede da empresa

A Rexnord mantém o seu mundo
em movimento.
Da especificação e instalação, ao monitoramento e aos serviços de campo,
a Rexnord ajuda a maximizar seu tempo de operação, produtividade
e lucro. Mantenha seu negócio em movimento com nossos produtos
de qualidade superior e missão crítica.

Conhecimento especializado do setor.
Trabalhe com uma verdadeira parceira, que entende suas aplicações, especifica os equipamentos
certos e agrega valores a cada etapa. A Rexnord tem mantido o mundo em movimento há mais
de um século. Operadores, fabricantes de equipamentos e engenheiros consultores em uma ampla
gama de setores industriais recorrem à Rexnord para suas soluções de transmissão de potência.

A Rexnord está com você em todas as etapas do caminho.
Da especificação e instalação aos testes, monitoramentos, reparos e reformas 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 operações de vendas e serviços em todo o mundo e uma ampla rede
de distribuidores, nós entregamos exatamente o que você precisa, quando e onde você precisa.

Produtos Rexnord, confiabilidade Rexnord.
A Rexnord é lider na fabricação de componentes em aplicações críticas que demonstram desempenho
sob as mais rigorosas exigências. Nosso extenso portfólio inclui redutores, freios, limitadores de torque,
correntes e componentes de transportadoras, rolamentos e acoplamentos. Sempre com a segurança
em mente, nossos produtos são projetados para atender critérios de custo e desempenho de modo
a assegurar a solução mais eficiente para aplicações específicas.

Produtos Rexnord para mineração
A Rexnord possui produtos de qualidade superior
para ajudar a manter produzindo suas operações de carvão,
cobre, potassa, rocha dura ou areias betuminosas.
Compatíveis com praticamente todas as fases do processo
mineração, os produtos da Rexnord são projetados

para resistir às mais rigorosas demandas de suas operações.
Há mais de um século, operadoras, fabricantes
de equipamentos e engenheiros consultores de mineração
têm recorrido à Rexnord para adquirir soluções confiáveis
em transmissão de potência.

Redutores
Falk V-Class e A-Plus

Rolamentos de rolos e de esferas
Rex & Link-Belt

Projetados com componentes confiáveis
e robustos para acionar as mais extremas
aplicações de mineração
de carvão, cobre e potassa.

Tecnologia superior de vedação e montagem
em eixo, e superfícies de desempenho
retificadas com precisão para suportar
os mais severos ambientes
de mineração.

Acoplamentos Falk Steelflex & Lifelign,
Rexnord Omega, Viva & Wrapflex

Limitadores de torque Autogard Séries 400 e 820,
contrarrecuos Falk True Hold e BSD, embreagens BSD

Linha completa de designs de acoplamentos
de grade, engrenagens e elastoméricos
para manter toda a sua operação de mineração
em movimento.

Proteja seus equipamentos com o desengate instantâneo
e completo dos trens de transmissão em toda a mina.
Embreagens robustas e confiáveis, projetadas para prevenir
paralisações causadas por sobrecargas.

Correntes de engenharia Link-Belt & Rex,
cremalheiras rotativas fundidas Falk, e idlers
para transportadores Rex

Aplicações
Extração
Manuseio de materiais a granel
Preparo do carvão
Triturador alimentador

Britagem/moagem
Moinhos AG/SAG & de bolas
Bombas de lama

Proporcionam operação confiável e contínua para as aplicações
específicas de clientes, com menos tempo de paralisação
do processo de fabricação.

Produtos Rexnord para o setor automotivo
A Rexnord desenvolve e lança continuamente novos produtos
que atendem às necessidades especializadas do setor
automotivo. Os componentes e correntes de transportadores,

acoplamentos, limitadores de torque e rolamentos da Rexnord
são utilizados em todo o mundo em uma ampla gama
de aplicações automotivas.

Componentes e correntes de
transportadores

Limitadores de torque Autogard Séries 200, 400 e 820
Série 200 para uma solução simples e de baixo custo
para aplicações até 2.000 RPM.

Correntes Hybrid MatTop® Série 6990 para
aplicações automotivas diversas, incluindo
transportadores de até 200 metros.
As correntes para esteiras rolantes
Série 3120 possuem três polegadas
(76,2 mm) de passo de corrente
com design robusto.
Ambas as correntes são fornecidas
em uma grande variedade de superfícies
e materiais, tais como antiestáticos,
dissipadoras de cargas eletrostáticas
e retardantes de chamas, para atender
a seus requisitos automotivos específicos.

Corrente
MatTop 6995

Série 400 para aplicações até 3.600 RPM, com diâmetros
até 254 mm (10 polegadas).
Série 820 para diâmetros de tamanhos ilimitados
e capacidade de torque praticamente ilimitada
paraaplicaçõesde torque elevado.

Corrente
MatTop 3125

Travas irreversíveis BSD
Garantem um posicionamento
preciso e uma operação suave
das peças de máquina em linhas
de montagem.

Acoplamentos Modulflex, Thomas XTSR,
Omega, Viva & BSD Koniclamp
Ampla seleção de acoplamentos que requerem
baixa manutenção, possuem desgaste mínimo
e são de instalação fácil e rápida.

Rolamentos de rolos & de esferas Rex &
Link-Belt
Tecnologia superior de vedação e montagem
em eixo, e superfícies de desempenho
retificadas com precisão
para suportar processos
abrasivos.

Corrente de rolos RexCarbon
Luvas deslizantes termoplásticas de alta
tecnologia que não requerem lubrificação
e proporcionam uma vida útil isenta
de manutenção Ideal para uso em todas
as áreas onde a manutenção regular
é difícil.

Aplicações
Prensagem do aço
Linhas de soldagem
Montagem de carrocerias de veículos
Transportadores de linhas de montagem

Pintura e secagem
Linha de acabamento
Inspeção e testes
Transporte hectométrico

Visão geral do setor alimentício
A segurança alimentar é uma prioridade na Rexnord.
Seja através do movimento de ingredientes alimentícios crus,
alimentos em contêineres ou embalados em caixas,
as soluções da Rexnord executam o manuseio de seu produto
com segurança e eficiência. Nosso amplo portfólio inclui
produtos compatíveis com as regulamentações de contato
do setor alimentício, projetados para resistir a umidade,
poeiras e contaminantes. Equipamentos mais limpos resultam
em menos manutenção e custos mais baixos para sua
empresa.

Aplicações
Panificação e confeitaria
Processamento de carnes, aves e frutos do mar
Processamento de frutas, verduras e legumes
Snacks

Além disso, os produtos Rexnord são disponibilizados
em materiais laváveis, o que aumenta a eficiência de inspeção,
resistência à corrosão e higiene geral. Os produtos Rexnord
podem ser encontrados em diversas aplicações em todo
o setor alimentício, incluindo panificação; processamento
de carnes, aves e frutos do mar; processamento de frutas,
verduras e legumes, e snacks.

Visão geral do setor de bebidas
De megamarcas globais de refrigerantes a cervejarias
regionais, fabricantes de bebidas de todos os tipos
e tamanhos recorrem à Rexnord para projetar e fornecer
soluções com os mais alto níveis de confiabilidade, qualidade
e durabilidade para atender às necessidade de todos
os estágios da fabricação de bebidas, incluindo a manufatura
de recipientes, envase primário e embalagem secundária.
Nos últimos 20 anos, a Rexnord tem ajudado empresas
a implementar soluções para operação a seco em suas
instalações para ajudar na redução do consumo de água
e de energia, As instalações que aplicaram essas estratégias
registraram uma redução drástica no consumo de água
e lubrificantes, tendo como resultado economias significativas
de custos e maior segurança, mantendo níveis ótimos
de produção.

Aplicações
Latas, vidro & PET
• Fabricação de recipientes
• Envase
• Pasteurizadoras, aquecedores e refrigeradores
• Embalagem primária e secundária de recipientes
• Acionamentos de agitadores de cozedores
• Bombas

Produtos Rexnord para o setor de alimentos
e bebidas
Correntes transportadoras MatTop
e TableTop

Componentes Marbett

A linha mais ampla e inovadora de correntes e rodas
dentadas do setor que atendem às exigências
de velocidade, atrito e desgaste de virtualmente todas
as aplicações.

Ampla variedade de componentes incluindo fitas
de desgaste, curvas, rolos de retorno, trilhos guias,
suportes e muito mais, projetados para operar
em aplicações de alta velocidade
e altos requisitos sanitários.

Sistema de upgrade de rolos (RUS)

Rolamentos de esfera Link-Belt Klean-Gard

Elimina a manutenção e custos operacionais,
aumenta a segurança e reduz os níveis de ruído,
a necessidade de peças
sobressalentes e paradas
não planejadas.

Insertos de aço inoxidável resistentes à corrosão
fazem destes rolamentos a solução ideal
para maximizar o tempo de operação
de aplicações de lavagem.

Redutores helicoidais Falk Ultramite, redutores
de rosca sem-fim Omnibox e redutores
de velocidade Rexnord Planetgear 7000

Omega, Viva & Wrapflex
Acoplamentos elastoméricos

Ideais para aplicações de pequeno a grande porte,
incluindo transportadores, bombas, misturadores,
homogenizadores,
pasteurizadores, aquecedores,
refrigeradores e cozedores.

Portfólio completo de acoplamentos
não lubrificados que reduzem o tempo
de paralisação e as necessidades de manutenção,
aumentando a vida útil dos equipamentos
conectados.

Limitadores de Torque BSD Série 3901
e Autogard Série 200, 320, 400 & 820

Correntes de engenharia
e de rolos Link-Belt & Rex

Protegem seus equipamentos nos ambientes
mais difíceis, com desengate instantâneo
e completo do trem de transmissão.

Adequadas às condições operacionais
mais exigentes em uma ampla variedade
de aplicações, com resistência à fadiga
melhorada.

Produtos Rexnord para geração de energia
Tempo de paralisação. Esta é a última palavra que você
quer ouvir quando trabalha no setor energético.
Nenhuma empresa entende isso melhor que a Rexnord.
Projetados para resistir a ambientes agressivos, os produtos
de transmissão de potência da Rexnord oferecem soluções

para todas as aplicações de compressores e bombas requeridas
no manuseio e no processo de gás natural e subprodutos
resultantes. Conte com a Rexnord para suas necessidades
de energia.

Redutores Falk V-Class & A-Plus

Rolamentos de rolos e de esferas
Rex & Link-Belt

Oferecem confiabilidade, baixo custos
de manutenção, tempo de operação
maximizado e a mais recente tecnologia
para o acionamento
de aplicações exigentes.

Tecnologia superior de vedação e montagem
em eixo, e superfícies de desempenho retificadas
com precisão para suportar
os ambientes mais severos.

Acoplamentos Falk Steelflex, Lifelign &
True Torque, Thomas, Addax, Omega & Viva

Limitadores de torque Séries 320, 400 &
820 Autogard & batentes Falk True Hold

Portfólio completo para diversas aplicações
de geração de energia, incluindo preparação
de minério, manuseio de materiais,
torres de resfriamento e compressão de gás.

Protegem seus equipamentos nos ambientes
mais agressivos, com desengate instantâneo
e completo do trem de transmissão.

Correntes de engenharia Link-Belt & Rex &
idlers Rex

Aplicações
Manuseio de materiais a granel
Transporte de fluidos
Dessulfuração de gases de
chaminé

Ventilação de tiragem induzida
Perfuração
Compressão
Bombas

Proporcionam operação confiável e contínua
para as aplicações específicas de clientes,
com menos tempo de paralisação do processo
de fabricação.

Produtos Rexnord para o setor náutico
Em nenhum lugar a durabilidade dos equipamentos
é tão crucial para a sobrevivência da empresa como
em vias navegáveis, onde a tripulação e horários dependem

de uma potência confiável. De acolamentos e embreagens,
a redutores e limitadores de torque, a Rexnord tem a solução
mais confiável para você.

Acoplamentos BSD Modulflex,
cubos de aperto BSD Koniclamp,
acoplamentos Falk Lifelign & Rexnord Omega

Embreagens secas e úmidas BSD

Grande variedade de acoplamentos duráveis
e livres de manutenção para uma variedade
de aplicações a bordo.

Oferecem design modular (de acordo
com a norma EN 10204 3.2), aumentando
a manobrabilidade e a segurança a bordo.
Também disponível com embreagem úmida
integrada.

Redutores marítimos Falk

Limitadores de torque Série 400 Autogard

Redutores para serviços pesados, oferecendo
confiabilidade, durabilidade, engate fácil e
desempenho superior.

Suporta aplicações de até 3.600 RPM e oferece
capacidade de torque de até 500.000 (lb-in)

Aplicações
Transportadores
Descarregadores
Forjamento
Acionamentos principais
de embarcações
Acionamentos de propulsores

Guinchos
Perfuração
Compressão
Bombas
Acionamentos de propulsão PTO/PTI

Produtos Rexnord para cimentos e agregados
Para suas aplicações abrasivas com cimento e agregados,
conte com o conhecimento confiável, a habilidade
e os produtos de alta qualidade da Rexnord. Os conjuntos
de engrenagens e redutores Rexnord ajudam
a acionar fornos, moinhos de bolas, elevadores
e britadeiras, enquanto nossos elevadores de canecas,

correias transportadoras, correntes de engenharia
e acoplamentos mantém seus materiais em movimento.
Os clientes contam com os produtos Rexnord por sua
engenharia superior e confiabilidade nas condições
mais adversas.

Redutores Falk V-Class & Falk Quadrive

Rolamentos de rolos & de esferas Rex &
Link-Belt

Projetadas com componentes de confiança
para uma vida útil mais prolongada e capacidade
máxima de transporte de cargas.

Acoplamentos elastoméricos
Falk Wrapflex, acoplamentos de grade
Steelflex e hidrodinâmicos.
Acoplamentos não-lubricados e lubrificados,
projetados para reduzir custos de estoque,
manutenção
e paralisações.

Limitadores de torque Autogard Séries 400 e 820,
contrarrecuos Falk True Hold e BSD, embreagens BSD
Protegem seus equipamentos com o desengate
instantâneo e completo do trem de transmissão.
Embreagens robustas e confiáveis, projetadas
para prevenir paralisações causadas por sobrecargas.

Correntes de engenharia Link-Belt & Rex &
idlers Rex

Aplicações
Separadores
Britadeiras
Transportadores
Alimentadores

Tecnologia superior de vedação e montagem
em eixo, e superfícies de desempenho retificadas
com precisão para suportar
processos abrasivos.

Bombas
Máquinas de moldagem
Tremonhas de poeiras
Lavagem

Proporcionam operação confiável e contínua para
as aplicações específicas de clientes, com menos
tempo de paralisação do processo de fabricação.

Soluções industriais adicionais
Celulose & Papel

Processamento de metais

Conte com a Rexnord para suas aplicações

Para uma grande variedade de aplicações

para celulose e papel, não importa

em siderúrgicas e fábricas de alumínio,

se sua necessidade é uma aplicação

incluindo linhas de galvanização, fornos,

de manuseio de materiais, bombas

fornalhas, ventiladores, sopradores

de vácuo, máquinas de papel

e aplicações de rolamentos, invista nos

ou de mistura; nós temos a solução

duráveis redutores de velocidade

para você. Escolha entre rolamentos,

Planetgear™, rolamentos de rolos Rex®

acoplamentos, redutores, correntes de

e Link-Belt®e na ampla variedade

engenharia e limitadores de torque.

de acoplamentos flexíveis e limitadores
de torque.

Produtos de base florestal

Depósitos e distribuição

Centros de máquinas de serrarias utilizam

Rolamentos Link-Belt, correntes

os redutores de velocidade Rexnord

transportadoras e componentes FlatTop,

Planetgear 7000 e rolamentos de rolos Rex

e redutores Omnibox®.e Ultramite® são ideais

para suas necessidades de manuseio

para uma variedade de aplicações de

de materiais. As soluções Rexnord

transportadores em depósitos e áreas

adicionais para o setor de produtos

de distribuição, incluindo o manuseio

de base florestal incluem correntes

de embalagens, produtos de consumo

industriais, limitadores de torque e uma

e industriais, alimentos por atacado

ampla variedade de acoplamentos.

e muito mais.

Tratamento de águas residuais

Agrícola
Equipamentos de instalações de produção

A Rexnord supera as expectativas do clientes

agrícola, tais como moinhos de forragem,

no setor de tratamento de águas residuais,

extratores e elevadores de grãos, processos

oferecendo uma abrangente linha

de elevação e desaguamento de alimentos,

de produtos. Produtos ideais como redutores

dependem dos redutores FalkV-Class™

de velocidade Plantgear, redutores Ultramite

e dos redutores Quadrive®. Os OEMs

e UltraMax®, rolamentos SHURLOK®,

confiam nos rolamentos de esferas Link-Belt

limitadores de torque Autogard® Série

para utilização em diversos equipamentos

WT e uma seleção de equipamentos para

como enfardadores de feno.

transportadoras e acoplamentos flexíveis.

Entre em contato com a Rexnord hoje mesmo e conheça mais sobre nossas soluções que poderão ajudá-lo a aumentar
seu tempo de operação, produtividade e lucro.

866-REXNORD (nos EUA.) ou +1 414-643-2366 (fora dos EUA.) www.rexnord.com

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

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.

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.
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