
Rolamento SKF

SKF, Svenska Kullagerfabriken AB, mais tarde AB SKF, é uma empresa de rolamento sueco
fundada em 1907, fornecendo rolamentos, selos, lubrificação e sistemas de lubrificação da
SKF, produtos de manutenção, produtos de mecatrônica, produtos de transmissão de energia e
serviços relacionados em todo o mundo. O capital social era de 110 000 coroas. Um pedido de
patente do rolamento da SKF foi arquivado em 6 de junho. As patentes foram eventualmente
concedidas em dez países. A primeira fábrica foi construída em Save Strandgata, Gotemburgo.

1. Desenvolvimento da empresa SKF

(1) 1916 Nova empresa formada para administrar as vendas na América do Sul. As primeiras
filiais da empresa skf eram skf

Levando o Chile e a Argentina.

(2) 1927 skf bearing Venezuela As subsidiárias foram formadas. Skf Singapore e skf singapore
foram nomeados para o agente em 1925 e 1927.

(3) 1943 As filiais de ônibus skf na Argentina e no Brasil tornaram-se subsidiárias. A empresa
polonesa liquidou.

(4) 1954 Laminador a frio, J.N. Eberle, em Augsburg, na Alemanha, adquiriu. Harald Hamberg
morreu e foi sucedido como presidente do conselho por Jacob Wallenberg.

(5) 1976 O nome da empresa-mãe mudou de Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken para
Aktiebolaget SKF. A SKF Industries Inc., PA, adquiriu a McQuay-Norris Company, St. Louis,
MO, um fabricante e distribuidor de componentes automotivos e peças sobressalentes.

(6) 1981 Planta em Scarborough, Canadá, fechada.

(7) 2014 A SKF investiu em dois novos Centro Técnico Global na Europa e um nos Estados
Unidos. O Programa de Soluções Documentadas da SKF celebrou 10 anos de economia de
clientes confirmada. A cooperação com a Gothia Cup foi ampliada e a SKF patrocinou a arena
final. Duas aquisições foram feitas: GLOi e Hofmann Engineering North America. A SKF
investiu em uma instalação de produção da Kaydon no Brasil. A SKF deu o próximo passo na
comercialização da indústria utilizando telefones inteligentes e tablets na arena industrial. Alrik
Danielson foi nomeado novo presidente e CEO a partir de 1 de janeiro de 2015, sucedendo
Tom Johnstone e uma reorganização da SKF foi feita em conexão

Hoje, a SKF é o maior fabricante de rolamento do mundo e emprega aproximadamente 40.000
pessoas em aproximadamente 100 locais de fabricação que abrangem 70 países. Fornecedor
de skf e distribuidores de skf em todo o mundo. O Grupo SKF atualmente é composto por
aproximadamente 150 empresas. O suporte de Skf Sweden é muito popular em todo o mundo.
Os clientes da empresa incluem General Electric, Rolls-Royce plc e Pratt e Whitney. Ele
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também fornece rolamentos para veículos de corrida Ferrari, usados em corridas de Fórmula 1
e é patrocinador da F1.

2. Classificação de produtos da empresa skf;

(1) Rolamento de esferas

Os rolamentos de esferas SKF vêm em uma grande variedade de tipos, projetos, séries,
tamanhos, variantes e materiais. Dependendo do design do rolamento, os rolamentos de
esferas SKF estão disponíveis em quatro classes de desempenho. Rolamentos de esferas,
rolamentos em Y, rolamentos de esferas de contato angular, rolamentos de esferas auto-
alinhados, rolamentos de esferas de impulso

(2) rolamentos de rolos

Rolamentos de rolos cilíndricos, Rolamentos de rolos de agulhas, Rolamentos de agulhas
combinadas, Rolamentos de rolos cilíndricos / cônicos combinados, Rolamentos de rolos
cônicos.

(3) Acessórios de rolamentos

Como complemento aos nossos rolamentos, a SKF fornece uma grande variedade de
acessórios para rolamentos, como mangas de adaptador, mangas de retirada e porcas de
trava.

(4) Produtos de engenharia

Esses rolamentos têm dimensões padronizadas, mas incorporam recursos especiais para
aplicações específicas. Aplicados corretamente, esses rolamentos tornam desnecessários os
rolamentos personalizados caros, e eles também podem reduzir significativamente os prazos
de entrega, uma vez que eles geralmente estão disponíveis a partir do estoque.

(5) Rolamentos de pista

Os rolamentos de corredores de pista são projetados para serem executados em todos os tipos
de trilhos e para serem usados em drivers de cames, sistemas de transporte, etc. Estes
rolamentos têm um anel externo de paredes grossas, o que lhes permite acomodar cargas de
choque, reduzindo a distorção e os esforços de flexão.

(6) Unidades de rolamentos e caixas de rolamentos

A SKF fornece diferentes tipos de unidades de rolamento que são unidades de rolamento
prontas para montagem, que são engrenadas e seladas, e são capazes de compensar o
desalinhamento do eixo em relação à caixa. Unidades de rolamento de esferas, Unidades de
rolamento de rolos, Bloco de plumagem dividido, Caixas flangeadas, Caixas de recolhimento,
Caixas de rolamentos
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3. Distribuidores

A SKF está presente em mais de 130 países e em cerca de 40 segmentos especializados.
Atualmente, existem mais de 8000 fornecedores e distribuidores de skf. Para manter os mais
altos níveis de serviço através da rede de distribuidores da SKF e canais on-line do Skf. Você
pode entrar em contato com o distribuidor local e fornecedor de skf se precisar de rolamentos
de skf. É muito conveniente. É muito rigoroso selecionar o distribuidor de rolamentos skf. O
fornecedor de rolamentos de skf deve estar muito familiarizado com a empresa de rolamentos
de skf e tem muita experiência para vender rolamentos de skf.

(1) Ásia / Pacífico: skf bearing Singapura, Uruguai, Indonésia, Tailândia, Malacia ...

(2) Oriente Médio / África: skf UAE (uae), Omã, Kuwait, Arábia Saudita, dubai, ...

(3) Américas: portador de skf Peru, México, Bolívia, Paraguai

(4) Europa: portão skf Portugal, Norw
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