
Quando os rolamentos do seu maquinário de construção 
ou outro equipamento pesado desgastarem e 
necessitarem de reposição, ligue para a Kaydon.   
Podemos recondicioná-los,  deixando-os como novos, 
com grande economia - geralmente 50% menos do que 
o valor de um rolamento novo.

A Kaydon recondiciona cerca de 1500 rolamentos tipo 
coroa giratória por ano para guindastes, pás, escavadeiras 
e outros máquinários pesados. Podemos dar vida nova a 
qualquer rolamento de até 240” (6,1m) em diâmetro, 
independente do desenho, configuração, e de qualquer 
fabricante.

Os rolamentos recondicionados pela Kaydon atendem 
ou excedem as especificações dos fabricantes e possuem 
garantia total de um ano, assim como um rolamento 
novo. No entanto, eles custam muito menos do que 
rolamentos novos e, geralmente, podem ser 
entregues muito mais rápido.

Na Kaydon o recondicionamento de rolamentos 
não é uma ocupação secundária ...é um 
programa dedicado com seu próprio pessoal, 
equipamento e estoque. Por favor, veja os 
detalhes na próxima página.

Para uma grande economia em rolamentos 
recondicionados sem comprometer a 
qualidade e o desempenho, ligue hoje para a 
Kaydon.

Rolamentos tipo coroa giratória para 
uma vida útil superiorEquipamento Pesado

Rolamentos recondicionados

independente do desenho, configuração, e de qualquer 

Os rolamentos recondicionados pela Kaydon atendem 
ou excedem as especificações dos fabricantes e possuem 
garantia total de um ano, assim como um rolamento 
novo. No entanto, eles custam muito menos do que 
rolamentos novos e, geralmente, podem ser 

Na Kaydon o recondicionamento de rolamentos 
não é uma ocupação secundária ...é um 
programa dedicado com seu próprio pessoal, 
equipamento e estoque. Por favor, veja os 

Para uma grande economia em rolamentos 

qualidade e o desempenho, ligue hoje para a 

www.kaydonbearings.com



Kaydon Bearings Division 
2860 McCracken Street 
Muskegon, Michigan 49441 U.S.A.
001.231.755.3741 tel 
001.800.514.3066 
001.231.759.4102 fax
bearings@kaydon.com
www.kaydonbearings.com

Um programa de 
recondicionamento dedicado

©2011 Kaydon Corporation 
Printed in USA 

2K-11-09-01  PORreman

Kaydon Bearings Division 
1500 Nagle Road 
Avon, Ohio 44011
001.440.871.2500 tel 
001.800.286.6274 
001.440.871.2503 fax 
reman@kaydon.com
www.kaydonbearings.com

O programa de recondicionamento 
Kaydon promove vida nova aos 
rolamentos usados com grande 
economia se comparado a 
rolamentos novos , independente do 
fabricante original (Um exemplo: um 
rolamento reparado para uma 
grande empresa de mineração 
americana acabou de passar pela 
inspeção de 35.000 horas e continua 
em excelente estado). Os destaques 
deste progama incluem:

Inspeção gratuita nos 1. 
rolamentos tipo coroa giratória 
até 96”( 2,4m) em diametro

Inspeção em uma semana ou 2. 
menos

Testes não destrutivos realizados 3. 
em todos rolamentos

Análise de engenharia em todos 4. 
os rolamentos

Relatórios formais de análise 5. 
fornecidos para todas inspeções

Quatro semanas de recuperação 6. 
para rolamentos de 96” (2,4m) e 
abaixo, e apenas mais algumas 
semanas para rolamentos de 96” 
(2,4m) a 240” (6,1 m)

Economia substancial em 7. 
relação ao custo de um 
rolamento de reposição novo

Rigoroso processo de qualidade 8. 
ISO 9001:2008

Serviços de recondicionamento 9. 
de emergência

Um ano de garantia para todos 10. 
os rolamentos recondicionados




