HISTÓRIA DE SUCESSO

PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

CONTEXTO E RESTRIÇÕES
DO CLIENTE
Área: França
Aplicação: Indústria alimentícia - Máquina de escovar vegetais

Necessidade do cliente: Aumentar a durabilidade dos rolamentos, reduzir
custos de manutenção e paradas de produção (atividade sazonal, impacto
significativo no faturamento)
Produto em uso anteriormente: Mancais autoalinháveis com rolamentos
insertos (unidades de rolamentos montadas) de marcas concorrentes

RECOMENDAÇÃO NTN
Para combater a forte poluição causada pela umidade e partículas de água
da lavagem, oferecemos nossa solução de rolamento autocompensador de
rolos KITSNC10X22208KEEDS. Sua principal característica é a vedação de alto
desempenho que aumenta a vida útil do rolamento em aplicações com muita
poluição. Além de uma ótima retenção de graxa dentro do rolamento.
 Vantagens:

Vedação
dupla

Máxima
retenção
de graxa

Todas os
componentes
em um único kit

• Menos manutenção
• Menos paradas de produção
• Menor consumo de graxa e rolamentos

 Benefícios dos kits:

1. Fácil de encomendar e gerir
4. Sem erros
2. 2 em 1 (montagem fixa ou flutuante) 5. Econômico
3. Sem esquecimentos

RESULTADOS

O cliente obteve economias significativas evitando perdas de produção devido
a paradas de máquinas. Graças à nossa solução NTN, não houve interrupção de
produção durante o uso por duas safras.

ECONOMIA FEITA
De até

R$ 3.321.900,00*
por ano

Intervalos de manutenção
reduzidos
Nenhuma parada de produção
durante o uso por duas safras
*Cotação considerada para 2022:
1 € = R$ 6,25

O presente documento é propriedade exclusiva da NTN-SNR ROULEMENTS. Qualquer reprodução total ou parcial sem autorização prévia da NTN-SNR ROULEMENTS é estritamente proibida. Ações legais poderão ser tomadas contra quaisquer indivíduos
que violarem os termos do presente parágrafo.
Os erros ou omissões que possam aparecer neste documento, apesar do cuidado na sua realização, não são de responsabilidade da NTN-SNR. Devido à nossa política de pesquisa e desenvolvimento contínuos, reservamo-nos o direito de modifi-car, sem
aviso prévio, a totalidade ou parte dos produtos e especificações mencionados neste documento.
© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright international 2022.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com

DOC_I_SRBKIT_SUCCESS_FL1_BRa - NTN-SNR Copyright International 06/2022 - Conception : NTN-SNR - Photos : Pedro Studio Photos, Shutterstock

Condições de uso: Alto risco de poluição (umidade) - Atividade sazonal com
altas taxas de produção

