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Saiba mais sobre nossos produtos, as indústrias que servimos, tribologia e mais.

Os seus mercados
The Big Challenges for Crane Manufacturers & MRO
Automatic lubrication system failure, demanding environments, noise, vibration and
harshness (NVH) issues as well as high maintenance costs are major challenges for
the crane industry. With GGB's tribological plain bearings and polymer coating
solutions, you can increase the productivity of your crane system, extend its service
life, and reduce downtime and maintenance costs. Benefit from our self-lubricating,
grease-free plain bearings, TriboShield polymer coatings and paired TriboMate
coatings solutions which offer low friction and high wear resistance.

Soluções de Mancais para Aplicações Ferroviárias Pesadas da
GGB
Mancais de Precisão da GGB para Aplicações de Compressores
com Cargas e Velocidades Altas

GGB Car Bearings for Innovative Automotive Seat Applications
(Rolamentos para Assentos Automotivos Inovadores)
Ferrovias e Rolamentos Ferroviários para Comboios e Indústria
Ferroviária
Soluções de Mancais Aeroespaciais Seguras, Eficientes em
Combustível e de Baixa Manutenção da GGB
Soluções de rolamentos agrícolas livres de manutenção
Soluções de rolamentos livres de graxa para a construção
Mancais de Baixo Atrito GGB para a Indústria de Fluid Power

Os nossos produtos
Buchas Plásticas Autolubrificantes GGB
Novos rolamentos compostos maquináveis HPMB®.
GGB-SHB® Mancais de Aço Temperado
Rolamentos GGB Flash-Click

Porquê escolher a GGB
Comprador líder do Grupo Safran explica por que a parceria de

design precoce com a GGB economiza tempo e reduz os custos
Validação de soluções de rolamentos do cliente

Quem somos nós
Seu fornecedor de soluções em rolamentos
O Vídeo EnPro Industries apresenta a sua filosofia de fundo
duplo
A linha de fundo dupla do EnPro
BENEFÍCIOS DO GGB

Vantagem da GGB
Descubra por que a GGB pode ser a solução de que você precisa
JOB

Carreiras
Confira as nossas vagas atuais e candidate-se.

Foco na Qualidade
Qualidade e respeito ao meio ambiente são essenciais para os nossos valores
fundamentais

Parceria
Saiba mais sobre parcerias com a GGB e os benefícios de uma parceria
colaborativa.

Enpro
GGB, uma empresa do grupo Enpro

TriboU
Proporcionar ao engenheiro uma compreensão dos conceitos tribológicos
básicos

Precisa de orientação?
Nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo a encontrar a solução certa para a
sua aplicação.
Contate-Nos

