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FAQ sobre Mancais
Perguntas mais frequentes relacionadas a mancais
Reunimos diversas perguntas frequentes sobre nossos produtos, aplicações e
serviços de mancais. Clique em uma pergunta abaixo para ver uma resposta sucinta
e precisa:

APLICAÇÕES
- São usados mancais na produção de petróleo e gás?
- Posso substituir mancais em rodas de polias de máquinas de musculação?
- Para que servem os mancais aeroespaciais?
- Para que servem os mancais hidrelétricos?
- Que tipo de mancal pode ser usado em bombas de pistão radial ou axial?
- Como os mancais de transmissão e caixa de câmbio são usados em aplicações
automotivas?

MATERIAIS DE BUCHA/MANCAL
MATERIAIS DE PLÁSTICOS DE ENGENHARIA PARA BUCHAS/MANCAIS

- O que são EP® ou "Engineered Plastics" (Plásticos de Engenharia)?
- Onde encontro catálogos específicos dos mancais de plásticos de engenharia EP®?

- Os mancais de plásticos de engenharia EP® são autolubrificantes?
- Que tolerâncias gerais podem ser alcançadas com as buchas plásticas EP®?
- Como sei se um material de mancal de plástico de engenharia EP® pode funcionar
na minha aplicação?
- Vocês podem usinar as amostras de mancais de plástico de engenharia?

- Os materiais de mancal de plástico de engenharia podem ser usinados depois
de instalados pelo cliente?
- É possível sobreinjetar um mancal plástico EP®?
- Existe uma quantidade mínima para pedido de mancais de plástico de engenharia
EP®?
- Quais materiais e formatos de mancais de plástico de engenharia EP® estão
disponíveis em estoque?

OUTROS MATERIAIS DE BUCHA/MANCAL
- O que são mancais DU®?
- Onde posso comprar buchas DU®?
- O que é um mancal autolubrificante?
- Por que usar buchas de bronze?
- De que metal são feitos os mancais e buchas?

TIPOS
- Um mancal esférico pode ser usado em condições de alto desalinhamento e alta
carga?
- A GGB produz formatos, tipos e dimensões especiais de mancais sob encomenda?
- A GGB vende mancais hidrodinâmicos?
- Qual é a diferença entre o desempenho dos mancais de luva e o dos mancais de
esferas?
- O que é um mancal de esferas?
- O que é uma bucha?
- O que é um mancal de esferas com ranhura profunda?
- O que é um mancal de rolamentos?
- O que é um mancal de luva?
- O que é um mancal de deslizamento?

- Qual é a diferença entre mancais e buchas?
- Quais são as diferenças entre mancais lisos e mancais de rolamentos?
- O que são mancais cilíndricos e como são utilizados?
- O que são mancais lisos?
- O que são mancais flangeados?
- O que são arruelas de pressão?
- O que são mancais radiais e axiais?

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