
MANCAIS DE ALTO DESEMPENHO 
PARA APLICAÇÕES AEROESPACIAIS

 



Há mais de 120 anos a GGB representa inovação, liderança e uma abordagem 

colaborativa para atender as necessidades de mancais mais desafiadoras do 

mundo. Trabalhamos em conjunto com nossos clientes para entender os 

requisitos exclusivos de suas aplicações e encontrar soluções de mancais para 

suas necessidades. Presentes desde no fundo do oceano até na superfície de 

Marte, nossos mancais e produtos especializados representam o auge do 

conhecimento técnico e da ciência dos materiais.

 

Nossa paixão pela excelência e inovação é impulsionada por mais do que a 

tecnologia que desenvolvemos. Somos movidos pela consciência de que 

nossas soluções ajudam a garantir que crianças cheguem com segurança à 

escola todos os dias, de que nossos mancais contribuem para uma maior 

compreensão do cosmos e de que estamos ajudando milhões de passageiros 

de avião a decolar e pousar com segurança todos os anos. Estamos 

comprometidos em fornecer soluções inovadoras de mancais porque 

entendemos as conexões entre nossos produtos e a vida das pessoas que eles 

afetam.

Parceiros para o seu sucesso

UMA EMPRESA ENPRO

A GGB orgulha-se de fazer parte da família de empresas Enpro Industries. 

A Enpro Industries é uma fabricante global de produtos cruciais de segurança 

e alto desempenho usados   em alguns dos ambientes mais extremos da Terra 

(e de Marte). Desde motores a jato até usinas nucleares e unidades de 

processamento farmacêutico, os componentes e sistemas da Enpro devem 

funcionar perfeitamente sob um extraordinário estresse mecânico, químico e 

ambiental.

A família de empresas Enpro Industries tem instalações de Pesquisa & 

Desenvolvimento e fabricação em todo o mundo que trabalham continuamente 

para desenvolver tecnologias e materiais novos e inovadores que trazem 

avanços para os mercados que atendemos. As empresas da Enpro Industries 

têm fábricas na América do Norte e do Sul, Europa e Ásia, empregando mais 

de 5.000 pessoas e dando suporte a mais de 50.000 clientes em mais de 100 

países no mundo todo.
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NOSSOS VALORES

NOSSOS VALORES ESTRATÉGICOS

– Provedora de soluções para o cliente, ampliando o 

conhecimento de aplicações e a expertise da indústria

– Líder da indústria em ciência tribológica e de materiais

– Presença global com unidades e entregas locais
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A GGB fornece soluções de mancais lisos de alto desempenho para uma ampla gama de 

aplicações da indústria aeroespacial. Em todo o mundo, os principais fabricantes de aeronaves 

comerciais e militares, tanto de asa fixa quanto rotativa, buscam os mancais leves e livres de 

manutenção da GGB para reduzir custos de combustível e mão de obra e aumentar a segurança.

Possuímos certificação de qualidade AS9100C e atendemos aos requisitos de sistema de 

gerenciamento de qualidade da indústria para a fabricação de mancais de metal-polímero, de 

compósito reforçado com fibra e de plásticos de engenharia, oferecendo total rastreabilidade, 

bem como certificações de material e dimensional.

Com nossa plataforma de produção global, nossos prazos de entrega são consideravelmente 

menores do que os de nossos concorrentes, reduzindo o tempo de inatividade para manutenção 

dos equipamentos de nossos clientes, bem como seus custos de manutenção de estoques. 

Desde amortecedores de trem de pouso até sistemas de degelo de asa, nem mesmo o céu é o 

limite com as soluções de mancais da GGB.

Levando o desempenho 
dos mancais às alturas

 



A vantagem aeroespacial da GGB

LEVEZA PARA ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

 

Os mancais da GGB têm uma estrutura inteiriça compacta que 

proporciona economia de espaço e peso em comparação com mancais 

de rolamentos tradicionais ou mancais de bronze lubrificados.

ECONOMIA DE CUSTO DE MANUTENÇÃO 
E MAIOR VIDA ÚTIL

 

Autolubrificantes e fáceis de instalar, os mancais da GGB são ideais para 

aplicações que exigem longas horas de voo sem paradas frequentes para 

manutenção, reparo e revisão.

ECOLOGICAMENTE CORRETOS
 

Os mancais sem chumbo da GGB obedecem a regulações ambientais 

cada vez mais rigorosas, como a diretiva RoHS da EU, que restringe o 

uso de substâncias nocivas, e o regulamento REACH.

SUPORTE AO CLIENTE 

A extensa plataforma global de produção e fornecimento da GGB garante 

entregas rápidas e pontuais. Com nossa rede mundial de escritórios de 

vendas, oferecemos engenharia de aplicações e suporte técnico local.

 

CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE 

A GGB possui a certificação AS9100C, incluindo todos os requisitos da 

ISO 9001, e respeita o sistema ambiental ISO 14001.

 

SEU FORNECEDOR DE SOLUÇÕES 
DE MANCAIS AEROESPACIAIS

A GGB oferece uma seleção abrangente de soluções de mancais lisos para atender 

às demandas mais exigentes do mundo. Fabricamos mancais de metal-polímero, 

mancais de plástico de engenharia, mancais de compósito reforçado com fibra, 

mancais metálicos e bimetálicos, além de uma variedade de conjuntos de apoio 

e placas de pressão.

Algumas aplicações aeroespaciais dos nosso produtos:
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—  Bombas

—  Foguetes 

—  VANTs/drones 

—  Atuadores

—  Fuselagem

—  Aeronaves civis

—  Interiores

—  Trens de pouso

—  Aeronaves militares



UNIDADE AUXILIAR 
DE POTÊNCIA (APU):

®• DTS10
®• HI-EX

Palhetas Diretrizes, Válvulas, 

Sistemas de Combustível, 

Gerador, Bombas

®• DTS10
®• HI-EX

TREM DE POUSO:
Estruturas, Atuadores, Pivôs

• DP10 

• Compósito Reforçado com Fibra

ASA, BORDO DE FUGA:
Flaps, Spoilers

• DP10

CONTROLES DE VOO:
Aileron, leme de direção, 
leme de profundidade

®• DP4 /DP4-B
®• DU /DU-B

• DP10

• Compósito Reforçado com Fibra

® ®• TriboShield  / TriboMate  Revestimentos

® ®• TriboShield  / TriboMate  
   Revestimentos

® ®• TriboShield  / TriboMate  
   Revestimentos

® ®• TriboShield  / TriboMate  
   Revestimentos

® ®• TriboShield  / TriboMate  
   Revestimentos

® ®• TriboShield  / TriboMate  
   Revestimentos

® ®• TriboShield  / TriboMate  
   Revestimentos

• Compósito Reforçado com Fibra • Compósito Reforçado 
   com Fibra

®• DP4 /DP4-B
®• DU /DU-B

®• DP4 /DP4-B
®• DU /DU-B

PORTAS:
Carga, passageiros

®• DP4 /DP4-B
®• DU /DU-B

®• Série EP

®• DP4 /DP4-B
®• DU /DU-B

• Compósito Reforçado 
   com Fibra

®• DP4 /DP4-B
®• DU /DU-B

• Compósito Reforçado 
   com Fibra

COMPONENTES DE MOTOR:

ASA, BORDO DE ATAQUE:
Slats

®• DP4 /DP4-B
®• DU /DU-B

Tribólogicos Revestimentos TriboShield  / ®

TriboMate  para substituição de cromo. ®
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PRODUZIDOS PARA A MELHOR PERFORMANCE

A GGB projeta suas soluções de mancais para um desempenho de precisão em condições extremas, 

em terra, no ar e no mar. Como cada componente que entregamos se torna uma parte crucial de uma 

operação maior, o controle de qualidade é nosso diferencial. Atendendo aos mais altos padrões da 

indústria, nossos mancais são cuidadosamente selecionados, totalmente certificados e estruturados 

para proporcionar um funcionamento seguro e confiável.



®DP4  e DP4-B 

®DU  e DU-B

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Carga máxima:

 ®DP4 2Estática:    250 N/mm  | 36.000 psi
2Dinâmica:  140 N/mm  | 20.000 psi  

 

 DP4-B

           

Temperatura de operação:

 Mínima: -200ºC  |  -328ºF  

 Máxima:  280ºC  |  536ºF

RoHS
compliant

INTERIORES: 
Assentos, 

compartimentos, 

trincos, articulações

 DP4•
® DU•

 Série EP•

® ® TriboShield  / TriboMate  •
   Revestimentos

® ® TriboShield  / TriboMate  •
   Revestimentos

 Compósito Reforçado •
    com Fibra

 Compósito Reforçado •
   com Fibra

CONTROLES DE COCKPIT:

® ®   DP4   DU  DP10 • • •
 Série EP•
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Mancais de metal-polímero autolubrificantes, são muito indicados para operação 

a seco sem manutenção. Também têm um desempenho excepcional em 

aplicações de serviço pesado lubrificadas com óleo. Os mancais DP4-B oferecem 

o benefício adicional de um suporte de bronze antimagnético e resistente à 

corrosão. Sem chumbo, atendem as especificações EVL, WEEE e RoHS.

®Os mancais DU  e DU-B oferecem bom desempenho de desgaste e atrito em 

aplicações secas ou lubrificadas para uma ampla gama de cargas, velocidades 

e condições de temperatura. O suporte de bronze do DU-B adiciona resistência 

à corrosão e propriedades antimagnéticas.

2Estática:    140 N/mm  | 20.000 psi
2Dinâmica:  140 N/mm  | 20.000 psi

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Carga máxima:

 ®DU 2Estática:    250 N/mm  | 36.000 psi
2Dinâmica:  140 N/mm  | 20.000 psi  

 

 DU-B

           

Temperatura de operação:

 Mínima: -200ºC  |  -328ºF  

 Máxima:  280ºC  |  536ºF

2Estática:    140 N/mm  | 20.000 psi
2Dinâmica:  140 N/mm  | 20.000 psi



®DTS10DP10 

Os mancais de metal-polímero DP10 

oferecem bom desempenho de desgaste e 

baixo atrito para uma ampla faixa de cargas, 

velocidades e temperaturas em aplicações 

secas, lubrificadas e com lubrificação 

marginal. Funcionam bem sob movimentos 

lineares, oscilantes e rotativos e atendem às 

especificações EVL, WEEE e RoHS de 

estruturas sem chumbo.

 

RoHS
compliant

RoHS
compliant

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Carga máxima:

2Estática:    250 N/mm  | 36.000 psi
2Dinâmica:  140 N/mm  | 20.000 psi
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®O DTS10  é o primeiro mancal revestido de polímero para 

aplicações lubrificadas, oferecendo baixo atrito e alta resistência ao 

desgaste, além de ser projetado para permitir usinagem no local 

para tolerâncias apertadas.

Com excelente resistência ao desgaste e baixo atrito em aplicações 
®hidráulicas lubrificadas, os mancais DTS10  oferecem excelente 

resistência a agressões químicas, fadiga, cavitação e erosão de 

fluxo e têm bom desempenho em partidas a seco. Atende às 

especificações EVL, WEEE e RoHS de estruturas sem chumbo.

           

Temperatura de operação:

Mínima: -200ºC  |  -328ºF  

Máxima:  280ºC  |  536ºF

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Carga máxima:

2Estática:    140 N/mm  | 20.000 psi

           
Temperatura de operação:

Mínima: -200ºC  |  -328ºF  

Máxima:  280ºC  |  536ºF

ESTUDO DE CASO

O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA procurou a GGB para desenvolver uma solução de mancal para um 

braço robótico de perfuração na sonda Curiosity, enviada a Marte.

O braço de perfuração opera em condições extremas atmosféricas, de temperatura e detritos para coletar amostras 

de rochas marcianas para análise.

A GGB selecionou três segmentos de mancal de metal-polímero DU® para serem os principais componentes da 

suspensão do fuso da perfuratriz, com base em seu alto desempenho, propriedades autolubrificantes e resistência 

ao desgaste em uma ampla gama de cargas, velocidades e temperaturas. Lançada em 2011, a Curiosity ainda segue 

ampliando nossa compreensão do planeta vermelho.



HSG ®GAR-MAX

RoHS
compliant

RoHS
compliant

®Os mancais de compósito reforçado com fibra GAR-MAX  

oferecem ótimas propriedades de atrito e desgaste, bem 

como alta capacidade de carga e excelente resistência a 

impacto, desalinhamento, agressão química e 

contaminação. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Carga máxima:

2Estática:    210 N/mm  | 30.000 psi
2Dinâmica:  140 N/mm  | 20.000 psi

Os mancais de compósito reforçado com fibra HSG 

oferecem alta capacidade de carga estática, 415 
2 ®N/mm , o dobro da oferecida pelo GAR-MAX  

padrão, além de excelente resistência a impacto, 

desalinhamento, agressão química e contaminação.

           

Temperatura de operação:

Mínima: -195ºC  |  -320ºF  

Máxima:  160ºC  |  320ºF
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Carga máxima:

2Estática:    415 N/mm  | 60.000 psi
2Dinâmica:  140 N/mm  | 20.000 psi           

Temperatura de operação:

Mínima: -195ºC  |  -320ºF  

Máxima:  160ºC  |  320ºF



®HI-EX

 

®Série EP

RoHS
compliant

RoHS
compliant
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Disponíveis com ou sem chanfros de lubrificação na 
®camada deslizante, os mancais de metal-polímero HI-EX  

oferecem excelente resistência ao desgaste em condições 

com película fina e lubrificação marginal.

Com boa resistência química e à temperatura, os mancais 
®HI-EX  são indicados para uso com fluidos de baixa 

viscosidade. Atendem às especificações EVL, WEEE e RoHS 

de estrutura sem chumbo.

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Carga máxima:

2Estática:    140 N/mm  | 20.000 psi
2Dinâmica:  100 N/mm  | 14.000 psi           

Temperatura de operação:

Mínima: -150ºC  |  -240ºF  

Máxima:  250ºC  |  480ºF

®A série EP  de mancais de plásticos de engenharia oferece baixo 

atrito e excelente resistência ao desgaste em muitas aplicações. 

Feitos de diversas resinas de engenharia reforçadas com fibras e 

óleo lubrificante, os mancais apresentam excelente estabilidade 

dimensional, alta resistência à compressão e resistência à 

fluência, baixa dilatação térmica e boa condutividade térmica.



O que você precisar. Onde você precisar.  

Quando você precisar.

Fale com a GGB

GGB NORTH AMERICA

700 Mid Atlantic Parkway
PO Box 189
USA-Thorofare, New Jersey, 08086
Tel. +1 856 848 3200
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GGB FRANCE EURL

65, chemin de la Prairie

B.P. 2074

F-74009 Annecy Cedex

Tel. +33 4 50 33 66 88

GGB HEILBRONN GMBH

Ochsenbrunnenstrasse 9

D-74078 Heilbronn

Tel. +49 7131 269 0

GGB CHINA

Room 1905-1906, Shanghai Mart

No. 2299, West Yan'An Road

Chang Ning District

CN-Shanghai 201103

Tel. +86 21 6219 9885

A GGB tem unidades de fabricação, vendas, 

atendimento e suporte em todo o mundo. Essa 

vasta rede de serviços e expertise nos permite 

responder prontamente às suas necessidades, 

onde quer que seu negócio esteja.

PRESENÇA GLOBAL
https://www.ggbearings.com/pt/

porque-escolher-ggb/presenca-global

https://www.ggbearings.com/pt/porque-escolher-ggb/presenca-global
https://www.ggbearings.com/pt/porque-escolher-ggb/presenca-global
https://www.ggbearings.com/pt/porque-escolher-ggb/presenca-global
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