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•   escavadeiras de roda  
e caçambas

•   empilhadeiras / recuperadoras
•   caminhões de retirada de  

material / de mineração
•   carregadoras /  

empilhadeiras de esteiras
•   empilhadeiras / espalhadoras
•   carregadores /  

descarregadores de navios
•  moinhos
•  …

Rolamentos de giro IMO
•  produto de qualidade alemã 
•  excelente confiabilidade
•  vida útil prolongada
•  sistemas de selos de vedação com vários estágios, à prova de sujeira
•  em serviço há muitos anos, em todo o mundo
 
Fornecimento a fabricantes de equipamentos originais (OEM) e como peças de reposição. 
Disponível em uma ampla gama com personalização através dos nossos especialistas em 
engenharia de aplicação.  
Comprovados na mineração e no manuseio de materiais a granel.  

Mineração a  
Céu Aberto
Manuseio de  
Materiais a Granel

Com soluções padrão, comprovadas e sob medida, a IMO fornece 
alto desempenho, elevada funcionalidade e segurança comprova-
da para a mineração e manuseio de materiais a granel. 

Sob medida, confiáveis, comprovados
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MINING & MINERALS

Sede da empresa

IMO GmbH & Co. KG  
Imostr. 1  
91350 Gremsdorf  
Alemanha

Tel. +49 9193 6395 - 4434 
Fax +49 9193 6395 - 4145 
mining@imo.de

Alguns clientes referenciais:

Suas vantagens

Os rolamentos de giro de esferas e de rolos IMO são oferecidos com engrenagens internas, 
externas ou sem quaisquer engrenagens. Os projetos típicos nesta área de aplicação são o arranjo 
combinado rolamentos de giro de rolos / esferas ou rolamentos de giro com três pistas. IMO 

made in Gremsdorf, 
Alemanha

na compra 

•  projetado dentro do orçamento
•  suporte local
•  prazos de entrega competitivos
 

 
na assistência 

•  longa vida útil 
•  sistemas de selos de vedação comprovados
•  baixo custo de manutenção
•  assistência em todo o mundo 
 

na técnica
 
•  comprovado no ambiente de mineração
•  projeto otimizado por análise FEM
•  máxima capacidade de carga
•  soluções de vedação confiáveis
 
 
para o cliente final

•  adequados para ambientes severos
•   assistência e peças de reposição em 

todo o mundo
•  análise de carga e desgaste

Mais de 25 anos ao seu lado.


