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•  torres de panelas siderúrgicas
•  máquinas de fundição contínua
•  fornos siderúrgicos
•  fornos de arco elétrico
•  fornos de pirólise
•  fornos de soleira rotativa
•  máquinas para corte
•  manipuladores para fornos a gás
•  manipuladores para forja
•   máquinas de degasagem a 

vácuo
•  mecanismos de giro para tampa
•  …

•  diâmetros até 6 m e acima
•  com dentado externo, interno ou sem engrenagem 
•  rolamentos de giro de esferas de uma ou duas carreiras 
•  rolamentos de giro de três carreiras 
•  coroas dentadas
•  projetos resistentes ao calor

Fornecimento a fabricantes de equipamentos originais (OEM) e como peças de reposição.  
Disponível em uma ampla gama de soluções sob medida para ajuste perfeito. Comprovado na 
produção e processamento de metais.

Rolamento de giro de 
rolos em três carreiras 
com dentado interno para 
uma torre de panelas 
siderúrgicas

Usado há mais de 25 anos no campo da produção e processamento de 
metais: os rolamentos de giro individualizados IMO com sua longa vida 
útil e confiabilidade. 

Confiável a altas temperaturas

Produção e 
processamento 
de metais

Rolamentos de giro IMO
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IMO 
made in Gremsdorf, 
Germany

Suas Vantagens
na compra 

•  projetado dentro do orçamento
•  prazos de entrega competitivos
•  curtos tempos de resposta de engenharia

 
na assistência  

•  baixo custo de manutenção
•  longa vida útil
•   assistência e peças de reposição 

em todo o mundo

na engenharia
 
•  conjunto resistente a impactos e vibrações 
•  projeto sob medida
•  vedações e graxa resistentes ao calor 
•  placas de proteção especialmente projetadas  
 contra sujeira e partículas

 
para o cliente final

•  soluções robustas sob medida
•  confiabilidade total
•  máxima capacidade de carga
•  baixo custo total

Alguns clientes referenciais:

Projetos típicos nesta área de aplicação são rolamentos de giro de rolos em três carreiras, bem 
como rolamentos de giro de esferas em uma ou duas carreiras. 

Mais de 25 anos ao seu lado.

Certificações
•  ISO 9001
•  ISO 14001
•  OHSAS 

Sede da empresa

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

Tel. +49 9193 6395 - 4165 
Fax +49 9193 6395 - 4145 
metal@imo.de


