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Prefixos 
 

BL             Rolamento de esferas com número máximo de esferas                                                                            

 Exemplo: BL308                       

 

F              Rolamento de esferas miniatura com flange, série   métrica                                                                                              

 Exemplo: F694MC4                    

 

FR             Rolamento fixo de esferas tipo miniatura, série em polegadas, com flange                                                                          

 Exemplo: FR156MC3                          

 

FRW         Rolamento fixo de esferas tipo miniatura, série em polegadas, com anel interno 

extendido, com flange,                                                    

 Exemplo: FRW2ZZMC37P                     

 

HR             Incremento da capacidade de carga (esferas maiores que o normal)                                                                                        

 Exemplo: HR30210J                     

 

MF             Rolamento de esferas miniatura série métrica com flange                                                                                           

 Exemplo: MF126ZZMC3                       

 

MR             Rolamento de esferas miniatura série métrica                                                                                                            

 Exemplo: MR104MC3                      

 

N              Rolamento de rolos cilíndricos com rebordo no anel interno e sem rebordo no anel 

externo                                                                 

 Exemplo: N308MC3E                     

 
 

 

 

NF             Rolamento de rolos cilíndricos com rebordos no anel interno e um rebordo no anel 

externo                                                                  

 Exemplo: NF214WC3                     

 
 
 

 

NH             Rolamento de rolos cilíndricos com um rebordo no anel interno e dois rebordos no 

anel externo                                                          

 Exemplo: NH313MC3E                     

 
NJ              

 

 

NJ Rolamento de rolos cilíndricos com um rebordo no anel interno e dois rebordos no 

anel externo                                                          

 Exemplo: NJ207ETC3   
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NN             Rolamento de dupla carreira de rolos cilíndricos com rebordos no anel interno                                                

 Exemplo: NN3009MBKRCCLP4                       

 

 

 

 

 

NNU    Rolamento de dupla carreira de rolos cilíndricos com rebordos no anel externo                                                

 Exemplo: NNU3040KCCG95P5                    

 
 

NU             Rolamento de rolos cilíndricos com rebordos no anel externo                                                                                         

 Exemplo: NU209WC2P6                      

 

 

 

 

 

 

NUP          Rolamento de rolos cilíndricos com rebordos no anel externo, rebordo no anel 

interno e rebordo separável no anel interno                          

 Exemplo: NUP208M     

                 

 

 

R              Rolamento fixo de esferas tipo miniatura série em  polegadas                                                                                            

 Exemplo: R4ZZMC2                       

 

RW            Rolamento fixo de esferas tipo miniatura, série em polegadas, com anel interno 

extendido                                                                 

 Exemplo: RW144MC4P5                     

 

SFR            Rolamento fixo de esferas tipo miniatura, série em polegadas, com flange, 

fabricado em aço inoxidável                                                    

 Exemplo:                      

 

SFRW     Rolamento fixo de esferas tipo miniatura, série em polegadas, com anel interno 

extendido, com flange, fabricado em aço inoxidável                        

 Exemplo: SFRW2ZZMC37P                     

 

SMF         Rolamento fixo de esferas tipo miniatura, com flange série métrica                                                                                 

 Exemplo: SMF126ZZMC3                     

 

SMR          Rolamento de esferas miniatura série métrica fabricado em aço inoxidável                                                                          

 Exemplo: SMR104MC3                     

 

SR             Rolamento fixo de esferas tipo miniatura, série em polegadas, fabricado em aço 

inoxidável                                                                

 Exemplo: SR4ZZMC2                      

 

SRW     Rolamento fixo de esferas tipo miniatura, série em polegadas, fabricado em aço 

inoxidável com anel interno extendido                                  

 Exemplo: SRW144MC4P5         
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Sufixos 
 

()      Classe de precisão ANSI ABEC 1 para rolamentos fixos de esferas tipo miniatura. 

Não é gravado                                      

 Exemplo: R2JZZMC3             

 

*0A     Componentes: sem o anel externo                                                                                                                         

 Exemplo: HR30205J*0A          

 

*0B     Conjunto sem o anel interno                                                                                                                             

 Exemplo: 280RV3901C4*0B       

 

*A      Componentes: apenas o anel externo                                                                                                                      

 Exemplo:                      

 

*B      Componentes: apenas o anel interno                                                                                                                      

 Exemplo:                      

 

*S      Componentes: apenas um selo tipo DU                                                                                                                     

 Exemplo: 6210DU*S             

 

+K      Rolamento com espaçador no anel externo                                                                                                                 

 Exemplo:                      

+KL()    Rolamento com espaçador nos anéis interno e externo                                                                                              

 Exemplo: 7010CTDTP5+KL15      

 

 +L      Rolamento com espaçador no anel interno                                                                                                                 

 Exemplo:                      

 

-VS     Rolamentos de rolos cilíndricos e rolos esféricos especiais para equipamentos 

vibratórios                                                               

 Exemplo: 22320HE4C3-VS        

 

3       Classe de precisão ANSI ABEC 3 para rolamentos fixos de esferas tipo miniatura                                               

 Exemplo: R144MC33             

 

5P      Classe de precisão ANSI ABEC 5P para rolamentos fixos de esferas tipo miniatura                                              

 Exemplo: SR4ZMC35P            

 

7P      Classe de precisão ANSI ABEC 7P para rolamentos fixos de esferas tipo miniatura                                                           

 Exemplo: SR4ZMC37P            

 

9P      Classe de precisão ANSI ABEC 9P para rolamentos fixos de esferas tipo miniatura                                                                      

 Exemplo: SR4ZMC39P            

 

A       Desenho interno diferente do normal (B, C,...)                                                                                                   

 Exemplo:                      

 

A       Rolamento de contato angular com ângulo de contato de 30 graus                                                               

 Exemplo: 7202A                
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A5      Rolamento de contato angular com ângulo de contato de 25 graus                                                                             

 Exemplo: 7202A5               

 

AF2     Graxa Aero Shell Fluid 12                                                                                                                               

 Exemplo:                      

 

AH      Rolamento com bucha de desmontagem                                                                                                          

 Exemplo: 22215HK+AH315        

 

B       Rolamento de contato angular com ângulo de contato de 40 graus                                                               

 Exemplo: 7202B                

 

C       Rolamento autocompensador de rolos esféricos com gaiola prensada de aço 

construção interna tipo C                                                      

 Exemplo:                      

 

C       Rolamento de esferas de contato angular com ângulo de contado de 15 graus                                                                               

 Exemplo: 7202C                

 

C       Rolamento de rolos cônicos com ângulo de contato entre 17 a 24 graus                                                         

 Exemplo: HR30306C             

 

C1      Folga menor que C2                                                                                                                                      

 Exemplo:            

 

C2      Folga menor que normal                                                                                                                                  

 Exemplo: 6203ZZC2             

 

C3      Folga maior que a normal                                                                                                                                

 Exemplo: 6203ZZC3             

 

C3**    indicação de folga o símbolo C3 e omitido da gravação                                                                                             

 Exemplo:                      

 

C4      Folga maior que C3                                                                                                                                      

 Exemplo: NH412MC4             

 

C5      Folga maior que C4                                                                                                                                      

 Exemplo: NH3330C5             

 

C7      Rolamento de esferas de contato angular pré-carga leve                                                                                                 

 Exemplo: 7208CTYDBC7P5        

 

C8      Rolamento de esferas de contato angular pré-carga media                                                                                              

 Exemplo: 7208CTYDBC8P5        

 

C9      Rolamento de esferas de contato angular pré-carga alta                                                                                                 

 Exemplo: 7208CTYDBC9P5        

 

CA      Rolamento autocompensador de rolos esféricos com gaiola usinada construção 

interna tipo CA                                                             

 Exemplo:                      

 

CA()    Rolamento de esferas de contato angular e de rolos cônicos com folga axial 

especial expressa em mícron                                            

 Exemplo: 7206BWDBCA10         
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CC      Rolamento de rolos cilíndricos com folga normal                                                                                                         

 Exemplo: NNU4924KCCP4         

 

CC1     Rolamento de rolos cilíndricos com folga menor que CC2                                                                                                  

 Exemplo: NNU4940CC1P5         

 

CC2     Rolamento de rolos cilíndricos com folga menor que CC                                                                                                 

 Exemplo: NU210CC2             

 

CC3     Rolamento de rolos cilíndricos com folga maior que normal                                                                                               

 Exemplo: N212MCC3P5           

 

CC4     Rolamento de rolos cilíndricos com folga maior que CC3                                                                                                 

 Exemplo: N212MCC4             

 

CC5     Rolamento de rolos cilíndricos com folga maior que CC4                                                                                                  

 Exemplo: N212MCC5             

 

CC9     Rolamento de rolos cilíndricos com folga menor que CC1                                                                                            

 Exemplo: NN3020MBKRCC9P4      

 

CCG()    Rolamento de rolos cilíndricos com folga radial especial expressa em mícron                                                                         

 Exemplo: NU313MCCG65EP6       

 

CE      Rolamento fixo de esferas, rolos cilíndricos e rolos esféricos silenciosos com folga 

normal                                                          

 Exemplo: 6203CE               

 

CEF     Rolamento fixo de esferas mais silencioso que  ER  com folga normal                                                          

 Exemplo:                      

 

CER     Rolamento fixo de esferas, rolos cilíndricos mais silenciosos que classe E com 

folga normal                                                             

 Exemplo: 6203CER              

 

CG()    Rolamento fixo de esferas, rolos cilíndricos, rolos esféricos com folga radial 

especial especificada em mícron                                    

 Exemplo: 6011CG10             

 

CM      Rolamento fixo de esferas e rolos cilíndricos com folga padrão motores elétricos 

silenciosos                                                            

  Exemplo: 6203VVCM             

 

CMF     Rolamento fixo de esferas mais silencioso que  ER  para motores elétricos                                                    

 Exemplo:                      

 

CMR     Rolamento fixo de esferas, rolos cilíndricos mais silenciosos que classe E para 

motores elétricos                                                        

 Exemplo: 6203VVCMR            

 

CP()    Rolamento de esferas de contato angular e de rolos cônicos com pré-carga 

especial expressa em mícron                                                     

 Exemplo:                      

 

CT      Rolamento de rolos cilíndricos (intercambiável) com folga padrão motores elétricos 

silenciosos                                                            

 Exemplo: NU313MCT         
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D       Rolamento de rolos cônicos com ângulo de contato   entre 24 a 45 graus                                                       

 Exemplo: 30305D               

 

D       rolamento fixo de esferas com selo com contato em apenas um dos lados                                                                              

 Exemplo: 607DMC3              

 

DB      Rolamento de contato angular para montagem costa a  costa /\                                                                                            

 Exemplo: 7211CTDBC7P4         

 

DBB     Rolamento de contato angular para montagem //\\                                                                                                      

 Exemplo: 7014CTYDBBCP10P4     

 

DBD     Rolamento de contato angular para montagem //\                                                                                                          

 Exemplo: 7007CTYDBDC8P5       

 

DBT     Rolamento de contato angular para montagem ///\                                                                                                         

 Exemplo:                      

 

DD      rolamento fixo de esferas com selo com contato nos dois lados                                                                                           

 Exemplo: 607DDMC3E            

 

DDU     rolamento fixo de esferas com selo com contato nos dois lados                                                                

 Exemplo: 6200DDUC3E           

 

DDW     rolamento fixo de esferas com selo com contato de baixo torque                                                               

 Exemplo: 60202DDW             

 

DF      Rolamento de contato angular para montagem face a  face \/                                                                                              

 Exemplo: 7010ATDFC8P5         

 

DFD     Rolamento de contato angular para montagem \//                                                                                                          

 Exemplo:                      

 

DFF     Rolamento de contato angular para montagem \\//                                                                                                  

 Exemplo:                      

 

DFT     Rolamento de contato angular para montagem \///                                                                                                         

 Exemplo:                      

 

DR      conjunto de 2 (dois) rolamentos sem ajuste nas faces, com ajuste nos diâmetros 

interno e externo                                                       

 Exemplo: 6304DUDR             

 

DT      Rolamento de contato angular para montagem tandem  //                                                                                                   

 Exemplo: 7010CTDTP4           

 

DTD     Rolamento de contato angular para montagem ///                                                                                                 

 Exemplo:                      

 

DTT     Rolamento de contato angular para montagem ////                                                                                                         

 Exemplo:                      

 

DU      Rolamento de contato angular para montagem universal DB, DT, DF                                                                           

 Exemplo: 7910CTDULP4          

 

DU      rolamento fixo de esferas com selo com contato em  apenas 1 dos lados                                                                                   

 Exemplo: 6200DUCM    
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E       Rolamento de rolos cilíndricos com aumento de capacidade de carga                                                            

 Exemplo:                      

 

E       Rolamento fixo de esferas, de contato angular, de rolos cônicos ou cilíndricos com 

ranhura ou furo para lubrificação em um dos anéis                  

 Exemplo: 6321EC4              

 

E       Rolamento fixo de esferas, rolos cilíndricos e rolos esféricos silenciosos                                                                      

 Exemplo: 6203C3E              

 

E1      Rolamento de rolos cilíndricos com ranhura e furos  para lubrificação no anel 

externo                                                                      

 Exemplo: NU312WE1C4           

 

E4      Rolamento de rolos esféricos com ranhura e furos de lubrificação                                                             

 Exemplo: 23022CDE4C3          

 

EF      Rolamento fixo de esferas mais silencioso que  ER                                                                                                       

 Exemplo:                      

 

EL      Rolamento de esferas de contato angular com pré-carga  extra-leve                                                                                 

 Exemplo: 7204BTYDUEL          

 

ER      Rolamento fixo de esferas, rolos cilíndricos mais  silenciosos que classe E                                                                             

 Exemplo: 6203VVC3ER           

 

F       gaiola de aço usinada em duas partes                                                                                                                  

 Exemplo: 6314F                

 

G       Rolamento de contato angular para montagem universal disponivel somente com 

folga interna, pode ser montado com qualquer outro rolamento tipo G                

 Exemplo: 7210BWG              

 

H       Rolamento autocompensador de rolos esféricos com gaiola de nylon reforçada 

com fibra de vidro                                                          

 Exemplo:                      

 

H       Rolamento com bucha de montagem                                                                                                                         

 Exemplo: 23024CDK+H3024       

 

H       Rolamento de esferas de contato angular com pré-carga alta                                                                                    

 Exemplo: 7204BTYDUH           

 

HJ      Rolamento com anel de encosto tipo L   

 Exemplo: NJ210ETC3+HJ210E = NH210ETC3                                                                          

    

J       Rolamento de rolos cônicos com a pista de rolamento do anel externo conforme 

ISO/R355                                                           

 Exemplo:                      

 

J       gaiola prensada em duas partes                                                                                                                          

 Exemplo:                      

 

JC      gaiola prensada em duas partes,com redução de ruído                                                                                                

 Exemplo: 6206JCVVCG15         
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JW      Gaiola prensada em duas partes, soldada                                                                                                                 

 Exemplo: 6202JW               

 

K       Anel interno com furo cônico (1:12)                                                                                                                     

 Exemplo: 22332MKC3            

 

K30     Anel interno com furo cônico  (1:30)                                                                                                                     

 Exemplo: 24032MAK30C3         

 

KR      Anel interno com furo cônico  (1:12) com tolerância  angular de +9~+15",                                                     

 Exemplo: NN3009MBKRCC9P4      

 

 

L       Rolamento de esferas de contato angular com pré-carga leve                                                                                        

 Exemplo: 7204BTYDUL           

 

M       Rolamento de esferas de contato angular com pré-carga media                                                                                       

 Exemplo: 7204BTYDUM           

 

M       gaiola de latão usinada em 2 peças                                                                                                                      

 Exemplo: 6219M                

 

MA      gaiola de latão guiada pelo anel externo                                                                                                                

 Exemplo: NU320MAC3            

 

MB      Rolamento de 2 carreiras de rolos cilíndricos com gaiola de latão em 2 partes tipo 

coroa                                                                

 Exemplo: NNU3012MBKR          

 

MC1     Rolamento fixo de esferas com folga menor que MC2                                                                                                       

 Exemplo: 684MC1               

 

MC2     Rolamento fixo de esferas com folga menor que MC3                                                                                                       

 Exemplo: MR84ZZMC2            

 

MC3     Rolamento fixo de esferas com folga normal                                                                                                              

 Exemplo: SFR188ZZMC3          

 

MC4     Rolamento fixo de esferas com folga maior que MC3 Tipo miniatura                                                             

 Exemplo: SFR188ZZMC4          

 

MC5     Rolamento fixo de esferas com folga maior que MC4 Tipo miniatura                                                                                       

 Exemplo: SFR188ZZMC5          

 

MC6     Rolamento fixo de esferas com folga maior que MC5 Tipo miniatura                                                        

  Exemplo: SFR188ZZMC6          

 

MR      Rolamento de 2 carreiras de rolos cilíndricos com gaiola de latão guiada pelos 

rolos (2 peças)                                                          

 Exemplo:                      

 

N       Rolamento fixo de esferas,de contato angular,de rolos cilíndricos ou de rolos 

esféricos com anel externo com rasgo para anel trava. 

 Exemplo: 6204NC3              

N       Rolamento de rolos cônicos silencioso                                                                                                                   

 Exemplo: 30208N               
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NC      Rolamento fixo de esferas com dispositivo antideslizamento                                                                                

 Exemplo:                      

 

NF      Rolamento de rolos cônicos mais silenciosos que N                                                                                                        

 Exemplo: 30208NF              

 

NR      Rolamento fixo de esferas,de contato angular,de rolos cilíndricos ou de rolos 

esféricos com anel externo com rasgo e anel trava. 

 Exemplo: 6204NRC3             

 

NX      Rolamento fixo de esferas,de contato angular,de rolos cilíndricos ou de rolos 

esféricos com anel externo com rasgo e anel trava com dimensão especial. 

 Exemplo: 6206NX1C3            

 

P0      Classe de precisão ISO 0, normal para rolamentos não e gravada                                                               

 Exemplo:                      

 

P2      Classe de precisão ISO 2                                                                                                                                

 Exemplo: 6210CMP2             

 

P4      Classe de precisão ISO 4                                                                                                                                

 Exemplo: 6210CMP4             

 

P4()    Seguido das letras A, B, C apenas parte do rolamento conforme classe de precisão 

ISO (ver desenho)                                                         

 Exemplo: 7210CTDBC8P4B        

 

P5      Classe de precisão ISO 5                                                                                                                                

 Exemplo: 6210CMP5             

 

P5()    Seguido das letras A,B,C apenas parte do rolamento conforme classe de precisão 

ISO (ver desenho)                                                         

 Exemplo: 7210CTDBC8P5B        

 

P6      Classe de precisão ISO 6                                                                                                                                

 Exemplo: 6210CMP6             

 

P6**    Rolamento com classe de precisão ISO 6 com gravação omitida no rolamento                                                                    

 Exemplo:                      

 

PA1     Classe de precisão ANSI ABEC 1                                                                                                                          

 Exemplo:                      

 

PA3     Classe de precisão ANSI ABEC 3                                                                                                                          

 Exemplo:                      

 

PA5     Classe de precisão ANSI ABEC 5                                                                                                                          

 Exemplo: 7008CTYDBC7PA5       

 

PA7     Classe de precisão ANSI ABEC 7                                                                                                                          

 Exemplo: 7008CTYDBC7PA7       

 

PA9     Classe de precisão ANSI ABEC 9                                                                                                                          

 Exemplo: 7008CTYDBC7PA9       

 

PB4     BAS classe 4 (especial)                                                                                                                                 

 Exemplo:                      
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PN3     Classe de precisão NES 3 equivalente a ANSI classe 3                                                                                                    

 Exemplo:                      

 

S       Anéis e elementos rolantes com tratamento superficial (fosfatizado,...)                                                                        

 Exemplo: 571KV8151gS          

 

S11     Anel interno e externo termo estabilizado para operar ambientes de 150/200 graus 

Celsius                                                        

 Exemplo: 23226CAME4C3S11      

 

SU      Rolamento de contato angular para montagem universal disponível somente com 

pré-carga, pode ser montado com q/q outro rolamento tipo SU               

 Exemplo: 7910CTSULP5          

 

T       rolamento de rolos cilíndricos com gaiola de nylon reforçada com fibra de vidro                                                                          

 Exemplo: NJ208ET              

 

T       rolamento fixo de esferas ou de contato angular com gaiola fenólica                                                                                  

 Exemplo: 7220CT               

 

T12     rolamentos fixo de esferas, rolos cônicos e/ou rolos esféricos com gaiola de nylon 

reforçada com fibra de vidro                                     

 Exemplo: 6201T12VVCE          

 

T1X     rolamentos fixo de esferas, rolos cônicos e/ou rolos esféricos com gaiola de nylon 

reforçada com fibra de vidro                                     

 Exemplo:                      

 

TM()    Rolamento de rolos cilíndricos especial para motores de tração                                                                                    

 Exemplo:                      

 

TY      rolamento de esferas de contato angular com gaiola de nylon reforçada com fibra 

de vidro                                                                 

 Exemplo: 7212ATY              

 

U       Rolamento de rolos cilíndricos com rasgo para lubrificação na superfície interna do 

anel externo (KISHIRI) para redução de ruído (lub. a graxa)     

 Exemplo:                      

 

U       Rolamento fixo de esferas aberto com rasgo para selo ou vedação usinados nos 

anéis interno e externo                                            

 Exemplo:                      

 

U()     Rolamento com especificações especiais                                                                                                                  

 Exemplo: 6207VVCMP4AU20       

 

UA      Rolamento de rolos cilíndricos com rasgo para lubrificação na superfície interna do 

anel externo (KISHIRI) para redução de ruído (lub. a graxa)     

 Exemplo:                      

 

UB1  Rolamento fixo de esferas com folga 2,5 vezes C5 

 

UB2 Rolamento fixo de esferas com folga especial 

 

UP      Rolamento de alta precisão                                                                                                                              

 Exemplo:                      
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UR      Rolamento com tratamento térmico especial                                                                                                               

 Exemplo:                      

 

V       rolamento fixo de esferas com selo sem contato em apenas um dos lados                                                        

 Exemplo: 6202VC3E             

 

V       rolamento sem gaiola exceto rolamento fixo de  esferas                                                                                              

 Exemplo:                      

 

VV      rolamento fixo de esferas com selo sem contato em ambos os lados                                                                                    

 Exemplo: 6202VVCM             

 

 W       gaiola prensada em uma única peça                                                                                                                       

 Exemplo: NU209WC3             

 

X()       Rolamento com largura, diâmetro com alterações menores que 1mm (X1, X2,...)                                                  

 Exemplo:                      

 

X       Rolamento de rolos cônicos, séries 20 e 29 dimensões de acordo com ISO/R355                                                                     

 Exemplo:                      

 

X26     Rolamento termo estabilizado para operar em ambientes até 150 graus Celsius                                              

 Exemplo: 6310C4X26            

 

X28     Rolamento termo estabilizado para operar em ambientes até 200 graus Celsius                                                  

 Exemplo: 23226CAME4C3X28      

 

X29     Rolamento termo estabilizado para operar em ambientes até 250 graus Celsius                                                       

 Exemplo: NU310C4X29           

 

Y       gaiola de latão prensada                                                                                                                                

 Exemplo: 6202BYZZCG11         

 

Z       Rolamento fixo de esferas com vedação em apenas uma das faces do rolamento                                                   

 Exemplo: 6203ZC2E             

 

ZZ      Rolamento fixo de esferas com vedação em nas duas  faces do rolamento                                                        

 Exemplo: 6203ZZCM             

 

a       Dimensões do chanfro diferente da normal (a1, a2,...)                                                                                   

 Exemplo:                      

 

g       Anéis e elementos rolantes cementados                                                                                                                   

 Exemplo: 30305Dg              

 

 h       Anéis e elementos rolantes feitos em aço inoxidável                                                                                           

 Exemplo: 6201h                

 

 

  

 

 

 

 
Sufixos 

 

Ângulo de contato 
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       A       Rolamento de contato angular com ângulo de contato de 30 graus                                                               

 Exemplo: 7202A                

 

       A5      Rolamento de contato angular com ângulo de contato de 25 graus                                                               

 Exemplo: 7202A5               

 

       B       Rolamento de contato angular com ângulo de contato de 40 graus                                                                                

 Exemplo: 7202B                

 

       C       Rolamento de esferas de contato angular com ângulo de contado de 15 graus                                                                               

 Exemplo: 7202C                

 

       C       Rolamento de rolos cônicos com ângulo de contato   entre 17 a 24 graus                                                       

 Exemplo: HR30306C             

 

       D       Rolamento de rolos cônicos com ângulo de contato entre 24 a 45 graus                                                         

 Exemplo: 30305D               

 

Desenho interno 
 
       A       Desenho interno diferente do normal (B, C,...)                                                                                                          

 Exemplo:  

                     

       C       Rolamento autocompensador de rolos esféricos com gaiola prensada de aço 

construção interna tipo C                                                      

 Exemplo:                      

 

       CA      Rolamento autocompensador de rolos esféricos com gaiola usinada construção 

interna tipo CA                                                             

 Exemplo:                      

 

       E       Rolamento de rolos cilíndricos com aumento de capacidade de carga                                                            

 Exemplo:                      

 

       J       Rolamento de rolos cônicos com a pista de rolamento do anel externo conforme 

ISO/R355                                                           

 Exemplo:                      

 

       U       Rolamento de rolos cilíndricos com rasgo para lubrificação na superfície interna do 

anel externo (KISHIRI) para redução de ruído (lub. a graxa)     

 Exemplo:                      

 

       U       Rolamento fixo de esferas aberto com rasgo para selo ou vedação usinados nos 

anéis interno e externo                                            

 Exemplo:                      
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       UA      Rolamento de rolos cilíndricos com rasgo para lubrificação na superfície interna do 

anel externo   (KISHIRI) para redução de ruído (lub. a graxa)     

 Exemplo:                      

 

       X       Rolamento com largura, diâmetro com alterações menores que 1mm (X1, X2,...)                                                  

 Exemplo:                      

 

       X       Rolamento de rolos cônicos, séries 20 e 29 dimensões de acordo com ISO/R355                                                   

 Exemplo:                      

 

       a       Dimensões do chanfro diferente da normal (a1, a2,...)                                                                                         

 Exemplo:                      

 

Material 
 

       S       Anéis e elementos rolantes com tratamento superficial (fosfatizado,...)                                                                        

 Exemplo: 571KV8151gS          

 

       g       Anéis e elementos rolantes cementados                                                                                                                   

 Exemplo: 30305Dg              

 

       h       Anéis e elementos rolantes feitos em aço inoxidável                                                                                           

 Exemplo: 6201h                

 

Gaiola 
 

       F      Gaiola de aço usinada em duas partes                                                                                                                    

 Exemplo: 6314F                

 

       H       Rolamento autocompensador de rolos esféricos com gaiola de nylon reforçada 

com fibra de vidro                                                          

 Exemplo:                      

 

       J       Gaiola prensada em duas partes                                                                                                                          

 Exemplo:  

                     

       JC      Gaiola prensada em duas partes,com redução de ruído                                                                                                

 Exemplo: 6206JCVVCG15         

 

       JW      Gaiola prensada em duas partes, soldada                                                                                                          

 Exemplo: 6202JW               

 

       M       Gaiola de latão usinada em 2 peças                                                                                                                      

 Exemplo: 6219M                

 

       MA     Gaiola de latão guiada pelo anel externo                                                                                                                

 Exemplo: NU320MAC3            

 

MB      Rolamento de 2 carreiras de rolos cilíndricos com gaiola de latão em 2 partes tipo 

coroa                                                                

 Exemplo: NNU3012MBKR          

       MR      Rolamento de 2 carreiras de rolos cilíndricos com  gaiola de latão guiada pelos 

rolos (2 peças)                                                          

 Exemplo:                      

 

       T       Rolamento de rolos cilíndricos com gaiola de nylon reforçada com fibra de vidro                                                                          

 Exemplo: NJ208ET              
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       T       Rolamento fixo de esferas ou de contato angular com gaiola fenólica                                                                                  

 Exemplo: 7220CT               

 

       T12    Rolamentos fixo de esferas, rolos cônicos e/ou rolos esféricos com gaiola de nylon 

reforçada com fibra de vidro                                     

 Exemplo: 6201T12VVCE          

 

       T1X     Rolamentos fixo de esferas, rolos cônicos e/ou rolos esféricos com gaiola de nylon 

reforçada com  fibra de vidro                                     

 Exemplo:                      

 

       TY      Rolamento de esferas de contato angular com gaiola de nylon reforçada com fibra 

de vidro                                                                 

 Exemplo: 7212ATY              

 

       V       Rolamento sem gaiola exceto rolamento fixo de esferas                                                                                              

 Exemplo:                      

 

       W       Gaiola prensada em uma única peça                                                                                                                      

 Exemplo: NU209WC3             

 

       Y       Gaiola de latão prensada                                                                                                                                

 Exemplo: 6202BYZZCG11        

 

 

Selo / blindagem 

 
       D       Rolamento fixo de esferas com selo com contato em apenas um dos lados                                                        

 Exemplo: 607DMC3              

 

       DD      Rolamento fixo de esferas com selo com contato nos dois lados                                                                                           

 Exemplo: 607DDMC3E            

 

       DDU  Rolamento fixo de esferas com selo com contato nos dois lados                                                                                           

 Exemplo: 6200DDUC3E           

 

       DDW  Rolamento fixo de esferas com selo com contato de baixo torque                                                               

 Exemplo: 60202DDW         

     

 

 

       DU      Rolamento fixo de esferas com selo com contato em  apenas 1 dos lados                                                        

 Exemplo: 6200DUCM             

 

       V       Rolamento fixo de esferas com selo sem contato em apenas um dos lados                                                              

 Exemplo: 6202VC3E             
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       VV      Rolamento fixo de esferas com selo sem contato em ambos os lados                                                                                    

 Exemplo: 6202VVCM             

 

       Z       Rolamento fixo de esferas com vedação em apenas uma das faces  

 Exemplo: 6203ZC2E             

 

       ZZ      Rolamento fixo de esferas com vedação em nas duas faces do rolamento                                                                         

 Exemplo: 6203ZZCM             

 

Configuração dos anéis 
 

       E       Rolamento fixo de esferas, de contato angular, de  rolos cônicos ou cilíndricos com 

ranhura ou furo para lubrificação em um dos anéis                  

 Exemplo: 6321EC4              

 

       E1      Rolamento de rolos cilíndricos com ranhura e furos  para lubrificação no anel 

externo                                                                      

 Exemplo: NU312WE1C4           

 

       E4      Rolamento de rolos esféricos com ranhura e furos de lubrificação                                                             

 Exemplo: 23022CDE4C3          

 

       K       Anel interno com furo cônico (1:12)                                                                                                                     

 Exemplo: 22332MKC3            

 

       K30     Anel interno com furo cônico  (1:30)                                                                                                                     

 Exemplo: 24032MAK30C3         

 

       KR      Anel interno com furo cônico  (1:12) com tolerância  angular de +9~+15",                                                                                 

 Exemplo: NN3009MBKRCC9P4      

 

       N       Rolamento fixo de esferas,de contato angular,de rolos cilíndricos ou de rolos 

esféricos com anel externo com rasgo para anel trava. 

 Exemplo: 6204NC3              

 

       NC      Rolamento fixo de esferas com dispositivo antideslizamento                                                                                            

 Exemplo:                      

 

       NR      Rolamento fixo de esferas,de contato angular,de rolos cilíndricos ou de rolos 

esféricos com anel externo com rasgo e anel trava. 

 Exemplo: 6204NRC3             

 

 

       NX      Rolamento fixo de esferas,de contato angular,de rolos cilíndricos ou de rolos 

esféricos com anel externo com rasgo e anel trava com dimensão especial. 

 Exemplo: 6206NX1C3           

 

 

 

  

 

     ZN  Rolamento fixo de esferas com rasgo para anel trava do lado oposto a blindagem 
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       NZ   Rolamento fixo de esferas com rasgo para anel trava do 

mesmo lado da blindagem 

     ZNR  Rolamento fixo de esferas com rasgo e anel trava do lado 

oposto a blindagem 

       NZR   Rolamento fixo de esferas com rasgo e anel trava do mesmo lado da 

blindagem 

 
       

 

Montagem 
 

Legenda 

 
 

       DB      Rolamento de contato angular para montagem costa a  costa /\                                                                                            

 Exemplo: 7211CTDBC7P4         

 
 

 

 

 

 

 

 

DBB     Rolamento de contato angular para montagem //\\                                                                                                         

 Exemplo: 7014CTYDBBCP10P4     
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       DBD  Rolamento de contato angular para montagem //\                                                                                                          

 Exemplo: 7007CTYDBDC8P5       

 
       DBT     Rolamento de contato angular para montagem ///\                                                                                                         

 Exemplo:                      

 
       DF      Rolamento de contato angular para montagem face a  face \/                                                                                              

 Exemplo: 7010ATDFC8P5         

 
       DFD  Rolamento de contato angular para montagem \//                                                                                            

 Exemplo:                      

 
       DFF     Rolamento de contato angular para montagem \\//                                                                                                         

 Exemplo:                      

 
 DFT    Rolamento de contato angular para montagem \///                                                                                                         

 Exemplo:                      

 
 
 

       DR      Conjunto de 2 (dois) rolamentos sem ajuste nas faces, com ajuste nos diâmetros 

interno e externo                                                       
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 Exemplo: 6304DUDR             

 
       DT      Rolamento de contato angular para montagem tandem  //                                                                                                   

 Exemplo: 7010CTDTP4           

 
       DTD   Rolamento de contato angular para montagem ///                                                                                                          

 Exemplo:                      

 
       DTT     Rolamento de contato angular para montagem ////                                                                                                         

 Exemplo:                      

 
 

 DU      Rolamento de contato angular para montagem universal DB, DT, DF                                                              

 Exemplo: 7910CTDULP4          

 
 

       G       Rolamento de contato angular para montagem universal disponível somente com 

folga interna pode ser montado com q/q outro rolamento tipo G                

 Exemplo: 7210BWG              

 

       SU      Rolamento de contato angular para montagem universal disponivel somente com 

pré-carga, pode ser montado com qualquer outro rolamento tipo SU               

 Exemplo: 7910CTSULP5          

 
Folga interna 
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       C1      Folga menor que C2                                                                                                                                      

 Exemplo: 6203ZZC2             

 

       C2      Folga menor que normal                                                                                                                                  

 Exemplo: 6203ZZC2             

 

       C3      Folga maior que a normal                                                                                                                                

 Exemplo: 6203ZZC3             

 

       C3**  Indicação de folga o símbolo C3 e omitido da gravação                                                                                             

 Exemplo:                      

 

       C4      Folga maior que C3                                                                                                                                      

 Exemplo: NH412MC4             

 

       C5      Folga maior que C4                                                                                                                                      

 Exemplo: NH3330C5             

 

       C7      Rolamento de esferas de contato angular pré-carga leve                                                                          

 Exemplo: 7208CTYDBC7P5        

 

       C8      Rolamento de esferas de contato angular pré-carga média                                                                                                

 Exemplo: 7208CTYDBC8P5        

 

       C9      Rolamento de esferas de contato angular pré-carga alta                                                                                                 

 Exemplo: 7208CTYDBC9P5        

 

CA()    Rolamento de esferas de contato angular e de rolos cônicos com folga axial                   

especial expressa em mícron                                            

 Exemplo: 7206BWDBCA10         

 

       CC      Rolamento de rolos cilíndricos com folga normal                                                                                                         

 Exemplo: NNU4924KCCP4         

 

       CC1  Rolamento de rolos cilíndricos com folga menor que CC2                                                                                                  

 Exemplo: NNU4940CC1P5         

 

       CC2   Rolamento de rolos cilíndricos com folga menor que CC                                                                                                   

 Exemplo: NU210CC2             

 

       CC3  Rolamento de rolos cilíndricos com folga maior que normal                                                                                   

 Exemplo: N212MCC3P5           

 

       CC4  Rolamento de rolos cilíndricos com folga maior que CC3                                                                                                  

 Exemplo: N212MCC4             

       CC5  Rolamento de rolos cilíndricos com folga maior que CC4                                                                                

 Exemplo: N212MCC5             
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       CC9  Rolamento de rolos cilíndricos com folga menor que CC1                                                                                                  

 Exemplo: NN3020MBKRCC9P4      

 

       CCG()  Rolamento de rolos cilíndricos com folga radial especial expressa em mícron                                                  

 Exemplo: NU313MCCG65EP6       

 

       CG()    Rolamento fixo de esferas, rolos cilíndricos, rolos esféricos com folga radial 

especial especificada em mícron                                    

 Exemplo: 6011CG10             

 

       CM   Rolamento fixo de esferas e rolos cilíndricos com folga padrão para motores 

elétricos silenciosos                                                            

 Exemplo: 6203VVCM             

 

       CP()    Rolamento de esferas de contato angular e de rolos cônicos com pré-carga 

especial expressa em mícron                                                     

 Exemplo:                      

 

       CT      Rolamento de rolos cilíndricos (intercambiável) com folga padrão motores elétricos 

silenciosos                                                            

 Exemplo: NU313MCT             

 

       EL      Rolamento de esferas de contato angular com pré-carga  extra-leve                                                                                 

 Exemplo: 7204BTYDUEL          

 

       H       Rolamento de esferas de contato angular com pré-carga alta                                                                                        

 Exemplo: 7204BTYDUH           

 

       L       Rolamento de esferas de contato angular com pré-carga leve                                                                                        

 Exemplo: 7204BTYDUL           

 

       M       Rolamento de esferas de contato angular com pré-carga media                                                                                       

 Exemplo: 7204BTYDUM    

        

       MC1  Rolamento fixo de esferas com folga menor que MC2                                                                                                  

 Exemplo: 684MC1               

 

       MC2   Rolamento fixo de esferas com folga menor que MC3                                                                                                       

 Exemplo: MR84ZZMC2            

 

       MC3   Rolamento fixo de esferas com folga normal                                                                                                

 Exemplo: SFR188ZZMC3          

 

       MC4   Rolamento fixo de esferas com folga maior que MC3  Tipo miniatura                                                            

 Exemplo: SFR188ZZMC4          

 

       MC5   Rolamento fixo de esferas com folga maior que MC4  Tipo miniatura                                                            

 Exemplo: SFR188ZZMC5          

 

       MC6   Rolamento fixo de esferas com folga maior que MC5  Tipo miniatura                                                                                       

 Exemplo: SFR188ZZMC6          

        

       UB1  Rolamento fixo de esferas com folga 2,5 vezes C5 

 Exemplo: 

 

 

       UB2 Rolamento fixo de esferas com folga especial 
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 Exemplo: 

 

Nível de ruído 
 

       CE      Rolamento fixo de esferas, rolos cilíndricos e rolos esféricos silenciosos com folga 

normal                                                          

 Exemplo: 6203CE               

 

       CEF  Rolamento fixo de esferas mais silencioso que  ER  com folga normal                                                                      

 Exemplo:                      

 

       CER     Rolamento fixo de esferas, rolos cilíndricos mais  silenciosos que classe E com 

folga normal                                                             

 Exemplo: 6203CER              

 

       CMF   Rolamento fixo de esferas mais silencioso que  ER  para motores elétricos                                                    

 Exemplo:                      

 

       CMR   Rolamento fixo de esferas, rolos cilíndricos mais silenciosos que classe E para 

motores elétricos                                                        

 Exemplo: 6203VVCMR            

 

       E       Rolamento fixo de esferas, rolos cilíndricos e rolos esféricos silenciosos                                                   

 Exemplo: 6203C3E              

 

       EF      Rolamento fixo de esferas mais silencioso que  ER                                                                                                       

 Exemplo:                      

 

       ER      Rolamento fixo de esferas, rolos cilíndricos mais  silenciosos que classe E                                                                             

 Exemplo: 6203VVC3ER           

 

       N       Rolamento de rolos cônicos silencioso                                                                                                                   

 Exemplo: 30208N               

 

 

       NF      Rolamento de rolos cônicos mais silenciosos que N                                                                                                        

 Exemplo: 30208NF              

 

Precisão 
 

       ()      Classe de precisão ANSI ABEC 1 para rolamentos  fixos de esferas tipo miniatura. 

Não é gravado                                      

 Exemplo: R2JZZMC3             

 

       3       Classe de precisão ANSI ABEC 3 para rolamentos fixos de esferas tipo miniatura                                                                      

 Exemplo: R144MC33             

 

       5P      Classe de precisão ANSI ABEC 5P para rolamentos fixos de esferas tipo miniatura                                              

 Exemplo: SR4ZMC35P            

 

       7P      Classe de precisão ANSI ABEC 7P para rolamentos fixos de esferas tipo miniatura                                              

 Exemplo: SR4ZMC37P            

 

       9P      Classe de precisão ANSI ABEC 9P para rolamentos fixos de esferas tipo miniatura                                              

 Exemplo: SR4ZMC39P            

 

       P0      Classe de precisão ISO 0 classe normal para rolamentos não e gravada                                                                             
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 Exemplo:                      

 

       P2      Classe de precisão ISO 2                                                                                                                                

 Exemplo: 6210CMP2             

 

       P4      Classe de precisão ISO 4                                                                                                                                

 Exemplo: 6210CMP4             

 

       P4()    Seguido das letras A,B,C apenas parte do rolamento conforme classe de precisão 

ISO (ver desenho)                                                         

 Exemplo: 7210CTDBC8P4B        

 

       P5      Classe de precisão ISO 5                                                                                                                                

 Exemplo: 6210CMP5             

 

       P5()    Seguido das letras A,B,C apenas parte do rolamento conforme classe de precisão 

ISO (ver desenho)                                                         

 Exemplo: 7210CTDBC8P5B        

 

       P6      Classe de precisão ISO 6                                                                                                                                

 Exemplo: 6210CMP6             

 

       P6** Rolamento com classe de precisão ISO 6 com gravação omitida no rolamento                                                     

 Exemplo:                      

 

       PA1     Classe de precisão ANSI ABEC 1                                                                                                                          

 Exemplo:                      

 

       PA3     Classe de precisão ANSI ABEC 3                                                                                                                          

 Exemplo:                      

 

       PA5     Classe de precisão ANSI ABEC 5                                                                                                                          

 Exemplo: 7008CTYDBC7PA5       

 

       PA7     Classe de precisão ANSI ABEC 7                                                                                                                          

 Exemplo: 7008CTYDBC7PA7       

 

       PA9     Classe de precisão ANSI ABEC 9                                                                                                                          

 Exemplo: 7008CTYDBC7PA9       

 

       PB4     BAS classe 4 (especial)                                                                                                                                 

 Exemplo:                      

 

       PN3     Classe de precisão NES 3 equivalente a ANSI classe 3                                                                                                    

 Exemplo:                      

 

       UP      Rolamento de alta precisão                                                                                                                             

 Exemplo:                      

 

 
 
 
Especificações especiais 
 

       -VS     Rolamentos de rolos cilíndricos e rolos esféricos  especiais para equipamentos 

vibratórios                                                               

 Exemplo: 22320HE4C3-VS        
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       S11     Anel interno e externo termo estabilizado para operar ambientes de 150/200 graus 

Celsius                                                        

 Exemplo: 23226CAME4C3S11      

 

       TM()    Rolamento de rolos cilíndricos especial para motores de tração                                                                                    

 Exemplo:                      

 

       U()     Rolamento com especificações especiais                                                                                                                  

 Exemplo: 6207VVCMP4AU20       

 

       UR      Rolamento com tratamento térmico especial                                                                                                               

 Exemplo:                      

 

       X26     Rolamento termo estabilizado para operar em ambientes até 150 graus Celsius                                                  

 Exemplo: 6310C4X26            

 

       X28     Rolamento termo estabilizado para operar em ambientes até 200 graus Celsius                                                                      

 Exemplo: 23226CAME4C3X28      

 

       X29    Rolamento termo estabilizado para operar em ambientes até 250 graus Celsius                                                                      

 Exemplo: NU310C4X29           

 

Espaçadores e acessórios 
 

       +K  Rolamento com espaçador no anel externo                                                                                                                 

 Exemplo:                      

 
 
 

       +KL()  Rolamento com espaçador nos anéis interno e externo                                                                                              

 Exemplo: 7010CTDTP5+KL15   

    

 
 
 
 
 

       +L      Rolamento com espaçador no anel interno                                                                                                                 

 Exemplo:                      
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       AH      Rolamento com bucha de desmontagem  

                       

                                                                                                
 Exemplo: 22215HK+AH315   

 

H       Rolamento com bucha de montagem   

                                                                                                                       
 Exemplo: 23024CDK+H3024       

 

       HJ      Rolamento com anel de encosto tipo L   

 NJ210CTC3+HJ210E = NH210ETC3                                                                          

 Exemplo: NJ210ETC3+HJ210E     

 
Componentes 
 

       *0A   Componentes: sem o anel externo                                                                                                                         

 Exemplo: HR30205J*0A          

 

       *0B     Conjunto sem o anel interno                                                                                                                             

 Exemplo: 280RV3901C4*0B    

    

 

       *A      Componentes: apenas o anel externo                                                                                                                      

 Exemplo:     

                  

       *B      Componentes: apenas o anel interno                                                                                                                      

 Exemplo:                      

 

       *S      Componentes: apenas um selo tipo DU                                                                                                                     

 Exemplo: 6210DU*S             
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Graxas 
 

AF2     Shell, Aero Fluid 12                                                                                                                                

                       

AG3  Shell, Aero 5 

 

AKB   Esso, Andok B 

 

AKC  Esso, Andok C 

 

AP2  Shell, Alvania EP2 

 

AR2  Shell, Alvania R2 

 

AVR  Shell, Alvania RA 

 

AVS  Shell, Alvania RS 

 

AV2  Shell, Alvania No 2 

 

AV3  Shell, Alvania No 3 

 

B3N  Esso, Beacon 325 

 

D3L  Dow Corning ( Toray silicone), SH33L 

 

D3L  Dow Corning ( Toray silicone), SH33M 

 

D4M  Dow Corning ( Toray silicone), SH44M 

 

D8A  Klüber, Isoflex LDS 18 Special 

 

D8S  Klüber, Isoflex super LDS 18 

 

ENS  Nippon Oil, ENS 

 

KAC  Dupont, Krytox 240AC 

 

K3C  Dupont, Krytox 283AC 

 

LR3  Kyodo Yushi, Multemp LRL3 

 

MG2  Mobil, 28 

 

ML2  Nippon Oil, Multinoc No2 

 

NB2  Klüber, Staburags NBU 12 

 

NS7  Kyodo Yushi, NS Hilube 

 

PS2  Kyodo Yushi,Multemp PS2 

 

PS3  Kyodo Yushi, Multemp PS3 


