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As soluções Interroll são encontradas, principalmente, 

no processamento de alimentos, na logística de 

aeroportos, nos correios, na distribuição e em diversos 

ramos industriais. Destes fazem parte:  

leves soluções de acionamento integráveis, como 

por exemplo motopolias para transportadores 

de esteiras, roletes de transporte, e roletes de 

acionamento de corrente contínua, módulos de flow 

storage que trabalham sem necessidade de energia 

para compactos armazenamentos de paletes e de 

recipientes em centros de distribuição, classificador 

de frisos transversais, curvas de esteiras e outros 

equipamentos para a cadeia logística de aplicação 

simples e econômica.

A Interroll atende mais de 23 000 clientes, 

especialmente empresas e integradores de sistemas 

multinacionais, assim como escritórios de engenharia, 

fabricantes de instalações e usuários regionais.

A Interroll conta com 1500 colaboradores em 28 

empresas e está cotada na SIX Bolsa de Valores 

da Suíça. Sob a chefia de uma empresa Holding 

estratégica em Sant‘Antonino na Suíça, existem duas 

áreas do Grupo de empresas ativas em todo o mundo:  

A "Global Sales & Service" distribui consequentemente 

toda a linha de produtos da Interroll de acordo com os 

requisitos dos clientes;  

a "Products & Technology" abrange os centros de 

competência globais e os outros locais de produção e 

é responsável pela pesquisa e pelo desenvolvimento, 

pela gestão de produto, pela compra estratégica, 

tecnologia de produto e produção.

o GRupo 
inteRRoll em 
todo o mundo

a interroll é líder mundial na 

fabricação de produtos para o 

transporte de cargas, logística 

interna e automação.

Interroll

Perfil da 

empresa

DistribuiçãoIndústria de 

transformação

Correio & Serviço 

de correio 

expresso

Indústria de 

aeroportos

Indústria alimentícia Indústria farmacêutica 

& indústria de saúde

Principais mercados da interroll
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Unir e distribuir

Mercadorias cada vez mais diversificadas têm que 

ser comissionadas individualmente, e dentro do 

prazo correto, no fluxo de mercadorias mundial. 

Uma tendência que requer uma logística de alto 

desempenho com instalações de fluxo de material 

econômicas. Sistemas de equipamentos, com postos 

chave para os quais a Interroll oferece módulos de 

transporte e subsistemas de transporte:

• Sistema por correia transversal (Sorter)

• Curvas de cintas e quantidade de cintas

• Módulos de transporte Intelliveyor para um  

transporte sem acumulação

• Transportador de roletes

• Transportador de correia

Unidades precisamente pré-montadas, rapidamente 

fornecidas para uma integração rápida e simples 

no sistema completo existente (Plug and play). Os 

módulos de transporte e os sub-sistemas de transporte 

oferecem aos usuários as seguranças decisivas: Alta 

disponibilidade com manuseio simples, alta produtividade 

já a reduzidos fluxos de material, investimento econômico 

a um curto período de tempo para a recuperação do 

capital investido (dois a três anos).

armazenar e comissionar

Econômico e de simples aplicação: O armazêm 

dinâmico que não consome energia elétrica. Projetado 

para mercadorias de alta rotatividade, como p. ex. 

alimentos, que devem ser comissionados ligeiramente 

e que devem ser distribuídos imediatamente ao 

consumidor. O princípio é tão simples como genial. 

Chama-se FIFO, First in – First out, e garante que, 

o que entra primeiro no armazém, também sai 

primeiro. Ou LIFO, Last in – First out, quando o palete 

armazenado primeiro é retirado primeiro. Com máximo 

proveito em uma área mínima. Como as necessidades 

dos nossos clientes são tão variadas quanto os 

seus produtos, os nossos módulos para armazéns 

dinâmicos também oferecem ilimitadas possibilidades 

de aplicação.

• Módulos para armazéns dinâmicos

• Wheel Flow

• Pushback

• Flex Flow

Os períodos de comissionamento são praticamente 

impossíveis de superar. Para o consumidor, o retorno 

sobre o investimento é de aproximadamente dois a três 

anos e „Just in Time“ está integrado.

inteRRoll  –  o 
CoRação da 
intRaloGístiCa

transportar

Com uma visão global, oferecemos produtos 

que, como módulos básicos diversificados, são 

indispensáveis para todos sistemas de movimentação e 

acionamento.

• Roletes de transporte

• Motopolias e polias esticadoras

• Acionamentos de 24 V DC (RollerDrives)

• Controller para RollerDrives e motopolias

Produtos chave confiáveis e flexíveis, que asseguram 

um fluxo de material organizado e dinâmico em todos 

os ramos da indústria e em todos continentes.  

É transportado, acumulado, conduzido, descarregado 

e ligado. Por acionamento ou por força da gravidade. 

Com ou sem pressão de acumulação. Soluções de 

acionamento, fáceis de montar, para instalações novas 

ou para equipar posteriormente sistemas já existentes. 

A solução perfeita que vale a pena e funciona sempre. 

Em todos os aspectos.

Interrolls

Intralogística
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7Informações a respeito de outros produtos da Interroll se encontram em www.interroll.com

inteRRoll  –  
seu foRneCedoR 
Global de pRodutos 
paRa soluções de 
movimentação

 1 Módulos FIFO de armazém dinâmico de paletes „flow-through“    

              (roletes de transporte)

 2 Módulos LIFO de armazém dinâmico de paletes „flow-through“ 

              (roletes de transporte)

 3 Módulos LIFO de armazém dinâmico de paletes „flow-through“   

              (Cart Pushback)

 4 Prateleiras  Carton Flow (trilhos de roletes)

 5 Prateleiras Flex Flow 

 6 Motopolias, cilindros de acionamento, deslocamentos

 7 RollerDrives e controles 24 V DC

 8 Roletes de transporte e acessórios

 9 Polias esticadoras 

10 Sistema por correia transversal (Sorter)

11 Curvas de correias

12 Módulos de transportadores de correia

13 Módulos Intelliveyor para transportadores sem pressão  

              de acumulação

 

soluções interroll
para o transporte de materiais leves pág. 8
para o transporte de materiais de médio peso pág. 24
para o transporte de materiais pesados pág. 114

Interroll

Linha de 

produtos

Para o seu projeto obterá suporte na parte de planejamento a partir da pág. 168 
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Produtos para o transporte de materiais leves

Roletes de transporte A base do transportador de roletes pág. 10

soluções paRa o tRanspoRte  
de mateRia is  leves

Com esta linha de produtos é possível realizar transportadores de roletes 
para o transporte de materiais leves, pequenos e também para o transporte 
de materiais de médio peso, como por exemplo, para papel na máquina de 
impressão, para garrafas, pequenos recipientes para a indústria farmacêutica 
ou para a indústria de bebidas, ou para pequenas caixas de papelão da 
indústria de embalagens com pesos de transporte de até 35 kg e velocidades 
de transporte de até 1,5 m/s. a capacidade de carga destes produtos é de 
350 n por rolete de transporte.

Informações 

gerais

Soluções para o transporte de materiais de médio peso pág. 24     ...para o transporte de materiais pesados pág. 114
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i n f o R m a ç õ e s  G e R a i s 
d e  R o l e t e s  d e  t R a n s p o R t e

 Rolete de transporte com movimento suave Rolete de tranporte com rolamento deslizante Rolete de transporte leve Rolete de transporte cônico com acionamento fixo

 série 1100 série 1500 série 1700 light série 3500KXo light

máx. capacidade 
de carga 350 N 120 N 150 N 150 N

aplicação Força da gravidade Área molhada Universal Curva com acionamento fixo

Conceitos de 
acionamento     

Força da  
gravidade ü ü ü ü

Correia plana   ü ü  

Correia redonda       ü

Corrente        

Correia dentada        

Correia PolyVee        

 pág. 12 pág. 16 pág. 18 pág. 22

Roletes de 
transporte
Informações 
gerais

Roletes de transporte para o transporte de materiais de médio peso pág. 26    ...para o transporte de materiais pesados pág. 116
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dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 350 N
Máx. velocidade de transporte 0,3 m/s
Faixa de temperatura -5 a +40 °C

materiais  
Alojamento Polipropileno
Vedação Polipropileno
Esfera Aço carbono ou aço inoxidável 1.4301

Tabela de capacidade de carga dinâmica e de superfície. Para qualquer modelo de eixo.

Material 
do tubo

Ø do 
tubo
mm

Ø do 
eixo
mm

Máx. capacidade de carga em N

com comprimento de montagem em mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
PVC 16 x 1,0 5 33 7 3 2 – – – – – – – –

20 x 1,5 6 90 20 10 5 – – – – – – – –
30 x 1,8 8 120 100 40 20 15 10 – – – – – –
40 x 2,3 8 180 180 130 70 40 30 – – – – – –
50 x 2,8 8/10 350 350 310 165 100 70 – – – – – –

Aço 16 x 1,0 5 50 50 50 50 – – – – – – – –
20 x 1,5 6 90 90 90 90 90 90 90 – – – – –
50 x 1,5 10/12 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Alumínio 20 x 1,5 6 90 90 90 90 85 60 43 – – – – –

Capacidade de 

carga

descrição do produto

• Rolete de transporte por força da gravidade inoxidável com eficiência de custos 
 - Utilização de esferas de aço inoxidável

• Fácil colocação lateral dos materiais a serem transportados
 - Extremidades arredondadas dos tubos

• Proteção do rolamento de esferas contra sujeira e líquidos
 - Sulco hidrófugo integrado

• Insensível à sujeira
 - Superfícies lisas

• Esteira para o transporte de recipientes

• Só aplicações por força da gravidade

• Rolete de movimento suave preciso e silencioso devido ao rolamento de esferas especial de polipropileno com 

esferas de aço

• Ligação adaptada por forma da sede do rolamento com todos os tubos com Ø a partir de 30 mm, que evita 

que a sede do rolamento se desloque para fora.

• Plataforma 1100

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Rolete de tRanspoRte  
de movimento suave  

da séRie  1100 
Roletes de 
transporte
Força da gravidade
Série 1100O rolete acionado pela força da gravidade com partida leve otimizada

Informações gerais de roletes de transporte pág. 10   Rodízios de transporte pág. 146   Acessórios pág. 134
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medidas para o eixo retrátil

Ø do eixo
mm

Ø do tubo
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

5 16 EL - 5 EL + 12 10,5
6 20 EL - 5 EL + 12 10,5
8 30 EL - 5 EL + 16 8,5
8 40 EL - 5 EL + 16 11
8 50 EL - 10 EL + 16 11
10 50 EL - 10 EL + 20 11

 

medida para eixo com rosca interior m8 x 15

Ø do eixo
mm

Ø do tubo
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

12 50 EL - 10 EL 11

opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Modelo antiestático

• Tratamento especial de superfície para tubos
 - Temperado
 - Tubos inoxidáveis esmerilados

escolha de produto

modelo de eixo, eixo retrátil

Tubo Rolamento de 
esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Ø 5 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm
Alumínio, 
anodizado

20 x 1,5 Inoxidável 1.1AZ.A2D.D03

Aço, 
galvanizado

50 x 1,5 Padrão 1.1EC.JAA.HAC

Aço, inoxidável 16 x 1,0 Inoxidável 1.1B5.N10.A50
20 x 1,5 Inoxidável 1.1AZ.N21.D03
50 x 1,5 Inoxidável 1.1ED.NAA.KAC

PVC 16 x 1,0 Inoxidável 1.1B5.S16.A50
20 x 1,5 Padrão 1.1AZ.N21.D03
20 x 1,5 Inoxidável 1.1AZ.S20.D03
30 x 1,8 Padrão 1.1DJ.S31.E03
30 x 1,8 Inoxidável 1.1DK.S31.G03
40 x 2,3 Padrão 1.1DL.S40.E03
40 x 2,3 Inoxidável 1.1DM.S40.E03
50 x 2,8 Padrão 1.1EJ.SAA.EAB 1.1EL.SAA.HAC
50 x 2,8 Inoxidável 1.1EK.SAA.GAB 1.1EM.SAA.KAC

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento de 
esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Ø 12 mm (M8 x 15)
Aço, galvanizado 50 x 1,5 Padrão 1.1EE.JAA.LAE
Aço, inoxidável 50 x 1,5 Inoxidável 1.1EF.NAA.MAS

exemplo de um número de pedido: 1.1eJ.saa.eaB - 490

Este número de pedido é para um rolete de transporte da Série 1100, PVC, Ø do tubo 50 mm, rolamento de 

esferas padrão, Ø do eixo 8 mm, eixo retrátil e comprimento de referência de 490 mm. O comprimento de 

referência RL encontra-se na tabela de medidas para o eixo retrátil: RL = EL - 10. A folga axial, de 0,5 mm por 

lado, já foi considerada. A largura nominal interna do seu transportador é de 500 mm, isto também corresponde 

ao comprimento de montagem EL, o que significa que o comprimento de referência é de: 500 - 10 = 490 mm.  

RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda*
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo
F Comprimento do cabeçote, inclusive folga axial

 

*O comprimento de referência / comprimento de encomenda RL não tem cantos de referência no rolete de 

transporte e portanto não pode ser apresentado.

Padrões

exemplo de 

encomenda

medidas

• Revestimentos de tubos para Ø a partir de 30 mm
 - Revestimento de PVC flexível
 - Revestimento de PU para Ø 50 mm
 - Camada de borracha

Rolete de tRanspoRte  
de movimento suave  

da séRie  1100 
Roletes de 
transporte
Força da gravidade
Série 1100O rolete acionado pela força da gravidade com partida leve otimizada

Informações gerais de roletes de transporte pág. 10   Rodízios de transporte pág. 146   Acessórios pág. 134

0,50,5

F F

EL

AGL

0,5 0,5

F F

EL = AGL
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a capacidade de carga depende do comprimento de referência 

Material do tubo Ø do tubo
mm

Máx. capacidade de carga em N

com comprimento de montagem em mm

100 200 300 400 500 600 700 800
PVC 30 x 1,8 50 50 35 20 12 – – –

50 x 2,8 120 120 120 120 95 65 48 35
Aço 30 x 1,2 50 50 50 50 50 50 50 50

50 x 1,5 120 120 120 120 120 120 120 120

escolha de produto

modelo de eixo, cavilhas do eixo

Tubo Modelo do rolamento
 

Pino do eixo

Material Ø mm Ø 6 mm
Aço, galvanizado 30 x 1,2 Rolamento deslizante 1.5AA.J31.00C

50 x 1,5 Rolamento deslizante 1.5AE.JAA.00C
Aço, inoxidável 30 x 1,2 Rolamento deslizante 1.5AA.N31.00C

50 x 1,5 Rolamento deslizante 1.5AE.NAA.00C
PVC 30 x 1,8 Rolamento deslizante 1.5AB.S3B.00C

50 x 2,8 Rolamento deslizante 1.5AF.SAA.00C

exemplo de um número de pedido: 1.5aF.saa.00C - 490

Este número de pedida é para um rolete de transporte da Série 1500, PVC, Ø do tubo 50 mm, Ø do pino 

roscado 6 mm e comprimento de referência de 490 mm. O comprimento de referência RL se encontra no 

desenho de medidas: RL = EL - 10. A folga axial, de 0,5 mm por lado, já foi considerada. A largura nominal interna 

do seu transportador é de 500 mm, isto também corresponde ao comprimento de montagem EL, o que significa 

que o comprimento de referência é de: 500 - 10 = 490 mm. 

opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Revestimentos dos tubos
 - Revestimento de PVC flexível
 - Revestimento de PU para Ø 50 mm
 - Camada de borracha

Padrões

exemplo de 

encomenda

descrição do produto

• Rolete de transporte com rolamento deslizante, apropriado para a limpeza com produtos limpeza de tipo 

comercial
 - Rolamento deslizante exterior e alojamentos prensados, que evitam a penetração de corpos estranhos no 

interior do rolete

• Rolete de transporte inoxidável
 - Pino roscado de aço inoxidável, tubos de PVC / inoxidável, alojamento de polipropileno

• Rolete de transporte do rolamento deslizante, de movimento suave e longa vida útil
 - Rolamento deslizante exterior de POM+PTFE, resistente ao desgaste

• Área de alimentos com diretrizes de higiene

• Área molhada

• Técnica de transporte de recipientes acionada ou não-acionada

• Apropriado para materiais a serem transportados, com um peso de 20 kg

• Clip de mancal delizante para engatar em um perfil com uma espessura de parede de no máx. 2,5 mm e 

orifícios sextavados 11 mm (+0,3 / +0,8 mm)

• Cavilhas do eixo de aço inoxidável

• Simples de desmontar o clip do mancal deslizante, para montar e desmontar roletes de transporte

• Plataforma 1500

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 120 N
Máx. velocidade de transporte 0,8 m/s
Faixa de temperatura -10 a +40 °C

materiais  
Alojamento Polipropileno
Pino do eixo Aço, inoxidável
Rolamento deslizante Polioximetileno

A capacidade de carga é influenciada pelo comprimento de referência , assim como pelo respectivos parâmetros 

do material a ser transportado e da velocidade de transporte.

a capacidade de carga depende da velocidade

Ø do tubo
mm

Velocidade
m/s

Máx. capacidade de carga
N

30 0,25 50
0,80 40

50 0,25 120
0,80 85

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Capacidade de 

carga

Rolete de tRanspoRte  
Com Rolamento  

desl izante  
da séRie  1500 

Roletes de 
transporte
Área molhada
Série 1500

Vedado, ideal para áreas molhadas  
com exigências em relação à higiene

Informações gerais de roletes de transporte pág. 10    Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134

RL Comprimento de referência /  
comprimento de encomenda

EL Comprimento de montagem

medidas

• Tratamento especial de superfície para tubos
 - Tubos inoxidáveis esmerilados

RL

EL = RL + 10
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escolha de produto

modelo de eixo, eixo retrátil

Tubo Rolamento de 
esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Ø 6 mm Ø 8 mm
Aço 20 x 1,5 689 2Z 1.73A.J20.BAC 1.72A.J20.EAN

30 x 1,2 689 2Z 1.73A.J31.BAC 1.731.J31.EAN
PVC 20 x 1,5 689 2Z 1.72A.S20.BAC

30 x 1,8 689 2Z 1.73C.S31.BAC

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento de 
esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Ø 8 mm (M5 x 12)
Aço 20 x 1,5 689 2Z 1.72B.J20.EAJ

30 x 1,2 689 2Z 1.731.J31.EAJ
PVC 20 x 1,5 689 2Z 1.72B.S20.EAJ

30 x 1,8 689 2Z 1.730.S31.EAJ

exemplo de um número de pedido: 1.72a.J20.ean - 495

Este número de pedido é para um rolete de transporte da Série 1700 light, Ø do tubo 20 mm, Ø do eixo 8 mm, 

eixo retrátil e comprimento de referência 495 mm. O comprimento de referência RL encontra-se na tabela de 

medidas para o eixo retrátil: RL = EL - 5. A folga axial, de 0,5 mm por lado, já foi considerada. A largura nominal 

interna do seu transportador é de 500 mm, isto corresponde a um comprimento de montagem de EL, isto significa 

que o comprimento de referência é de: 500 - 5 = 495 mm.

Padrões

exemplo de 

encomenda

descrição do produto

• Rolete de transporte silencioso com reduzida demanda de energia
 - Rolamento de esferas de precisão, alojamento de plástico e vedações

• Programa completo
 - Rolos de transporte acionados e não-acionados, rolos para curvas

• Cargas axiais permitidas
 - Cargas axiais absorvidas por rolamentos de esferas

• São possíveis pequenas divisões de rolos
 - Ø 20 mm e Ø 30 mm

• Transporte interno de pequenos materiais

• Encadeamento de máquinas

• Indústria de embalagem

• Automatização de montagem

• Rolamentos de esferas de precisão vedados (689 2Z)

• Extremidades de roletes arredondadas para uma fácil introdução lateral

• Plataforma 1700

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 150 N
Máx. velocidade de transporte 1,5 m/s
Faixa de temperatura -5 a +40 °C

materiais  
Alojamento Poliamida
Vedação Polipropileno
Rolamento de esferas Aço 689 2Z

A capacidade de carga depende do comprimento de referência . Para qualquer modelo de eixo.

Material Ø do tubo Máx. capacidade de carga em N

mm com comprimento de montagem em mm

100 200 300 400 500 600
PVC 20 x 1,5 150 50 10 – – –

30 x 1,8 150 150 60 20 10 –
Aço 20 x 1,5 150 150 150 150 150 150

30 x 1,2 150 150 150 150 150 140

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Capacidade de 

carga

Rolete de tRanspoRte  
leve da  

séRie  1700 l iGht
Roletes de 
transporte
Universal
Série 1700 lightPequenos diâmetros para o transporte de materiais pequenos

Informações gerais de roletes de transporte pág. 10     Rolete de transporte cônico da Série 3500KXO pág. 22
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RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda*
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo
F Comprimento do cabeçote, inclusive folga axial

*O comprimento de referência / comprimento de encomenda RL não tem cantos de referência no rolete de 

transporte e portanto não pode ser apresentado.

 

medidas para o eixo retrátil

Ø do eixo
mm

Ø do tubo
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

6 20 EL - 5 EL + 10 10,5
6 30 EL - 5 EL + 10 8,5
8 20 EL - 5 EL + 16 10,5
8 30 EL - 5 EL + 16 8,5

 

medidas para eixo com rosca interior m5 x 12

Ø do eixo
mm

Ø do tubo
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

8 20 EL - 5 EL 10,5
8 30 EL - 5 EL 8,5

medidas opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Modelo antiestático (não para material de tubo de PVC)

• Revestimentos de tubos para Ø de 30 mm
 - Revestimento de PVC flexível
 - Camada de borracha

Rolete de tRanspoRte  
leve da  

séRie  1700 l iGht
Roletes de 
transporte
Universal
Série 1700 lightPequenos diâmetros para o transporte de materiais pequenos

Informações gerais de roletes de transporte pág. 10     Rolete de transporte cônico da Série 3500KXO pág. 22
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escolha de produto

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento de 
esferas
 
 

Eixo

Número de 
pedido

Material
 

Transmissão
 

Comprimento de referência Min. Ø Máx. Ø Ø 8 mm  
(M5 x 12)mm mm mm

Aço Cabeçote da 
correia redonda

150 23,4 31,4 689 2Z 3.52K.K21.EAK
200 23,4 34,5 689 2Z 3.52K.K22.EAK
250 23,4 37,7 689 2Z 3.52K.K23.EAK
300 23,4 40,8 689 2Z 3.52K.K24.EAK
350 23,4 43,9 689 2Z 3.52K.K25.EAK
400 23,4 47,1 689 2Z 3.52K.K26.EAK
450 23,4 50,2 689 2Z 3.52K.K27.EAK
500 23,4 53,4 689 2Z 3.52K.K28.EAK

exemplo de um número de pedido: 3.52K.K28.eaK - 500

Este número de pedido é para um rolo de transporte da Série 3500KXO light, aço, comprimento de montagem 

510 mm, Ø do eixo , eixo de rosca interior 8 mme comprimento de referência 500 mm. O comprimento de 

referência RL se encontra no desenho de medidas: RL = EL - 10. A folga axial, de 0,5 mm por lado, já foi 

considerada. A largura nominal interna do seu transportador é de 510 mm, isto corresponde a um comprimento 

de montagem de EL, isto significa que o comprimento de referência é de: 510 - 10 = 500 mm.  

RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo

medida para eixo com rosca interior m6 x 15

opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Tubo interior de aço inoxidável

Padrões

exemplo de 

encomenda

medidas

descrição do produto

• Reduzido espaço necessário
 - Pequeno raio interno de 357,5 mm

• Produto padrão para acionamento pela força da gravidade e para acionamento fixo
 - Engrenagem integrada para o acionamento de correia redonda

• São possíveis pequenas distâncias entre os roletes
 - Diâmetro do tubo de Ø 23,4 mm a Ø 53,4 mm

• Transporte interno de pequenos materiais

• Encadeamento de máquinas

• Indústria de embalagem

• Automatização de montagem

• Rolamentos de esferas de precisão vedados (689 2Z)

• Extremidades de roletes arredondadas para uma fácil introdução lateral

• Plataforma 1700

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga, independente  
do RL (comprimento de rolete)

150 N

Máx. velocidade de transporte 0,8 m/s
Faixa de temperatura -5 a +40 °C

materiais  
Alojamento Poliamida
Vedação Polipropileno
Rolamento de esferas Aço 689 2Z
Elementos cônicos Polipropileno

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Rolete de tRanspoRte  
Com aCionamento  

f ixo CôniCo da  
séRie  3500Kxo l iGht

Roletes de 
transporte
Curva com  
acionamento fixo
Série 3500KXO lightO rolete acionado pela força da gravidade com partida leve otimizada

Informações gerais de roletes de transporte pág. 10 Série 1700 light pág. 18

17,512,5

0,5 0,5

17.512.5

0.5 0.5

5

Ø
 2

0
EL = AGL = RL + 10

5RL
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Produtos para o transporte de materiais de médio peso

Roletes de transporte A base do transportador de roletes pág. 26

Rollerdrives Os roletes com acionamento pág. 82

driveControls Controles para os RollerDrives pág. 102

soluções paRa o tRanspoRte 
de mateRia is  de médio peso

Com esta linha de produtos é possível realizar transportadores de rolos para 
o transporte de materiais de médio peso, por exemplo linhas de montagem, 
sistemas de comissionamento ou  transporte de recipientes com pesos de 
transporte de até 500 kg e com velocidades de transporte de até 2 m/s.  
a máxima capacidade de carga destes produtos é de 3000 n por rolete de 
transporte.

Informações 

gerais

Soluções para o transporte de materiais leves pág. 8     ...para o transporte de materiais pesados pág. 114
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i n f o R m a ç õ e s  G e R a i s  
d e  R o l e t e s  d e  t R a n s p o R t e

 

Rolete de  
transporte com 
movimento 
suave

Rolete de  
transporte de 
aço 

Rolete de 
tranporte com 
rolamento  
deslizante

Rolete de  
transporte  
universal 

Rolete de  
transporte  
universal cônico 

Rolete de 
transporte com 
acionamento 
fixo

Rolete de 
transporte cônico 
com acionamento 
fixo

Rolo de  
transporte para 
cargas severas 

Rolete de  
transporte de 
fricção 

Rolete de  
tranporte de 
fricção duplo 

Rolete de  
tranporte de fricção 
duplo 

 série 1100 série 1200 série 1500 série 1700 série 1700KXo série 3500 série 3500KXo série 3560 série 3800 série 3860 série 3870

máx. capacidade 
de carga 350 N 1200 N 120 N 3000 N 500 N 2000 N 500 N 3000 N 500 N 1300 N 500 N

aplicação Força da 
gravidade

Frio/quente Área molhada Universal Curva Acionamento fixo
Curva com 
acionamento fixo

Acionamento fixo
Acionamento de 
fricção

Fricção dupla de 
médio peso e 
pesada

Fricção dupla de médio 
peso

Conceitos de 
acionamento            

Força da  
gravidade ü ü ü ü ü            

Correia plana   ü ü ü ü ü          

Correia redonda       ü ü ü ü        

Corrente           ü ü ü ü ü ü

Correia dentada           ü     ü    

Correia PolyVee           ü ü        

 pág. 28 pág. 32 pág. 36 pág. 38 pág. 46 pág. 50 pág. 56 pág. 62 pág. 66 pág. 74 pág. 78

...

Roletes de 
transporte
Informações 
gerais

Roletes de transporte para o transporte de materiais leves pág. 10     ...para o transporte de materiais pesados pág. 116
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dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 350 N
Máx. velocidade de transporte 0,3 m/s
Faixa de temperatura -5 a +40 °C

materiais  
Alojamento Polipropileno
Vedação Polipropileno
Esfera Aço carbono ou aço inoxidável 1.4301

Tabela de capacidade de carga dinâmica e de superfície. Para qualquer modelo de eixo.

Material 
do tubo

Ø do 
tubo
mm

Ø do 
eixo
mm

Máx. capacidade de carga em N

com comprimento de montagem em mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
PVC 16 x 1,0 5 33 7 3 2 – – – – – – – –

20 x 1,5 6 90 20 10 5 – – – – – – – –
30 x 1,8 8 120 100 40 20 15 10 – – – – – –
40 x 2,3 8 180 180 130 70 40 30 – – – – – –
50 x 2,8 8/10 350 350 310 165 100 70 – – – – – –

Aço 16 x 1,0 5 50 50 50 50 – – – – – – – –
20 x 1,5 6 90 90 90 90 90 90 90 – – – – –
50 x 1,5 10/12 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Alumínio 20 x 1,5 6 90 90 90 90 85 60 43 – – – – –

Capacidade de 

carga

descrição do produto

• Rolete de transporte por força da gravidade inoxidável com eficiência de custos 
 - Utilização de esferas de aço inoxidável

• Fácil colocação lateral dos materiais a serem transportados
 - Extremidades arredondadas dos tubos

• Proteção do rolamento de esferas contra sujeira e líquidos
 - Sulco hidrófugo integrado

• Insensível à sujeira
 - Superfícies lisas

• Esteira para o transporte de recipientes

• Só aplicações por força da gravidade

• Rolete de movimento suave preciso e silencioso devido ao rolamento de esferas especial de polipropileno com 

esferas de aço

• Ligação adaptada por forma da sede do rolamento com todos os tubos com Ø a partir de 30 mm, que evita 

que a sede do rolamento se desloque para fora.

• Plataforma 1100

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Rolete de tRanspoRte  
de movimento suave  

da séRie  1100
Roletes de 
transporte
Força da gravidade
Série 1100O rolete acionado pela força da gravidade com partida leve otimizada

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26     Rodízios de transporte pág. 146     Acessórios pág. 134
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medidas para o eixo retrátil

Ø do eixo
mm

Ø do tubo
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

5 16 EL - 5 EL + 12 10,5
6 20 EL - 5 EL + 12 10,5
8 30 EL - 5 EL + 16 8,5
8 40 EL - 5 EL + 16 11
8 50 EL - 10 EL + 16 11
10 50 EL - 10 EL + 20 11

 

medida para eixo com rosca interior m8 x 15

Ø do eixo
mm

Ø do tubo
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

12 50 EL - 10 EL 11

opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Modelo antiestático

• Tratamento especial de superfície para tubos
 - Temperado
 - Tubos inoxidáveis esmerilados

escolha de produto

modelo de eixo, eixo retrátil

Tubo Rolamento de 
esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Ø 5 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm
Alumínio, 
anodizado

20 x 1,5 Inoxidável 1.1AZ.A2D.D03

Aço, 
galvanizado

50 x 1,5 Padrão 1.1EC.JAA.HAC

Aço, inoxidável 16 x 1,0 Inoxidável 1.1B5.N10.A50
20 x 1,5 Inoxidável 1.1AZ.N21.D03
50 x 1,5 Inoxidável 1.1ED.NAA.KAC

PVC 16 x 1,0 Inoxidável 1.1B5.S16.A50
20 x 1,5 Padrão 1.1AZ.N21.D03
20 x 1,5 Inoxidável 1.1AZ.S20.D03
30 x 1,8 Padrão 1.1DJ.S31.E03
30 x 1,8 Inoxidável 1.1DK.S31.G03
40 x 2,3 Padrão 1.1DL.S40.E03
40 x 2,3 Inoxidável 1.1DM.S40.E03
50 x 2,8 Padrão 1.1EJ.SAA.EAB 1.1EL.SAA.HAC
50 x 2,8 Inoxidável 1.1EK.SAA.GAB 1.1EM.SAA.KAC

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento de 
esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Ø 12 mm (M8 x 15)
Aço, galvanizado 50 x 1,5 Padrão 1.1EE.JAA.LAE
Aço, inoxidável 50 x 1,5 Inoxidável 1.1EF.NAA.MAS

exemplo de um número de pedido: 1.1eJ.saa.eaB - 490

Este número de pedido é para um rolete de transporte da Série 1100, PVC, Ø do tubo 50 mm, rolamento de 

esferas padrão, Ø do eixo 8 mm, eixo retrátil e comprimento de referência de 490 mm. O comprimento de 

referência RL encontra-se na tabela de medidas para o eixo retrátil: RL = EL - 10. A folga axial, de 0,5 mm por 

lado, já foi considerada. A largura nominal interna do seu transportador é de 500 mm, isto também corresponde 

ao comprimento de montagem EL, o que significa que o comprimento de referência é de: 500 - 10 = 490 mm.  

RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda*
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo
F Comprimento do cabeçote, inclusive folga axial

 

*O comprimento de referência / comprimento de encomenda RL não tem cantos de referência no rolete de 

transporte e portanto não pode ser apresentado.

Padrões

exemplo de 

encomenda

medidas

Rolete de tRanspoRte  
de movimento suave  

da séRie  1100
Roletes de 
transporte
Força da gravidade
Série 1100O rolete acionado pela força da gravidade com partida leve otimizada

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26     Rodízios de transporte pág. 146     Acessórios pág. 134

• Revestimentos de tubos para Ø a partir de 30 mm
 - Revestimento de PVC flexível
 - Revestimento de PU para Ø 50 mm
 - Camada de borracha

0,50,5

F F

EL

AGL

0,5 0,5

F F

EL = AGL
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dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 1200 N
Máx. velocidade de transporte 0,8 m/s
Faixa de temperatura -28 a +80 °C

materiais  
Alojamento Aço, galvanizado
Rolamento de esferas Aço, sulcos de guia temperados

Tabela de capacidade de carga dinâmica e de superfície.

modelo de eixo, eixo retrátil

Material do 
tubo

Rolamento 
de esferas

Ø do 
tubo

Ø do 
eixo

Máx. capacidade de carga em N

mm mm com comprimento de montagem em mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600
Aço, 
galvanizado

Rolamento 
de esferas 
metálico, 
temperado

30 x 1,2 8 120 120 120 120 120 120 120 120 120 – – – –
50 x 1,5 10 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 920 825 750 640 560 440

modelo de eixo, rosca interior

Material do 
tubo

Rolamento 
de esferas

Ø do 
tubo

Ø do 
eixo

Máx. capacidade de carga em N

mm mm com comprimento de montagem em mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600
Aço, 
galvanizado

Rolamento 
de esferas 
metálico, 
temperado

50 x 1,5 12 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 780 570 440

Capacidade de 

carga

descrição do produto

• Rolete de transporte completamente de aço robusto e de longa vida útil
 - Caixas de mancal prensadas e galvanizadas com sulcos de guia temperados

•  Fácil colocação lateral dos materiais a serem transportados
 - Extremidades arredondadas dos tubos

• Faixas de temperatura ampliadas de -28 °C a +80 °C

• Técnica de transporte de recipientes acionada ou não-acionada

• Modelo antiestático

• Carcaça de rolamento galvanizada

• Forma do rolamento de esferas otimizada para rolos de transporte, permite maiores desalinhamentos angula-

res do rolamento

• Plataforma 1200

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Rolete de tRanspoRte  
de aço da séRie  1200

Roletes de 
transporte
Frio/quente
Série 1200

Rolete de transporte completamente de aço  
para temperaturas extremas

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26    Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134
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medidas para o eixo retrátil

Ø do eixo
mm

Ø do tubo
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

8 30 EL - 6 EL + 16 4
10 50 EL - 6 EL + 20 4

 

medida para eixo com rosca interior m8 x 15

Ø do eixo
mm

Ø do tubo
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

12 50 EL - 6 EL 4

opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Flanges-guia

• Tratamento especial de superfície para tubos
 - Temperado

escolha de produto

modelo de eixo, eixo retrátil

Tubo Rolamento de esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Ø 8 mm Ø 10 mm
Aço, galvanizado 30 x 1,2 Rolamento de esferas metálico, temperado 1.2A2.J31.E9F

50 x 1,5 Rolamento de esferas metálico, temperado 1.2MG.JAA.H97

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento de esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Ø 12 mm (M8 x 15)
Aço, galvanizado 50 x 1,5 Rolamento de esferas metálico, temperado 1.2MH.JAA.L04

exemplo de um número de pedido: 1.2a2.J31.e9F - 494

Este número de pedido é para um rolete de transporte da Série 1200, Ø do tubo 30 mm, Ø do eixo 8 mm, eixo 

retrátil e comprimento de referência  494 mm. O comprimento de referência RL encontra-se na tabela de medidas 

para o eixo retrátil: RL = EL - 6. A folga axial, de 0,5 mm por lado, já foi considerada. A largura nominal interna do 

seu transportador é de 500 mm, isto também corresponde ao comprimento de montagem EL, o que significa que 

o comprimento de referência é de: 500 - 6 = 494 mm. 

RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo
F Comprimento do cabeçote, inclusive folga axial

Padrões

exemplo de 

encomenda

medidas

Rolete de tRanspoRte  
de aço da séRie  1200

Roletes de 
transporte
Frio/quente
Série 1200

Rolete de transporte completamente de aço  
para temperaturas extremas

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26    Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134
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EL = AGL
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a capacidade de carga depende do comprimento de referência 

Material do 
tubo

Ø do tubo
mm

Máx. capacidade de carga em N

com comprimento de montagem em mm

100 200 300 400 500 600 700 800
PVC 30 x 1,8 50 50 35 20 12 – – –

50 x 2,8 120 120 120 120 95 65 48 35
Aço 30 x 1,2 50 50 50 50 50 50 50 50

50 x 1,5 120 120 120 120 120 120 120 120

escolha de produto

modelo de eixo, cavilhas do eixo

Tubo Modelo do rolamento
 

Pino do eixo

Material Ø mm Ø 6 mm
Aço, galvanizado 30 x 1,2 Rolamento deslizante 1.5AA.J31.00C

50 x 1,5 Rolamento deslizante 1.5AE.JAA.00C
Aço, inoxidável 30 x 1,2 Rolamento deslizante 1.5AA.N31.00C

50 x 1,5 Rolamento deslizante 1.5AE.NAA.00C
PVC 30 x 1,8 Rolamento deslizante 1.5AB.S3B.00C

50 x 2,8 Rolamento deslizante 1.5AF.SAA.00C

exemplo de um número de pedido: 1.5aF.saa.00C - 490

Este número de pedida é para um rolete de transporte da Série 1500, PVC, Ø do tubo 50 mm, Ø do pino 

roscado 6 mm e comprimento de referência de 490 mm. O comprimento de referência RL se encontra no 

desenho de medidas: RL = EL - 10. A folga axial, de 0,5 mm por lado, já foi considerada. A largura nominal interna 

do seu transportador é de 500 mm, isto também corresponde ao comprimento de montagem EL, o que significa 

que o comprimento de referência é de: 500 - 10 = 490 mm. 

opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Revestimentos dos tubos
 - Revestimento de PVC flexível
 - Revestimento de PU para Ø 50 mm
 - Camada de borracha

Padrões

exemplo de 

encomenda

descrição do produto

• Rolete de transporte com rolamento deslizante, apropriado para a limpeza com produtos limpeza de tipo 

comercial
 - Rolamento deslizante exterior e alojamentos prensados, que evitam a penetração de corpos estranhos no 

interior do rolete

• Rolete de transporte inoxidável
 - Pino roscado de aço inoxidável, tubos de PVC / inoxidável, alojamento de polipropileno

• Rolete de transporte do rolamento deslizante, de movimento suave e longa vida útil
 - Rolamento deslizante exterior de POM+PTFE, resistente ao desgaste

• Área de alimentos com diretrizes de higiene

• Área molhada

• Técnica de transporte de recipientes acionada ou não-acionada

• Apropriado para materiais a serem transportados, com um peso de 20 kg

• Clip de mancal delizante para engatar em um perfil com uma espessura de parede de no máx. 2,5 mm e 

orifícios sextavados 11 mm (+0,3 / +0,8 mm)

• Cavilhas do eixo de aço inoxidável

• Simples de desmontar o clip do mancal deslizante, para montar e desmontar roletes de transporte

• Plataforma 1500

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 120 N
Máx. velocidade de transporte 0,8 m/s
Faixa de temperatura -10 a +40 °C

materiais  
Alojamento Polipropileno
Pino do eixo Aço, inoxidável
Rolamento deslizante Polioximetileno

A capacidade de carga é influenciada pelo comprimento de referência , assim como pelo respectivos parâmetros 

do material a ser transportado e da velocidade de transporte.

a capacidade de carga depende da velocidade

Ø do tubo
mm

Velocidade
m/s

Máx. capacidade de carga
N

30 0,25 50
0,80 40

50 0,25 120
0,80 85

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Capacidade de 

carga

Rolete de tRanspoRte  
Com Rolamento  

desl izante da  
séRie  1500

Roletes de 
transporte
Área molhada
Série 1500

Vedado, ideal para áreas molhadas com  
exigências em relação à higiene

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26    Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134

RL Comprimento de referência /  
comprimento de encomenda

EL Comprimento de montagem

medidas

• Tratamento especial de superfície para tubos
 - Tubos inoxidáveis esmerilados

RL

EL = RL + 10
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dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 3000 N
Máx. velocidade de transporte 2,0 m/s
Faixa de temperatura -5 a +40 °C

materiais  
Alojamento Poliamida
Vedação Polipropileno
Rolamento de esferas 6003 2RZ / Aço 6002 2RZ / Aço 689 2Z

A capacidade de carga depende do modelo do eixo, do diâmetro do tubo e do comprimento de referência .

Material 
do tubo

Modelo 
do eixo

Rolamento 
de esferas

Ø do 
tubo

Ø do eixo Máx. capacidade de carga em N

mm mm com comprimento de montagem em mm

200 300 400 600 800 1000 1300 1600
PVC Eixo retrátil 6002 2RZ 50 x 2,8 8-10 660 280 150 65 36 – – –
Aço Eixo retrátil 689 2Z 30 x 1,2 8 150 150 150 150 – – – –

6002 2RZ 40 x 1,5 10-12 800 800 800 800 730 490 330 –
50 x 1,5 10 1800 1140 840 560 420 340 260 220

12 2000 2000 1800 1200 920 760 620 520
11 sext 2000 2000 1640 1020 780 640 520 440

60 x 1,5 10 1630 1130 830 540 400 320 250 200
12 2000 2000 1740 1160 870 700 580 460
11 sext 2000 2000 1500 1000 740 600 475 390

Rosca 
interior

6002 2RZ 40 x 1,5 12 800 800 800 800 800 560 330 –
50 x 1,5 12 2000 2000 2000 2000 1770 1120 660 440

14 2000 2000 2000 2000 1770 1120 660 440
17 3000 3000 3000 3000 1770 1120 660 440

60 x 1,5 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1160 760
14 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1160 760

6003 2RZ 60 x 3,0 17 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2140 1400
Shuttle do 
eixo cônico

6002 2RZ 50 x 1,5 11-12 sext 350 350 350 350 350 350 – –

Capacidade de 

carga

descrição do produto

• Produto comprovado milhões de vezes
 - Rolete de transporte universal com muitas possibilidades de aplicação

• Rolete de transporte silencioso
 - Rolamento de esferas de precisão, alojamento de tecnopolímeros e vedações

• Proteção do rolamento de esferas contra sujeira e água
 - Sulco hidrófugo integrado

• Cargas axiais permitidas
 - Cargas axiais absorvidas por rolamentos de esferas

• Fácil colocação lateral dos materiais a serem transportados
 - Extremidades arredondadas dos tubos

• Esteira para o transporte de recipientes

• Transportadores acionados para produtos embalados

• Transporte de pneus e de aros

• Rolamentos de esferas de precisão vedados (6002 2RZ, 6003 2RZ, 689 2Z)

• Segurança axial com alojamentos prensados, rolamento de esferas e vedação

• Plataforma 1700

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Rolete de tRanspoRte 
univeRsal da  

séRie  1700
Roletes de 
transporte
Universal
Série 1700Aplicação flexível - o rolete de transporte silencioso para altas cargas

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26 RollerDrives pág. 82 Acessórios pág. 134
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modelo de eixo, shuttle de eixo cônico

Tubo Rolamento de 
esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Transmissão Revestimento 8 mm sext,  
Shuttle 11 mm sext

Aço, galvanizado 50 x 1,5 Sem canais – 6002 2RZ 1.7X7.JX5.V8T
2 canais PVC, 2 mm 6002 2RZ 1.7X7.JCG.V8T
2 canais – 6002 2RZ 1.7X7.JAE.V8T
1 canal – 6002 2RZ 1.7X7.JAD.V8T

Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, outras opções (veja pág. 45).

Por favor indique, além do número de pedido, o comprimento de referência RL e opcionalmente as indicações de 

medida para os canais e para o revestimento do tubo.

exemplo de um número de pedido: 1.7X5.Jaa.VaB - 490

Este número de pedido é o de um rolete de transporte da Série 1700, com Ø do tubo 50 mm, aço galvanizado, 

sem canais, modelo de eixo 11 mm sext eixo retrátil e comprimento de referência de 490 mm. O comprimento 

de referência RL encontra-se na tabela de medidas para o eixo retrátil: RL = EL - 10. A folga axial, de 0,5 mm por 

lado, já foi considerada. A largura nominal interna do seu transportador é de 500 mm, isto também corresponde 

ao comprimento de montagem EL, o que significa que o comprimento de referência é de: 500 - 10 = 490 mm. 

nota para a 

encomenda

exemplo de 

encomenda

escolha de produto

modelo de eixo, eixo retrátil

Tubo Rolamento 
de esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Transmissão Revestimento Ø 8 mm Ø 10 mm 11 mm sext Ø 12 mm
Aço, 
galvanizado

30 x 1,2 Sem canais – 6002 2RZ 1.72B.J20.EAN
Sem canais – 689 2Z 1.731.J31.EAN

40 x 1,5 Sem canais PVC, 5 mm 6002 2RZ 1.7W1.JF5.EAB 1.7W2.JF5.HAC 1.7W5.JF5.VAB 1.7W3.JF5.LAC
Sem canais – 6002 2RZ 1.7W2.JF4.HAC 1.7W5.JF4.VAB 1.7W3.JF4.LAC

50 x 1,5 1 canal – 6002 2RZ 1.7X2.JAD.HAC 1.7X5.JAD.VAB 1.7X3.JAD.LAC
2 canais PVC, 2 mm 6002 2RZ 1.7X2.JCG.HAC 1.7X5.JCG.VAB 1.7X3.JCG.LAC
2 canais – 6002 2RZ 1.7X2.JAE.HAC 1.7X5.JAE.VAB 1.7X3.JAE.LAC
Sem canais PVC, 2 mm 6002 2RZ 1.7X2.J72.HAC 1.7X5.J72.VAB 1.7X3.J72.LAC
Sem canais – 6002 2RZ 1.7X2.JAA.HAC 1.7X5.JAA.VAB 1.7X3.JAA.LAC

60 x 1,5 Sem canais – 6002 2RZ 1.7Y2.JAB.HAC 1.7Y5.JAB.VAB 1.7Y3.JAB.LAC
Aço, 
inoxidável

50 x 1,5 Sem canais – 6002 2RZ 
inoxidável

1.7XQ.NAA.KAC 1.7XR.NAA.MB0

PVC 50 x 2,8 Sem canais – 6002 2RZ 
inoxidável

1.7XJ.SAA.GAB 1.7XK.SAA.KAC

Sem canais – 6002 2RZ 1.7X9.SAA.EAB 1.7X0.SAA.HAC

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento 
de esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Transmissão Revestimento Ø 12 mm  
(M8 x 15)

Ø 14 mm  
(M8 x 15)

Ø 17 mm  
(M12 x 20)

Aço, 
galvanizado

40 x 1,5 Sem canais – 6002 2RZ 1.7W3.JF4.LAE 1.7W4.JF4.NAE
Sem canais PVC, 5 mm 6002 2RZ 1.7W3.JF5.LAE 1.7W4.JF5.NAE

50 x 1,5 Sem canais – 6002 2RZ 1.7X3.JAA.LAE 1.7X4.JAA.NAE
Sem canais PVC, 2 mm 6002 2RZ 1.7X3.J72.LAE 1.7X4.J72.NAE
Sem canais – 6003 2RZ 1.75K.JAA.RAA
2 canais PVC, 2 mm 6002 2RZ 1.7X3.JCG.LAE 1.7X4.JCG.NAE
2 canais – 6002 2RZ 1.7X3.JAE.LAE 1.7X4.JAE.NAE
1 canal – 6002 2RZ 1.7X3.JAD.LAE 1.7X4.JAD.NAE

60 x 1,5 Sem canais – 6002 2RZ 1.7Y3.JAB.LAE 1.7Y4.JAB.NAE
60 x 3,0 Sem canais – 6003 2RZ 1.75L.J63.RAA

Padrões

Rolete de tRanspoRte 
univeRsal da  

séRie  1700
Roletes de 
transporte
Universal
Série 1700Aplicação flexível - o rolete de transporte silencioso para altas cargas

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26 RollerDrives pág. 82 Acessórios pág. 134
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medidas para o shuttle do eixo cônico

Ø do eixo
mm

Shuttle
mm

Ø do 
tubo
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

8 sext 11 -12 sext 50 EL - 10 EL + 25 11

medidas de encomenda para canais e revestimentos de tubos

modelos com canais

d
mm

d1
mm

40 28,3
50 38,4
60 48,4
80 68,4

Canais

RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda*
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo
F Comprimento do cabeçote, inclusive folga axial

*O comprimento de referência / comprimento de encomenda RL não tem cantos de referência no rolete de 

transporte e portanto não pode ser apresentado.

medidas para o eixo retrátil

 

Ø do eixo
mm

Ø do tubo
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

8 30 / 40 / 50 EL - 10 EL + 16 8,5 / 11 / 11
10 40 / 50 / 60 EL - 10 EL + 20 11
12 50 / 60 EL - 10 EL + 24 11
11 sext 50 / 60 EL - 10 EL + 22 11

 

 
medidas para o eixo com rosca interior

Ø do eixo
mm

Rosca
mm

Ø do tubo
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

12 M8 x 15 40 / 50 / 60 EL - 10 EL 11
14 M8 x 15 50 / 60 / 80 EL - 10 EL 11
17 M12 x 20 50 / 60 EL - 10 EL 11

medidas

Rolete de tRanspoRte 
univeRsal da  

séRie  1700
Roletes de 
transporte
Universal
Série 1700Aplicação flexível - o rolete de transporte silencioso para altas cargas

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26 RollerDrives pág. 82 Acessórios pág. 134

0,5 0,50.5 0.5

F F

EL

AGL

0,5 0,50.5 0.5

F F

EL = AGL

F F

EL

AGL = EL + 25

R 5min. 30A (min. 35)

B (max. 125)

EL = AGL

D (min. 35)

d d1
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• Para o transporte de materiais sensíveis

• Para reduzir o nível de ruído

• Otimização do coeficiente de atrito

• Graduação da velocidade

Por favor observe: A mínima largura do PVC flexível é de 50 mm, mínimo comprimento de montagem EL é de 100 mm.

Ao encomendar um rolete de transporte com revestimento de tubo, tenha a gentileza de também indicar as 

respectivas medidas A - D.

Com PVC flexível

Com canais e PVC flexível

Revestimentos 

dos tubos

Com PVC flexível, cortado

opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Modelo antiestático (padrão para rolete de transporte com canais)

• Outros materiais de tubo
 - Alumínio

• Tratamento especial de superfície para tubos
 - Temperado
 - Tubos inoxidáveis esmerilados

• Revestimentos dos tubos
 - Revestimento de PVC flexível
 - Revestimento de PU para Ø 50 mm
 - Camada de borracha

• Outros modelos de eixos
 - Modelo sem eixo
 - Eixo com superfície chavetada
 - Eixo com rosca exterior

• Tipos de lubrificação do rolamento de esferas
 - Lubrificado
 - Engraxado (padrão)

Rolete de tRanspoRte 
univeRsal da  

séRie  1700
Roletes de 
transporte
Universal
Série 1700Aplicação flexível - o rolete de transporte silencioso para altas cargas

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26 RollerDrives pág. 82 Acessórios pág. 134

EL

A D

min. 30A (min. 35)

B (max. 125)

R 5
EL

D

A

8

EL

A

B

D

C
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descrição do produto

• Produto padrão comprovado milhões de vezes 
 - Com base no rolete de transporte universal da Série 1700

• Boas características de partida
 - Reduzido peso próprio devido a elementos cônicos de polipropileno

• Resistente ao desgaste por fricção, com atenuação de ruídos, resistente a golpes e a intempéries
 - Elementos cônicos de tecnopolímeros

• Transporte interno

• Força da gravidade ou acionamento de correia

• Curvas para caixas e recipientes

• Rolamentos de esferas de precisão vedados (6002 2RZ)

• Capa de vedação para elementos cônicos

• Plataforma 1700

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga, independente do RL 
(comprimento de rolete)

500 N

Máx. velocidade de transporte 2,0 m/s
Faixa de temperatura -5 a +40 °C

materiais  
Alojamento Poliamida
Vedação Polipropileno
Rolamento de esferas Aço 6002 2RZ
Elementos cônicos Polipropileno

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Rolete de tRanspoRte 
univeRsal CôniCo  

da séRie  1700Kxo
Roletes de 
transporte
Curva
Série 1700KXOSolução padrão para força da gravidade ou curvas acionadas

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26 RollerDrives pág. 82 Acessórios pág. 134

escolha de produto

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento de 
esferas
 
 

Eixo

Número de pedido

Material
 

Transmissão
 

Comprimento de 
referência 

Min. Ø Máx. Ø Ø 14 mm (M8 x 15)
 

mm mm mm
Aço, 
galvanizado

Sem canais 250 55,6 71,2 6002 2RZ 1.7H4.HE2.NAE
300 52,5 71,2 6002 2RZ 1.7H4.HF3.NAE
350 55,6 77,6 6002 2RZ 1.7H4.HE3.NAE
400 52,5 77,6 6002 2RZ 1.7H4.HF4.NAE
450 55,6 84,0 6002 2RZ 1.7H4.HE4.NAE
500 52,5 84,0 6002 2RZ 1.7H4.HF5.NAE
550 55,6 90,4 6002 2RZ 1.7H4.HE5.NAE
600 52,5 90,4 6002 2RZ 1.7H4.HF6.NAE
650 55,6 96,8 6002 2RZ 1.7H4.HE6.NAE
700 52,5 96,8 6002 2RZ 1.7H4.HF7.NAE
750 55,6 103,2 6002 2RZ 1.7H4.HE7.NAE
800 52,5 103,2 6002 2RZ 1.7H4.HF8.NAE
850 55,6 109,6 6002 2RZ 1.7H4.HE8.NAE
900 52,6 109,6 6002 2RZ 1.7H4.HF9.NAE

2 canais 250 55,6 64,8 6002 2RZ 1.7H4.HG2.NAE
300 52,5 64,8 6002 2RZ 1.7H4.HH3.NAE
350 55,6 71,2 6002 2RZ 1.7H4.HG3.NAE
400 52,5 71,2 6002 2RZ 1.7H4.HH4.NAE
450 55,6 77,6 6002 2RZ 1.7H4.HG4.NAE
500 52,5 77,6 6002 2RZ 1.7H4.HH5.NAE
550 55,6 84,0 6002 2RZ 1.7H4.HG5.NAE
600 52,5 84,0 6002 2RZ 1.7H4.HH6.NAE
650 55,6 90,4 6002 2RZ 1.7H4.HG6.NAE
700 52,5 90,4 6002 2RZ 1.7H4.HH7.NAE
750 55,6 96,8 6002 2RZ 1.7H4.HG7.NAE
800 52,5 96,8 6002 2RZ 1.7H4.HH8.NAE
850 55,6 103,2 6002 2RZ 1.7H4.HG8.NAE
900 52,5 103,2 6002 2RZ 1.7H4.HH9.NAE

 

exemplo de um número de pedido: 1.7H4.HF5.nae - 490

Este número de pedido é o de um rolete de transporte da Série 1700KXO, aço, galvanizado, sem canais, 

comprimento de rolete de 500 mm, Ø eixo 14 mm, eixo com rosca interior e comprimento de referência 

de 490 mm. O comprimento de referência RL se encontra no desenho de medidas: RL = EL - 10. A folga axial, 

de 0,5 mm por lado, já foi considerada. A largura nominal interna do seu transportador é de 500 mm, isto 

também corresponde ao comprimento de montagem EL, o que significa que o comprimento de referência é de: 

500 - 10 = 490 mm. 

exemplo de 

encomenda
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RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda*
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo

*O comprimento de referência / comprimento de encomenda RL não tem cantos de referência no rolete de 

transporte e portanto não pode ser apresentado.

medidas para elementos cônicos sobre tubos de aço galvanizado

medidas para elementos cônicos sobre tubos de aço galvanizado com 2 canais

medidas opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Raio interior da curva 650 mm

• Saliência do tubo portante no raio interior ou no raio exterior 

Para encomendar um tubo passante unilateral ou bilateral, são necessárias as seguintes medidas: Medida A no 

raio de curva interior e medida B no raio de curva exterior. Se precisar de tubo passante unilateral, deverá indicar o 

valor 0 para a outra medida de saliência.

Se desejar outros modelos de tubos, entre por favor em contato com o seu assistente da Interroll:

• Bilateral sem canais

• Canais para o raio de curva interior

• Canais para o raio de curva exterior

nota para  

encomenda

Rolete de tRanspoRte 
univeRsal CôniCo  

da séRie  1700Kxo
Roletes de 
transporte
Curva
Série 1700KXOSolução padrão para força da gravidade ou curvas acionadas

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26 RollerDrives pág. 82 Acessórios pág. 134

0,50,5 0.50.5

11

EL = AGL

5

0,5 0,50.5 0.5

5

EL = AGL

11

R 5
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max. 125 8

A

EL = AGL

B



50 51Especificação do material p. 222       Para o seu projeto obterá suporte na parte de planejamento p. 168

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 2000 N
Máx. velocidade de transporte 2 m/s (com acionamento de corrente 0,5 m/s)
Faixa de temperatura -5 a +40 °C

materiais  
Alojamento Poliamida
Cabeçote de acionamento Poliamida / Aço
Vedação Polipropileno
Rolamento de esferas Aço 6002 2RZ

A capacidade de carga depende do comprimento de referência , do diâmetro do tubo e da transmissão.

modelo de eixo, rosca interior

Material 
do tubo

Rolamento 
de esferas

Transmissão Ø do 
tubo

Ø do 
eixo

Máx. capacidade de carga em N

mm mm com comprimento de montagem em mm

200 400 600 800 1000 1200 1400
PVC 6002 2RZ Engrenagem de 

poliamida Z = 11
50 x 2,8 14 300 300 110 40 – – –

1 & 2 engrenagens de 
poliamida Z = 14

50 x 2,8 14 350 265 90 50 – – –

Cabeçote para correia 
dentada Z = 18

Aço, 
galvanizado

6002 2RZ Engrenagem de 
poliamida Z = 11

50 x 1,5 14 300 300 300 300 300 290 250

1 & 2 engrenagens de 
poliamida Z = 14

50 x 1,5 14 1500 1500 1450 1410 1370 910 650

Cabeçote para correia 
dentada Z = 18

50 x 1,5

Cabeçote para correia 
redonda &
PolyVee Cabeça

50 x 1,5 14 350 350 350 350 350 350 350

1 & 2 engrenagens de 
poliamida Z = 14

60 x 1,5 14 1500 1500 1450 1410 1390 1370 1150

Cabeçote para correia 
dentada Z = 18

60 x 1,5

1 & 2 engrenagens de 
aço Z = 14

50 x 1,5 14 2000 2000 2000 1830 1150 790 580
60 x 1,5 2000 2000 2000 2000 2000 1390 1020

Capacidade de 

carga

descrição do produto

• Movimento especialmente silencioso
 - Cabeçotes de acionamento de poliamida (como alternativa, engrenagens de aço)

• Cabeçotes de corrente e de correias dentadas substituíveis, para acionamento fixo e para acionamento de 

fricção
 - Alojamento montado de forma fixa, para cabeçotes de acionamento encaixáveis

• Amplas variantes de acionamento
 - Correias redondas, PolyVee, dentadas e planas; acionamento de corrente de 1/2“ Z9, Z11, Z14

• Transporte de materiais de médio peso

• Barris, pneus, caixas

• Rolamentos de esferas de precisão vedados (6002 2RZ)

• A Série 3500 baseia-se na Série 1700

• Plataforma 1700

• A engrenagem é pressionada diretamente para dentro do tubo, através de um encaixe pressionado 

• Nenhuma deformação do tubo devido a canais

• Separação física da área de acionamento e da área de transporte 

• Correia redonda padrão

• A engrenagem é pressionada diretamente para dentro do tubo, através de um encaixe pressionado 

• Utilizando uma correia PolyVee elástica com apenas 2 canais, é possível um dupla transmissão de torque em 

comparação com correias redondas comparáveis

• Separação física da área de acionamento e da área de transporte 

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

novo modelo 

com cabeçote 

com 2 canais

novo modelo 

com cabeçote 

PolyVee com 9 

canais

Rolete de tRanspoRte  
Com aCionamento f ixo  

da séRie  3500
Roletes de 
transporte
Acionamento fixo
Série 3500Acionamento fixo silencioso, diversos tipos de acionamento

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26    RollerDrivespág. 82    Acessórios pág. 134
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RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda*
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo

*O comprimento de referência / comprimento de encomenda RL não tem cantos de referência no rolete de 

transporte e portanto não pode ser apresentado.

As medidas do rolo de transporte dependem do modelo de eixo e transmissão. A seguir se encontra um desenho 

de medida para cada variante.

medidas para a cabeçote da correia redonda com 2 canais, R = 5 mm

medidas para engrenagem de poliamida de 1/2“, Z = 11

medidas

shuttle do eixo 

cônico

Rosca interior

escolha de produto

modelo de eixo, shuttle do eixo cônico

Tubo Rolamento 
de esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Transmissão Shuttle de eixo côni-
co em 8 mm hex.

Aço, galvanizado 50 x 1,5 Cabeçote da correia redonda com 2 canais 6002 2RZ 3.5R6.JAA.V8U

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento 
de esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Transmissão Ø 14 mm (M8 x 15)
Aço, galvanizado 50 x 1,5 Engrenagem de poliamida 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.5RD.JAA.N90

Engrenagem de poliamida 1/2", Z = 11 6002 2RZ 3.5H4.JAA.N90
Engrenagem de aço 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.504.JA4.N90
Cabeçote da correia redonda 6002 2RZ 3.5R4.JAA.N7X
Cabeçote da correia dentada 6002 2RZ 3.5B3.JAA.N90
Cabeçote PolyVee 6002 2RZ 3.5PA.JAA.N7X
2 engrenagens de poliamida 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.5HJ.JAA.N91
2 engrenagens de aço 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.504.JA3.N91

60 x 1,5 Engrenagem de poliamida 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.5N3.JAB.N90
Engrenagem de aço 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.50T.JC1.N90
Cabeçote da correia dentada 6002 2RZ 3.5NB.JAB.N90
2 engrenagens de poliamida 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.5N5JAB.N91
2 engrenagens de aço 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.50T.JC2.N91

PVC 50 x 2,8 Engrenagem de poliamida 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.5M3.SAA.N90
Engrenagem de poliamida 1/2", Z = 11 6002 2RZ 3.5M1.SAA.N90
2 engrenagens de poliamida 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.5M5.SAA.N91

Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, outras opções (veja pág. 57).

exemplo de um número de pedido: 3.5HB.Jaa.n90 - 460

Este número de pedido é para a Série 3500, aço, galvanizado, Ø do tubo de 50 mm, engrenagem de poliamida 

de 1/2“, Z = 14, Ø do eixo 14 mm, eixo com rosca interior e comprimento de referência de 460 mm. O 

comprimento de referência RL se encontra no desenho de medidas: RL = EL - 40. A folga axial dos lados, 

de 1 mm e 0,5 mm por lado, já foi considerada. A largura nominal interna do seu transportador é de 500 mm, isto 

também corresponde ao comprimento de montagem EL, o que significa que o comprimento de referência é de: 

500 - 40 = 460 mm.

Padrões

exemplo de 

encomenda

Rolete de tRanspoRte  
Com aCionamento f ixo  

da séRie  3500
Roletes de 
transporte
Acionamento fixo
Série 3500Acionamento fixo silencioso, diversos tipos de acionamento

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26    RollerDrivespág. 82    Acessórios pág. 134
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medidas para engrenagem de aço de 1/2“, Z = 14

medidas para 2 engrenagens de aço de 1/2“, Z = 14

medidas para engrenagem de poliamida de 1/2“, Z = 14

medidas para 2 engrenagens de poliamida de 1/2“, Z = 14

Rolete de tRanspoRte  
Com aCionamento f ixo  

da séRie  3500
Roletes de 
transporte
Acionamento fixo
Série 3500Acionamento fixo silencioso, diversos tipos de acionamento

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26    RollerDrivespág. 82    Acessórios pág. 134
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medidas para cabeçote PolyVee com 9 ranhuras

medidas para cabeçote de correia redonda com 2 canais

medidas para cabeçote de correia dentada t = 8, Z = 18

 
opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Modelo antiestático

• Flanges-guia

• Tratamento especial de superfície para tubos
 - Temperado

• Revestimentos dos tubos
 - Revestimento de PVC flexível
 - Revestimento de PU para Ø 50 mm
 - Camada de borracha

Rolete de tRanspoRte  
Com aCionamento f ixo  

da séRie  3500
Roletes de 
transporte
Acionamento fixo
Série 3500Acionamento fixo silencioso, diversos tipos de acionamento

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26    RollerDrivespág. 82    Acessórios pág. 134
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descrição do produto

• Produto padrão comprovado milhões de vezes
 - Com base no rolete de transporte universal da Série 3500

• Reduzido consumo de energia
 - Reduzido peso próprio devido a elementos cônicos de polipropileno

• Resistente ao desgaste por fricção, com atenuação de ruídos, resistente a golpes e a intempéries
 - Elementos cônicos de tecnopolímeros

• Amplas variantes de acionamento
 - Correias redondas, PolyVee, dentadas e planas; acionamento de corrente de 1/2“ Z14

• Transporte interno

• Força da gravidade ou acionamento de correia

• Curvas para caixas e recipientes

• Rolamentos de esferas de precisão vedados (6002 2RZ)

• Cabeçotes de acionamento de poliamida altamente resistentes ao desgaste por fricção, viscoelástico 6.6

• Capa de vedação para elementos cônicos

• Plataforma 1700

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga, independente do  
RL (comprimento de rolete)

500 N

Máx. velocidade de transporte 2 m/s (com acionamento de corrente 0,5 m/s)
Faixa de temperatura -5 a +40 °C

materiais  
Alojamento Poliamida
Vedação Polipropileno
Rolamento de esferas Aço 6002 2RZ
Elementos cônicos Polipropileno

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Rolete de tRanspoRte  
Com aCionamento  

f ixo CôniCo da  
séRie  3500Kxo

Roletes de 
transporte
Curva com 
acionamento fixo
Série 3500KXO

Construção eficiente, silenciosa e simples  
de uma curva de roletes acionada

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26 RollerDrives pág. 82 Acessórios pág. 134

escolha de produto

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento de 
esferas
 
 

Eixo

Número de pedido

Material
 

Transmissão
 

Comprimento de 
referência 

Min. Ø Máx. Ø Ø 14 mm (M8 x 15) 

mm mm mm
Aço, 
galvanizado

Cabeçote da 
correia redonda

250 55,6 71,2 6002 2RZ 3.5PO.HE2.N7X
300 52,5 71,2 6002 2RZ 3.5PO.HF3.N7X
350 55,6 77,6 6002 2RZ 3.5PO.HE3.N7X
400 52,5 77,6 6002 2RZ 3.5PO.HF4.N7X
450 55,6 84,0 6002 2RZ 3.5PO.HE4.N7X
500 52,5 84,0 6002 2RZ 3.5PO.HF5.N7X
550 55,6 90,4 6002 2RZ 3.5PO.HE5.N7X
600 52,5 90,4 6002 2RZ 3.5PO.HF6.N7X
650 55,6 96,8 6002 2RZ 3.5PO.HE6.N7X
700 52,5 96,8 6002 2RZ 3.5PO.HF7.N7X
750 55,6 103,2 6002 2RZ 3.5PO.HE7.N7X
800 52,5 103,2 6002 2RZ 3.5PO.HF8.N7X
850 55,6 109,6 6002 2RZ 3.5PO.HE8.N7X

Cabeçote PolyVee 250 55,6 71,2 6002 2RZ 3.5PA.HE2.N7X
300 52,6 71,2 6002 2RZ 3.5PA.HF3.N7X
350 55,6 77,6 6002 2RZ 3.5PA.HE3.N7X
400 52,5 77,6 6002 2RZ 3.5PA.HF4.N7X
450 55,6 84,0 6002 2RZ 3.5PA.HE4.N7X
500 52,5 84,0 6002 2RZ 3.5PA.HF5.N7X
550 55,6 90,4 6002 2RZ 3.5PA.HE5.N7X
600 52,5 90,4 6002 2RZ 3.5PA.HF6.N7X
650 55,6 96,8 6002 2RZ 3.5PA.HE6.N7X
700 52,5 96,8 6002 2RZ 3.5PA.HF7.N7X
750 55,6 103,2 6002 2RZ 3.5PA.HE7.N7X
800 52,5 103,2 6002 2RZ 3.5PA.HF8.N7X
850 55,6 109,6 6002 2RZ 3.5PA.HE8.N7X

2 engrenagens de 
poliamida 1/2", Z 
= 14

250 55,6 71,2 6002 2RZ 3.5XQ.HE2.N91
300 52,5 71,2 6002 2RZ 3.5XQ.HF3.N91
350 55,6 77,6 6002 2RZ 3.5XQ.HE3.N91
400 52,5 77,6 6002 2RZ 3.5KY.HF4.N91
450 55,6 84,0 6002 2RZ 3.5XQ.HE4.N91
500 52,5 84,0 6002 2RZ 3.5XQ.HF5.N91
550 55,6 90,4 6002 2RZ 3.5XQ.HE5.N91
600 52,5 90,4 6002 2RZ 3.5XQ.HF6.N91
650 55,6 96,8 6002 2RZ 3.5XQ.HE6.N91
700 52,5 96,8 6002 2RZ 3.5XQ.HF7.N91
750 55,6 103,2 6002 2RZ 3.5XQ.HE7.N91
800 52,5 103,2 6002 2RZ 3.5XQ.HF8.N91
850 55,6 109,6 6002 2RZ 3.5XQ.HE8.N91
900 52,5 109,6 6002 2RZ 3.5XQ.HF9.N91

Padrões
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exemplo de um número de pedido: 3.5Po.HF5.n7X - 464

Este número de pedido é o de um rolo de transporte da Série 3500KXO, aço, galvanizado, cabeçote de correia 

dentada, comprimento de rolete de 500 mm, Ø de eixo 14 mm, eixo com rosca interior e comprimento de 

referência de 464 mm. O comprimento de referência RL se encontra no desenho de medidas: RL = EL - 36. A 

folga axial, de 0,5 mm por lado, já foi considerada. A largura nominal interna do seu transportador é de 500 mm, 

isto também corresponde ao comprimento de montagem EL, o que significa que o comprimento de referência é 

de: 500 - 36 = 464 mm.  
 

RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda*
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo

*O comprimento de referência / comprimento de encomenda RL não tem cantos de referência no rolete de 

transporte e portanto não pode ser apresentado.

medidas para elementos cônicos com 2 engrenagens de poliamida 1/2“, Z =14

medidas para elementos cônicos com cabeçote de correia redonda

exemplo de 

encomenda

medidas

medidas para elementos cônicos com cabeçote PolyVee

opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Raio interior da curva 650 mm

• Tubo interior alongado

Rolete de tRanspoRte  
Com aCionamento  

f ixo CôniCo da  
séRie  3500Kxo

Roletes de 
transporte
Curva com 
acionamento fixo
Série 3500KXO

Construção eficiente, silenciosa e simples  
de uma curva de roletes acionada

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26 RollerDrives pág. 82 Acessórios pág. 134 
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dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 3000 N
Máx. velocidade de transporte 1,2 m/s
Faixa de temperatura -5 a +40 °C

materiais  
Alojamento Poliamida
Cabeçote de acionamento Aço
Vedação Poliamida
Rolamento de esferas Aço 6003 2RZ

A capacidade de carga depende do comprimento de referência.

modelo de eixo, rosca interior

Material do tubo Ø do tubo Ø do eixo Máx. capacidade de carga em N

mm mm com comprimento de montagem em mm

200 900 1000 1100 1300 1500
Aço, galvanizado 60 x 3 17 3000 3000 2910 2160 1290 830

Capacidade de 

carga

descrição do produto

• Rolete de transporte de acionamento fixo, estável
 - Engrenagens de aço soldadas, tubo de aço 60 x 3 mm

• Reforço do transportador pelo eixo contínuo estável
 - Eixo com rosca interior Ø de 17 mm

• São possíveis pequenas distâncias entre os roletes
 - Ø de 60 mm e acionamento tangencial

• Fácil colocação lateral dos materiais a serem transportados
 - Extremidades arredondadas dos tubos

• Esteira acionada para o transporte de materiais pesados, para o qual são necessárias pequenas divisões de roletes

• Paletes, recipientes de aço

• Rolamentos de esferas de precisão vedados (6003 2RZ)

• Engrenagens de aço, soldadas com o tubo

• Galvanizados a fogo após a soldagem

• Plataforma 1700

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Rolete de tRanspoRte  
Com aCionamento f ixo  

da séRie  3560 
Roletes de 
transporte
Acionamento fixo
Série 3560Acionamento fixo estável para pequenos diâmetros de roletes

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26   Rolete de transporte por fricção dupla da Série 3860 pág. 74
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medidas para 2 engrenagens de aço

opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Flanges-guia

• Revestimentos dos tubos
 - Revestimento de PVC flexível
 - Camada de borracha

escolha de produto

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento de 
esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Transmissão Ø 17 mm (M12 x 20)
Aço, galvanizado 60 x 3,0 Engrenagem de aço 5/8", Z = 13 6003 2RZ 3.56W.JDC.RAJ

2 engrenagens de aço 5/8", Z = 13 6003 2RZ 3.56W.JDB.RAL

 

Por favor indique, além do número de pedido, o comprimento de referência RL e opcionalmente as indicações de 

medida para o revestimento do tubo.

exemplo de um número de pedido: 3.56a.JdC.RaJ - 464

Este número de pedido é para a Série 3560, Ø tubo 60 mm, engrenagem de aço 5/8 ”, Z = 13, Ø eixo 17 mm, 

eixo com rosca interior e comprimento de referência de 464 mm. O comprimento de referência RL se encontra 

no desenho de medidas: RL = EL - 36. A folga axial dos lados, de 1 mm e 0,5 mm por lado, já foi considerada. 

A largura nominal interna do seu transportador é de 500 mm, isto também corresponde ao comprimento de 

montagem EL, o que significa que o comprimento de referência é de: 500 - 36 = 464 mm.

RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda*
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo

*O comprimento de referência / comprimento de encomenda RL não tem cantos de referência no rolete de 

transporte e portanto não pode ser apresentado.

medidas para engrenagens de aço

Padrões

nota para a 

encomenda

exemplo de 

encomenda

medidas

Rolete de tRanspoRte  
Com aCionamento f ixo  

da séRie  3560 
Roletes de 
transporte
Acionamento fixo
Série 3560Acionamento fixo estável para pequenos diâmetros de roletes

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26   Rolete de transporte por fricção dupla da Série 3860 pág. 74
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dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 500 N
Máx. velocidade de transporte 0,5 m/s
Faixa de temperatura -5 a +40 °C

materiais  
Alojamento Poliamida
Cabeçote de acionamento Poliamida, POM, aço
Acoplamento de fricção Poliamida
Vedação Polipropileno
Rolamento de esferas Aço 6002 2RZ

A capacidade de carga depende do modelo do eixo, do diâmetro do tubo, do comprimento de referência  e da 

transmissão.

modelo de eixo, rosca interior

Material do 
tubo

Rolamento 
de esferas

Transmissão Ø do 
tubo

Ø do 
eixo

Máx. capacidade de carga em N

mm mm com comprimento de montagem em mm

200 400 600 800 1000 1200 1400
PVC 6002 2RZ Engrenagem de 

poliamida Z = 11
50 x 2,8 14 300 300 110 40 – – –

1 & 2 engrenagens de 
poliamida Z = 14

50 x 2,8 14 350 265 90 50 – – –

Cabeçote para correia 
dentada Z = 18

Aço, 
galvanizado

6002 2RZ Engrenagem de 
poliamida Z = 11

50 x 1,5 14 300 300 300 300 300 290 250

1 & 2 engrenagens de 
poliamida Z = 14

50 x 1,5 14 500 500 500 500 500 500 500

Cabeçote para correia 
dentada Z = 18

50 x 1,5

1 & 2 engrenagens de 
poliamida Z = 14

60 x 1,5 14 500 500 500 500 500 500 500

Cabeçote para correia 
dentada Z = 18

60 x 1,5

1 & 2 engrenagens de 
aço Z = 14

50 x 1,5 14 500 500 500 500 500 500 500
60 x 1,5 500 500 500 500 500 500 500

Capacidade de 

carga

descrição do produto

• Movimento especialmente silencioso
 - Cabeçotes de acionamento de poliamida ou POM (como alternativa, de aço)

• Cabeçotes de acionamento substituíveis para acionamento fixo e para acionamento de fricção
 - Alojamento montado de forma fixa, para cabeçotes de acionamento encaixáveis

• Pressão de acumulação e transporte de acordo com o peso
 - Acoplamento de fricção radial no rolete de transporte

• Amplas variantes de acionamento
 - Correias dentadas e planas; acionamento de corrente de 1/2“ Z9, Z11, Z14

• Função de acumulação com leve pressão de acumulação de materiais de médio peso

• Barris, pneus, caixas

• Rolamentos de esferas de precisão vedados (6002 2RZ)

• A Série 3800 baseia-se na Série 1700

• Plataforma 1700

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Rolete de tRanspoRte  
poR fR iCção da  

séRie  3800 
Roletes de 
transporte
Acionamento 
de fricção
Série 3800Acumular com leve pressão de acumulação

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26    Rolete de transporte com acionamento fixo da Série 3500 pág. 50
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medidas para engrenagem de poliamida de 1/2“, Z = 11

medidas para engrenagem de poliamida de 1/2“, Z = 14

escolha de produto

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento de 
esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Transmissão Ø 14 mm (M8 x 15)
Aço, 
galvanizado

50 x 1,5 Engrenagem de poliamida 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.8L7.JAA.N90
Engrenagem de poliamida 1/2", Z = 11 6002 2RZ 3.8L2.JAA.N90
Engrenagem de aço 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.80R.JAA.N7S*
Engrenagem de aço 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.8J6.JAA.N90
Cabeçote da correia dentada 6002 2RZ 3.8B2.JAA.N90
2 engrenagens de poliamida 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.8LC.JAA.N91
2 engrenagens de aço 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.8K9.JAA.N91

PVC 50 x 2,8 Engrenagem de poliamida 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.8M3.SAA.N90
Engrenagem de poliamida 1/2", Z = 11 6002 2RZ 3.8M1.SAA.N90
2 engrenagens de poliamida 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.8M5.SAA.N91

*Fricção regulável

exemplo de um número de pedido: 3.8L7.Jaa.n90 - 460

Este número de pedido é para a Série 3800, aço, galvanizado, Ø do tubo de 50 mm, engrenagem de poliamida 

de 1/2“, Z = 14, Ø do eixo 14 mm, eixo com rosca interior e comprimento de referência de 460 mm.  

O comprimento de referência RL se encontra no desenho de medidas: RL = EL - 40. A folga axial dos lados, 

de 1 mm e 0,5 mm por lado, já foi considerada. A largura nominal interna do seu transportador é de 500 mm, isto 

também corresponde ao comprimento de montagem EL, o que significa que o comprimento de referência é de: 

500 - 40 = 460 mm. 

RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda*
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo

*O comprimento de referência / comprimento de encomenda RL não tem cantos de referência no rolete de 

transporte e portanto não pode ser apresentado.

Padrões

exemplo de 

encomenda

medidas

Rolete de tRanspoRte  
poR fR iCção da  

séRie  3800 
Roletes de 
transporte
Acionamento 
de fricção
Série 3800Acumular com leve pressão de acumulação

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26    Rolete de transporte com acionamento fixo da Série 3500 pág. 50
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medidas para 2 engrenagens de poliamida de 1/2“, Z = 14

medidas para cabeçote de correia dentada t = 8, Z = 18

medidas para engrenagem de aço de 1/2“, Z = 14

medidas para 2 engrenagens de aço de 1/2“, Z = 14

Rolete de tRanspoRte  
poR fR iCção da  

séRie  3800 
Roletes de 
transporte
Acionamento 
de fricção
Série 3800Acumular com leve pressão de acumulação

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26    Rolete de transporte com acionamento fixo da Série 3500 pág. 50
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medidas para engrenagem de aço de 1/2“, Z = 14 (fricção reajustável) opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Modelo antiestático

Rolete de tRanspoRte  
poR fR iCção da  

séRie  3800 
Roletes de 
transporte
Acionamento 
de fricção
Série 3800Acumular com leve pressão de acumulação

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26    Rolete de transporte com acionamento fixo da Série 3500 pág. 50
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dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 1300 N
Máx. velocidade de transporte 0,5 m/s
Faixa de temperatura -5 a +40 °C

materiais  
Alojamento Poliamida
Cabeçote de acionamento Aço
Acoplamento de fricção Poliamida
Vedação Poliamida
Rolamento de esferas Aço 6003 2RZ

A capacidade de carga depende do comprimento de referência .

modelo de eixo, rosca interior

Material do tubo Ø do tubo Máx. capacidade de carga em N

mm com comprimento de montagem em mm

200 1300 1500
Aço, galvanizado 60 x 3 1300 1300 640

Capacidade de 

carga

descrição do produto

• Transporte e acumulação simultâneos com um único acionamento
 - Solução mecânica com acoplamento de fricção no rolete de transporte

• Pressão de acumulação e transporte de acordo com o peso
 - Acoplamento de fricção radial no rolete de transporte

• Elevadas forças de transmissão para materiais críticos a serem transportados
 - Acoplamento de fricção radial, dos dois lados, ligados por um tubo de acoplamento

• Amplas variantes de acionamento
 - Ligação e acionamento de corrente tangencial

• Transportador de rolos de acumulação, com elevada pressão de acumulação

• Materiais pesados a serem transportados

• Paletes

• Recipientes de aço

• Rolamentos de esferas de precisão vedados (6003 2RZ)

• Engrenagens de aço, soldadas com o tubo

• Galvanizados a fogo após a soldagem

• Plataforma 1700

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Rolete de tRanspoRte  
poR fR iCção dupla  

da séRie  3860 
Roletes de 
transporte
Acionamento 
de fricção
Série 3860Acumular com elevadas forças de transmissão

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26   Rolete de transporte com acionamento fixo da Série 3560 pág. 62
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escolha de produto

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento 
de esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Transmissão Ø 17 mm (M12 x 20)
Aço, galvanizado 60 x 3,0 Engrenagem de aço 5/8", Z = 13 6003 2RZ 3.86A.JBU.RCB

2 engrenagens de aço 5/8", Z = 13 6003 2RZ 3.86A.JBV.RCD

exemplo de um número de pedido: 3.86a.JBU.RCB - 461

Este número de pedido é para a Série 3860, Ø do tubo de 60 mm, engrenagem de aço de 5/8“, Z = 13, Ø do 

eixo 17 mm, eixo com rosca interior e comprimento de referência de 461 mm. O comprimento de referência RL se 

encontra no desenho de medidas: RL = EL - 39. A folga axial, de 0,5 mm por lado, já foi considerada. A largura 

nominal interna do seu transportador é de 500 mm, isto também corresponde ao comprimento de montagem EL, 

o que significa que o comprimento de referência é de: 500 - 39 = 461 mm.

Padrões

exemplo de 

encomenda

RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo

medidas para engrenagem de aço, Z = 13

medidas para 2 engrenagens de aço, Z = 13

medidas

Rolete de tRanspoRte  
poR fR iCção dupla  

da séRie  3860 
Roletes de 
transporte
Acionamento 
de fricção
Série 3860Acumular com elevadas forças de transmissão

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26   Rolete de transporte com acionamento fixo da Série 3560 pág. 62
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dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 500 N
Máx. velocidade de transporte 0,5 m/s
Faixa de temperatura -5 a +40 °C

materiais  
Alojamento Poliamida
Cabeçote de acionamento Poliamida
Acoplamento de fricção Poliamida
Vedação Poliamida
Rolamento de esferas Aço 6002 2RZ

A capacidade de carga depende do comprimento de referência .

modelo de eixo, rosca interior

Material do 
tubo

Rolamento 
de esferas

Transmissão Ø do 
tubo

Ø do 
eixo

Máx. capacidade de carga em N

mm mm com comprimento de montagem em mm

200 1100 1300 1500
Aço, 
galvanizado

6002 2RZ qualquer 50 x 1,5 14 500 500 440 280

Capacidade  

de carga

descrição do produto

• Transporte e acumulação simultâneos com um único acionamento
 - Solução mecânica com acoplamento de fricção no rolete de transporte

• Pressão de acumulação e transporte de acordo com o peso
 - Acoplamento de fricção radial no rolete de transporte

• Elevadas forças de transmissão para materiais críticos a serem transportados
 - Acoplamento de fricção radial, dos dois lados, ligados por um tubo de acoplamento

• Amplas variantes de acionamento
 - Ligação e acionamento de corrente tangencial

• Transportador de rolos de acumulação, com elevada pressão de acumulação

• Materiais de médio peso a serem transportados

• Caixas de papelão

• Recipientes

• Tabuleiros

• Rolamentos de esferas de precisão vedados (6002 2RZ)

• Engrenagens de poliamida, prensadas com o tubo

• Plataforma 1700

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Rolete de tRanspoRte  
poR fR iCção dupla  

da séRie  3870 
Roletes de 
transporte
Acionamento 
de fricção
Série 3870Acumular com elevadas forças de transmissão

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26    Rolete de transporte por fricção da Série 3800 pág. 66
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RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo

 

medidas para engrenagem de poliamida de 1/2“, Z = 14

medidas para 2 engrenagens de poliamida de 1/2“, Z = 14

medidasescolha de produto

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento de 
esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Transmissão Ø 14 mm (M8 x 15)
Aço, galvanizado 50 x 1,5 Engrenagem de poliamida 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.84P.JPB.N9C

2 engrenagens de poliamida 1/2", Z = 14 6002 2RZ 3.84V.JPB.N9L

exemplo de um número de pedido: 3.84P.JPB.n9C - 465

Este número de pedido é para a Série 3870, Ø do tubo de 50 mm, engrenagem de poliamida de 1/2“, Z = 14, 

Ø do eixo 14 mm, eixo com rosca interior e comprimento de referência de 465 mm. O comprimento de referência 

RL se encontra no desenho de medidas: RL = EL - 35. A folga axial dos lados, de 1 mm e 0,5 mm por lado, 

já foi considerada. A largura nominal interna do seu transportador é de 500 mm, isto também corresponde ao 

comprimento de montagem EL, o que significa que o comprimento de referência é de: 500 - 35 = 465 mm.

Padrões

exemplo de 

encomenda

Rolete de tRanspoRte  
poR fR iCção dupla  

da séRie  3870 
Roletes de 
transporte
Acionamento 
de fricção
Série 3870Acumular com elevadas forças de transmissão

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26    Rolete de transporte por fricção da Série 3800 pág. 66
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R o l l e R d R i v e s  
i n f o R m a ç õ e s  G e R a i s

 Bt100 Bt100 iP66 eC310 eC310 iP66

Potência  
mecânica 11 W 11 W 32 W 32 W

Velocidade de 
transporte 0,1 a 0,9 m/s 0,1 a 0,9 m/s 0,03 a 3,93 m/s 0,03 a 3,93 m/s

tipo de  
comutação Mecânico Mecânico Eletrônico, interno Eletrônico, interno

Controles Z-Card BT pág. 112
DriveControl 20 pág. 104 
DriveControl 54 pág. 106
ZoneControl pág. 108

DriveControl 20 pág. 104 
DriveControl 54 pág. 106
ZoneControl pág. 108

Conceitos de 
acionamento     

Correia redonda ü ü ü ü

Correia PolyVee ü   ü  

Correia dentada     ü  

 pág. 84 pág. 88 pág. 92 pág. 98

RollerDrives

Informações 

gerais

DriveControls pág. 102   Roletes de transporte pág. 26   Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134
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Engrenagem
 

Tubo
 

Eixo
 

Min. comprimento de 
referência 

mm
De dois níveis Cabeçote PolyVee Rosca interior M8 228

Eixo retrátil, 11 mm sext 239
Cabeçote da correia redonda Rosca interior M8 239

Eixo retrátil, 11 mm sext 228
2 canais Rosca interior M8 246

Eixo retrátil, 11 mm sext 262
Sem canais Rosca interior M8 203

Eixo retrátil, 11 mm sext 246
De três estágios Cabeçote PolyVee Rosca interior M8 246

Eixo retrátil, 11 mm sext 257
Cabeçote da correia redonda Rosca interior M8 257

Eixo retrátil, 11 mm sext 246
2 canais Rosca interior M8 264

Eixo retrátil, 11 mm sext 280
Sem canais Rosca interior M8 221

Eixo retrátil, 11 mm sext 264

Material do tubo Aço, inoxidável / Aço, galvanizado
Material do eixo Aço, inoxidável / Aço, galvanizado
Eixo do motor 11 mm sext com rosca exterior M12 x 1,5
Revestimento do tubo PVC, 2 mm / PVC, 5 mm
Comprimento do cabo elétrico do motor 1 m / 2 m / 5 m

C = Aço, galvanizado; 11 mm sext. com rosca exterior M12 x 1,5; cabo de 1 m
Modelo do eixo do motor 

Número de identificação  
RollerDrive 

Engrenagem

Modelo do motor 

A = 24 V BT100

D = Aço, galvanizado; 11 mm sext. com rosca exterior M12 x 1,5; cabo de 2 m
E = Aço, galvanizado; 11 mm sext. rosca exterior M12 x 1,5; cabo de 5 m
K = Aço, inoxidável; 11 mm sext. com rosca exterior M12 x 1,5; cabo de 1 m
L = Aço, inoxidável; 11 mm sext. com rosca exterior M12 x 1,5; cabo de 2 m

M = Aço, inoxidável; 11 mm sext. com rosca exterior M12 x 1,5; cabo de 5 m

D = 9:1
E = 9:1, reduzido
K = 21:1
N = 30:1
S = 37:1
T = 37:1, reduzido

JAA = Aço, galvanizado; diâmetro de 50 x 1,5 mm; sem canais
Modelo do tubo

JAD = Aço, galvanizado; diâmetro 50 x 1,5 mm; 1 canal
JAE = Aço, galvanizado; diâmetro 50 x 1,5 mm; 2 canais
NAA = Aço, inoxidável; diâmetro de 50 x 1,5 mm; sem canais 
NAD = Aço, inoxidável; diâmetro de 50 x 1,5 mm; 1 canal
NAE = Aço, inoxidável; diâmetro de 50 x 1,5 mm; 2 canais

FT = Rosca interior M8; aço inoxidável 
Modelo do rolamento oposto 

SL = Eixo retrátil de 11 mm sext.; aço, galvanizado
SS = Eixo retrátil de 11 mm sext.; aço, inoxidável 
PS = Cabeçote PolyVee; eixo retrátil de 11 mm sext.; 

    aço, galvanizado
PF = Cabeçote PolyVee; rosca interior M8; aço, galvanizado
RS = Cabeçote de correia redonda; 

    eixo retrátil de 11 mm sext.; aço, galvanizado
RF = Cabeçote de correia redonda; rosca interior M8; 

    aço, galvanizado

D = 

Módulo

6 = Cabeçote

Comprimento 
de referência RL  
em mm

8 6AA

Variantes para 

o lado oposto 

ao motor e min. 

comprimento de 

referência

Outras variantes

Número de 

pedido

Descrição do produto

• Comutação mecânica (motor das escovas)

• Proteção contra superaquecimento integrada

• 6 reduções possíveis

• Cordões/plugues abertos para Z-Card BT

Dados técnicos
Dados técnicos gerais  

Potência mecânica 11 W
Nível de ruído 47 dB(A)
Máx. capacidade de carga a um comprimento de referência de 300 a 1.000 mm 1100 N
Máx. capacidade de carga a um comprimento de referência de 1010 a 1.500 mm 490 N

Dados elétricos  
Tensão nominal 24 V DC
Faixa de tensão 16 a 28 V DC
Corrente reativa 0,6 A
Máx. corrente contínua 1,3 A
Máx. corrente de partida 4,5 A
Ondulação de tensão admissível < 5 %, recomendado: < 1 %
Tipo de proteção IP54

Dimensões  
Diâmetro do tubo 50 mm
Espessura da parede 1,5 mm
Máx. comprimento de referência 1500 mm

Condições ambientais  
Temperatura ambiente durante o funcionamento 0 a +40 °C
Temperatura ambiente durante o transporte e o armazenamento -20 a +75 °C
Máx. umidade do ar 90 %, não condensante

Escolha de produto

Nas seguintes tabelas se encontram informações gerais das possíveis reduções.

Engrenagem
 

Redução
 

Máx. velocidade de transporte Torque nominal Torque de partida

m/s Nm Nm
De dois níveis 9:1 0,9 0,45 1,90

9:1, reduzido 0,7 0,70 2,60
21:1 0,4 0,84 3,00

De três estágios 30:1 0,3 1,28 4,40
37:1 0,2 1,64 6,60
37:1, reduzido 0,1 2,50 6,40

Estágios de 

redução

RolleRDRive BT100 RollerDrives

BT100RollerDrive silencioso, com controle simples

Roletes de transporte pág. 26     RollerDrives Informações gerais pág. 82      MultizoneControl Z-Card BT pág. 112
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Eixo do motor Rolamento oposto

Eixo retrátil de 11 mm sext Rosca interior M8
2 canais

 

 

O RollerDrive BT100 está disponível em duas versões:

• Cabo do motor 5 m com cordões abertos

• Cabo do motor com plugue apropriado para Z-Card BT com os comprimentos 1 m e 2 m

Identificação do cabo do motor:

1
2

Pin Cor Condutor
1 Branco 24 V DC
2 Marrom Massa

Identifição dos plugues do motor:

1

2

Pin Cor Condutor
1 Vermelho 24 V DC
2 Preto Massa

Cabo do motor

Plugue do 

motor

Medidas e conexões

As medidas dependem do eixo selecionado e do rolamento oposto selecionado. O comprimento de referência / 

comprimento de encomenda RL não tem cantos de referência no rolete de transporte e portanto não pode ser 

apresentado. O comprimento de montagem (EL) corresponde ao comprimento interior entre os perfis da viga 

lateral. Todas as medidas em mm.

Eixo do motor Rolamento oposto

Eixo retrátil de 11 mm sext Rosca interior M8
11 mm sext M12 x 1,5 Reto

Cabeçote da correia redonda

PolyVee Cabeça

Medidas

RolleRDRive BT100 RollerDrives

BT100RollerDrive silencioso, com controle simples

Roletes de transporte pág. 26     RollerDrives Informações gerais pág. 82      MultizoneControl Z-Card BT pág. 112
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Escolha de produto

Nas seguintes tabelas se encontram informações gerais das possíveis reduções.

Redução
 

Máx. velocidade de transporte Torque nominal Torque de partida Binário de fixação

m/s Nm Nm Nm
9:1 1,75 0,45 1,10 0,36
12:1 1,31 0,61 1,46 0,48
16:1 0,98 0,81 1,95 0,64
24:1 0,65 1,21 2,92 0,96
36:1 0,44 1,82 4,38 1,44
48:1 0,33 2,42 5,85 1,92
64:1 0,25 3,23 7,80 2,56
96:1 0,16 4,84 11,69 3,84

Tubo
 

Eixo
 

Redução
 

Min. comprimento de 
referência 

mm
2 canais Eixo retrátil, 11 mm sext 9:1 335

12:1 / 16:1 / 24:1 331
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 342

Rosca interior M8 9:1 315
12:1 / 16:1 / 24:1 311
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 322

Sem canais Eixo retrátil, 11 mm sext 9:1 317
12:1 / 16:1 / 24:1 313
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 324

Rosca interior M8 9:1 275
12:1 / 16:1 / 24:1 271
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 282

Cabeçote PolyVee
Cabeçote da correia redonda

Eixo retrátil, 11 mm sext 9:1 305
12:1 / 16:1 / 24:1 301
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 312

Rosca interior M8 9:1 295
12:1 / 16:1 / 24:1 291
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 302

Cabeçote da correia dentada
Cabeçote da corrente

Rosca interior M8 9:1 287
12:1 / 16:1 / 24:1 283
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 294

Estágios de 

redução

Variantes para 

o lado oposto 

ao motor e min. 

comprimento de 

referência

Descrição do produto

• Eletrônica interna de comutação (motor sem escovas)

• 9 reduções possíveis

• Constante velocidade de transporte

• Realimentação de energia no funcionamento de frenagem (veja também pág. 197)

• Freio de parada eletrônico

• Cabo do motor com plugue snap-in (engate) de 5 pólos

Dados técnicos
Dados técnicos gerais  

Potência mecânica 32 W
Nível de ruído 55 dB(A)
Máx. capacidade de carga a um comprimento de referência de 300 a 1.000 mm 1100 N
Máx. capacidade de carga a um comprimento de referência de 1010 a 1.500 mm 490 N

Dados elétricos  
Tensão nominal 24 V DC
Faixa de tensão 18 a 28 V DC
Corrente reativa 0,4 A
Corrente nominal 2,0 A
Máx. corrente de partida 5,0 A
Ondulação de tensão admissível < 5 %, recomendado: < 1 %
Tipo de proteção IP54

Dimensões  
Diâmetro do tubo 50 mm
Espessura da parede 1,5 mm
Máx. comprimento de referência 1500 mm

Condições ambientais  
Temperatura ambiente durante o funcionamento 0 a +40 °C
Temperatura ambiente durante o transporte e o armazenamento -30 a +75 °C
Máx. umidade do ar 90 %, não condensante

RolleRDRive eC310 RollerDrives

EC310RollerDrive com longa vida útil para um largo espectro de aplicações

Roletes de transporte pág. 26 RollerDrives Informações gerais pág. 82 DriveControls pág. 102
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Medidas e conexões
As medidas dependem do eixo selecionado e do rolamento oposto selecionado. O comprimento de referência / 

comprimento de encomenda RL não tem cantos de referência no rolete de transporte e portanto não pode ser 

apresentado. O comprimento de montagem (EL) corresponde ao comprimento interior entre os perfis da viga 

lateral. Todas as medidas em mm.

Eixo do motor Rolamento oposto

Eixo retrátil de 11 mm sext Rosca interior M8
11 mm Sext M12 x 1 Reto

Cabeçote da correia redonda

 

PolyVee Cabeça

Medidas

Material do tubo Aço, inoxidável / Aço, galvanizado
Material do eixo Aço, inoxidável / Aço, galvanizado
Eixo do motor 11 mm sext e rosca M12 x 1
Revestimento do tubo PVC, 2 mm / PVC, 5 mm
Comprimento do cabo elétrico do motor 0,48 m

V = Aço, inoxidável; 11 mm sext com rosca interior M12 x 1; 
   cabo 0,48 m

Modelo do eixo do motor 

Número de identificação  
RollerDrive 

Engrenagem

Modelo do motor 

4 = 24 V EC310

D =  9:1
F = 12:1

L =  24:1
Q = 36:1

JAA = Aço, galvanizado; diâmetro de 50 x 1,5 mm; sem canais
Modelo do tubo

JAD = Aço, galvanizado; diâmetro 50 x 1,5 mm; 1 canal
JAE = Aço, galvanizado; diâmetro de 50 x 1,5 mm; 2 canais
NAA = Aço, inoxidável, diâmetro de 50 x 1,5 mm; sem canais
NAD = Aço, inoxidável; diâmetro de 50 x 1,5 mm; 1 canal
NAE = Aço, inoxidável; diâmetro de 50 x 1,5 mm; 2 canais

FT = Rosca interior M8; aço, inoxidável
Modelo do rolamento oposto 

SL = Eixo retrátil sext. de 11 mm; aço, galvanizado
SS = Eixo retrátil sext. de 11 mm; aço, inoxidável
PS = Cabeçote PolyVee; eixo retrátil sext. de 11 mm; aço, galvanizado
PF = Cabeçote PolyVee; rosca interior M8; aço, galvanizado
RS = Cabeçote; eixo retrátil sext. de 11 mm; aço, galvanizado
RF = Cabeçote; rosca interior M8; aço, galvanizado

Módulo

6 = Cabeçote

8 6

H = 16:1

SF = Cabeçote para corrente; divisão 3/8"; 20 dentes;  
         rosca interior M8; aço, galvanizado
TF = Cabeçote para correia dentada; divisão 8; 18 dentes;  
         rosca interior M8; aço, galvanizado

4 AV

V = 48:1
X = 64:1
Z = 96:1

Comprimento 
de referência RL  
em mm

Outras variantes

Número de 

pedido

RolleRDRive eC310 RollerDrives

EC310RollerDrive com longa vida útil para um largo espectro de aplicações

Roletes de transporte pág. 26 RollerDrives Informações gerais pág. 82 DriveControls pág. 102

16,1 EL

480

5
11

15,515.5

EL

11 

RL = EL - 10

EL

RL = EL - 10

11 

37,5

EL

Ø
 3

8

11

RL = EL - 36

37,5

EL

Ø
 3

8

RL = EL - 36

37,5

11

Ø
 4

3

EL

RL = EL - 36

37,537.5

EL

Ø
 4

3

RL = EL - 36
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Eixo do motor Rolamento oposto

Eixo retrátil de 11 mm sext Rosca interior M8

Cabeçote da correia dentada

2 canais

Identifição dos plugues do motor:

Pin Cor Condutor
1 Marrom +24 V DC
2 Branco Sentido de rotação
3 Azul Massa
4 Preto Saída de erro
5 Cinza Entrada de velocidade analógica

Plugue do 

motor

RolleRDRive eC310 RollerDrives

EC310RollerDrive com longa vida útil para um largo espectro de aplicações

Roletes de transporte pág. 26 RollerDrives Informações gerais pág. 82 DriveControls pág. 102

Ø
 4

5,
8

27,5

41

EL

RL = EL - 40

Ø
 3

8,
5

15,5min. 30 min. 55

max. 125

EL

11 

RL = EL - 10

Ø
 3

8,
5

min. 30 min. 35

max. 125

EL

11 

RL = EL - 10
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Escolha de produto

Nas seguintes tabelas se encontram informações gerais das possíveis reduções.

Redução
 

Máx. velocidade de 
transporte

Torque nominal Torque de partida Binário de fixação

m/s Nm Nm Nm
9:1 1,75 0,45 1,10 0,36
12:1 1,31 0,61 1,46 0,48
16:1 0,98 0,81 1,95 0,64
24:1 0,65 1,21 2,92 0,96
36:1 0,44 1,82 4,38 1,44
48:1 0,33 2,42 5,85 1,92
64:1 0,25 3,23 7,80 2,56
96:1 0,16 4,84 11,69 3,84

Tubo
 

Eixo
 

Redução
 

Min. comprimento de referência 

mm
2 canais Rosca interior M8 9:1 315

12:1 / 16:1 / 24:1 311
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 322

Sem canais Rosca interior M8 9:1 267
12:1 / 16:1 / 24:1 263
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 274

Material do tubo Aço, inoxidável
Material do eixo Aço, inoxidável
Eixo do motor 11 mm sext e rosca M12 x 1
Revestimento do tubo PVC, 2 mm / PVC, 5 mm
Comprimento do cabo elétrico do motor 0,48 m

W = Aço, inoxidável; 11 mm sext. com rosca exterior M12 x 1; cabo de 0,48 m
Modelo do eixo do motor 

Número de identificação  
RollerDrive 

Modelo do motor 

4 = 24 V EC310

Modelo do tubo

N7T = Aço, inoxidável; 2 canais

P6 = Rosca interior M8; aço, inoxidável 
Modelo do rolamento oposto 

Cabeçote

8 = Cabeçote

8 8

N5F = Aço, inoxidável; sem canais

4                W P 6    

Engrenagem

D =  9:1
F = 12:1

L =  24:1
Q = 36:1

H = 16:1

V = 48:1
X = 64:1
Z = 96:1

Comprimento 
de referência RL  
em mm

 
 

Estágios de 

redução

Variantes para 

o lado oposto 

ao motor e min. 

comprimento de 

referência

Outras variantes

Número de 

pedido

Descrição do produto

• Eletrônica interna de comutação (motor sem escovas)

• 9 reduções possíveis

• Constante velocidade de transporte

• Realimentação de energia no funcionamento de frenagem (veja também pág. 197)

• Freio de parada eletrônico

• Cabo do motor com plugue snap-in (engate) de 5 pólos

Dados técnicos
Dados técnicos gerais  

Potência mecânica 32 W
Nível de ruído 55 dB(A)
Máx. capacidade de carga a um comprimento de referência de 300 a 1.000 mm 1100 N
Máx. capacidade de carga a um comprimento de referência de 1010 a 1.500 mm 490 N

Dados elétricos  
Tensão nominal 24 V DC
Faixa de tensão 18 a 28 V DC
Corrente reativa 0,4 A
Corrente nominal 2,0 A
Máx. corrente de partida 5,0 A
Ondulação de tensão admissível < 5 %, recomendado: < 1 %
Tipo de proteção IP66

Dimensões  
Diâmetro do tubo 50 mm
Espessura da parede 1,5 mm
Máx. comprimento de referência 1500 mm

Condições ambientais  
Temperatura ambiente durante o funcionamento 0 a +40 °C
Temperatura ambiente durante o transporte e o armazenamento -30 a +75 °C

RolleRDRive eC310 iP66 RollerDrives

EC310 IP66

RollerDrive vedado com longa vida útil  
para o funcionamento em áreas molhadas

Roletes de transporte pág. 26 RollerDrives Informações gerais pág. 82 DriveControls pág. 102
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Identifição dos plugues do motor:

Pin Cor Condutor
1 Marrom +24 V DC
2 Branco Sentido de rotação
3 Azul Massa
4 Preto Saída de erro
5 Cinza Entrada de velocidade analógica

Plugue do 

motor
Medidas e conexões
As medidas dependem do eixo selecionado e do rolamento oposto selecionado. O comprimento de referência / 

comprimento de encomenda RL não tem cantos de referência no rolete de transporte e portanto não pode ser 

apresentado. O comprimento de montagem (EL) corresponde ao comprimento interior entre os perfis da viga 

lateral. Todas as medidas em mm.

Eixo do motor Rolamento oposto

Rosca interior M8
11 mm Sext M12 x 1 Reto

2 canais

Medidas

RolleRDRive eC310 iP66 RollerDrives

EC310 IP66

RollerDrive vedado com longa vida útil  
para o funcionamento em áreas molhadas

Roletes de transporte pág. 26 RollerDrives Informações gerais pág. 82 DriveControls pág. 102

EL15

480

10

EL

RL = EL - 15

15 

10 

Ø
 3

8,
5

min. 30 min. 30

max. 125

EL

15 

RL = EL - 15

10 
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d R i v e C o n t R o l s  
i n f o R m a ç õ e s  G e R a i s

 
driveControl 20 driveControl 54 ZoneControl Z-Card Bt

aplicação Endereçamento do motor Endereçamento do motor Endereçamento de várias zonas Endereçamento de várias zonas

transporte sem 
pressão de  
acumulação

ü ü

Rollerdrive EC310 pág. 92 
EC310 IP66 pág. 98

EC310 pág. 92 
EC310 IP66 pág. 98

EC310 pág. 92 
EC310 IP66 pág. 98

BT100 pág. 84

tipo de  
proteção IP20 IP54 IP20 IP54

 pág. 104 pág. 106 pág. 108 pág. 112

DriveControls

Informações 

gerais

RollerDrives pág. 82 Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134
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medidas e conexões

6,
5

6,
5

2,56.
5

6.
5

2.5

6118

130

55

24

108Ø
 6

42

1

2 4

3

Pos. 1 Rollerdrive Conexão
1 +24 V DC
2 Sentido de rotação
3 Massa
4 Entrada de erro
5 Saída de velocidade analógica

Pos. 2 entrada da alimentação de tensão
1 +24 V DC
2 Massa

Pos. 3 entradas/saídas
1 Massa de sinal mútua
2 Entrada de 24 V
3 Saída de erro
4 Sentido de rotação
5 Velocidade C
6 Velocidade B
7 Velocidade A

Pos. 4 saída da alimentação de tensão
1 Massa
2 +24 V DC

descrição do produto

O DriveControl 20 é o interface universal para o RollerDrive EC310. Com o interruptor DIP é possível ajustar a 

velocidade, em 15 níveis, e o sentido de rotação. Como interface, para um comando superior, servem I/O‘s 

digitalmente desacoplados. Assim é por  ex. o ajuste do sentido de rotação, ou a velocidade, em 7 níveis, por 

um SPS. A energia de frenagem do RollerDrive é realimentada na rede de 24 V. Com o chopper de frenagem 

incorporado (resistência de carga comutada, dependente da tensão), a tensão de realimentação do RollerDrive 

EC310 é limitada a 30 V.

• Ajuste da velocidade (interno, 15 vezes, externo através de I/O de 7 vezes)

• Seleção do sentido de rotação

• Entrada do sinal de partida (oticamente desacoplado)

• Entrada do sinal de sentido de rotação (oticamente desacoplado)

• Saída do sinal de erro (oticamente desacoplado)

• Indicação de status através de LED

• Lógica de comutação NPN e PNP

dados técnicos
dados elétricos  

Tensão nominal 24 V DC
Faixa de tensão 18 a 26 V DC
Ondulação de tensão admissível 3 %, recomendado: < 1 %
Corrente nominal 2,0 A
Máx. corrente de partida 5,0 A
Fusível existente, não substituível
Tipo de proteção IP20

Condições ambientais  
Temperatura ambiente durante o funcionamento 0 a +40 °C
Temperatura ambiente durante o transporte e o 
armazenamento

-20 a +75 °C

Máx. alteração de temperatura 1 % em 3 h; 2 ciclos segundo IEC 60068-2-14
Máx. umidade do ar 90 %, não condensante

diâmetros dos cabos  
Alimentação de tensão Fio fino, 1,5 mm² (AWG 16)
Entradas/saídas (I/O) Fio fino, 0,08 a 0,5 mm² (AWG 28 a 20)

Fio fino, 1,5 mm² (AWG 16)

A corrente efetiva na aplicação depende do peso de transporte, da velocidade de transporte e do número de ciclos.

número de pedido: 89Ra

Características

Funções

dRiveContRol 20 DriveControl

DriveControl 20O interface universal para RollerDrive EC310

DriveControls Informações gerais pág. 102     RollerDrive EC310 pág. 92     RollerDrive EC310 IP66 pág. 98
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medidas e conexões

Ø
 4

,5

27,298104

8

70

120

8

1

3

2

Pos. 1 Rollerdrive Conexão
1 +24 V DC
2 Sentido de rotação
3 Massa
4 Entrada de erro
5 Saída de velocidade analógica

Pos. 2 entradas/saídas
1 Massa de sinal mútua
2 Entrada de 24 V
3 Saída de erro
4 Sentido de rotação
5 Velocidade C
6 Velocidade B
7 Velocidade A

Pos. 3 alimentação de tensão
1 Massa
2 +24 V DC
3 Massa
4 +24 V DC

descrição do produto

O DriveControl 54 é o interface universal para o RollerDrive EC310. Com o interruptor DIP é possível ajustar a 

velocidade, em 15 níveis, e o sentido de rotação. Como interface, para um comando superior, servem I/O‘s 

digitalmente desacoplados. Assim é por  ex. o ajuste do sentido de rotação, ou a velocidade, em 7 níveis, por 

um SPS. A energia de frenagem do RollerDrive é realimentada na rede de 24 V. Com o chopper de frenagem 

incorporado (resistência de carga comutada, dependente da tensão), a tensão de realimentação do RollerDrive 

EC310 é limitada a 30 V.

• Ajuste da velocidade (interno, 15 vezes, externo através de I/O de 7 vezes)

• Seleção do sentido de rotação

• Entrada do sinal de partida (oticamente desacoplado)

• Entrada do sinal de sentido de rotação (oticamente desacoplado)

• Saída do sinal de erro (oticamente desacoplado)

• Indicação de status através de LED

• Lógica de comutação NPN e PNP

• Passagens de cabo vedadas

dados técnicos
dados elétricos  

Tensão nominal 24 V DC
Faixa de tensão 18 a 26 V DC
Ondulação de tensão admissível 3 %, recomendado: < 1 %
Corrente nominal 2,0 A
Máx. corrente de partida 5,0 A
Fusível existente, não substituível
Tipo de proteção IP54

Condições ambientais  
Temperatura ambiente durante o funcionamento -28 a +40 °C
Temperatura ambiente durante o transporte e o 
armazenamento

-30 a +80 °C

Máx. alteração de temperatura 1 % em 3 h; 2 ciclos segundo IEC 60068-2-14
Máx. umidade do ar 90 %, não condensante

diâmetros dos cabos  
Alimentação de tensão Fio fino, 1,5 mm² (AWG 16)
Entradas/saídas (I/O) Fio fino, 0,08 a 0,5 mm² (AWG 28 a 20)

Fio fino, 1,5 mm² (AWG 16)

A corrente efetiva na aplicação depende do peso de transporte, da velocidade de transporte e do número de ciclos.

número de pedido: 89RB

Características

Funções

dRiveContRol 54 DriveControl

DriveControl 54O interface universal para RollerDrive EC310

DriveControls Informações gerais pág. 102    RollerDrive EC310 pág. 92    RollerDrive EC310 IP66 pág. 98
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dados técnicos
dados elétricos  

Tensão nominal 24 V DC
Faixa de tensão 18 a 26 V DC
Ondulação de tensão admissível 3 %, recomendado: < 1 %
Corrente nominal 2,0 A
Máx. corrente de partida 5,0 A
Fusível existente, não substituível
Tipo de proteção IP20

Condições ambientais  
Temperatura ambiente durante o funcionamento 0 a +40 °C
Temperatura ambiente durante o transporte e o 
armazenamento

-20 a +75 °C

Máx. alteração de temperatura 1 % em 3 h; 2 ciclos segundo IEC 60068-2-14
Máx. umidade do ar 90 %, não condensante

diâmetros dos cabos  
Alimentação de tensão Fio fino, 1,5 mm² (AWG 16)
Entradas/saídas (I/O) Fio fino, 0,08 a 0,5 mm² (AWG 28 a 20)

Fio fino, 1,5 mm² (AWG 16)

A corrente efetiva na aplicação depende do peso de transporte, da velocidade de transporte e do número de ciclos.

número de pedido: 89RC

descrição do produto

O ZoneControl é o comando de uma zona para o RollerDrive EC310. Com o ZoneControl podem ser montados 

transportadores sem pressão de acumulação autárquicos, que não requerem um comando superior. Através 

das entradas e saídas digitais (I/O‘s) podem ser realizadas funções adicionais e a comunicação com a técnica de 

transporte a montante e a jusante. Para a montagem de um transportador não são necessários DriveControls, pois 

as suas funções são contidas nos ZoneControls.

Disposição dos I/O‘s e a alimentação de tensão através de um simples fio de conexão.

Linha de comunicação: Cabo Cat-5 de tipo comercial (cabo ethernet da área de computadores).

A configuração do ZoneControl é fácil de manejar através do interruptor DIP. Estão disponíveis dois diferentes 

lógicas de transporte: Liberação de uma posição e liberação em bloco.

• Lógica para transporte sem pressão de acumulação (incl. inicialização)

• Comunicação com o a montante e com o a jusante através de conexão Peer-to-Peer

• Ajuste da velocidade
 - Interruptor DIP (por posição de acumulação)
 - Sinal analógico externo (para a completa linha de transporte)

• Ajuste do sentido de rotação do RollerDrive
 - Interruptor DIP
 - Sinal digital externo

• LED de indicação de status

• Conexão do sensor da zona

• Conexão do sensor de partida

• Lógica de comutação NPN e PNP

• Acionar um segundo RollerDrive, ler status, iniciar e parar zonas individuais através de I/O‘s

• Marchas em vazio, sinalização de erros, todas zonas conectadas através de I/O‘s

• Todos os sinais referem-se à massa da alimentação de tensão. 

Características

nota de  

planejamento

Configuração

Funções

zoneContRol DriveControl

ZoneControlA lógica de transporte de acumulação RollerDrive EC310

DriveControls Informações gerais pág. 102    RollerDrive EC310 pág. 92    RollerDrive EC310 IP66 pág. 98
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medidas e conexões

6,
5

6,
5

2,5

6118

130

55

24

108Ø
 6

42

1

2

3

5

4

Pos. 1 Rollerdrive Conexão
1 +24 V DC
2 Sentido de rotação
3 Massa
4 Entrada de erro
5 Saída de velocidade analógica

Pos. 2 sensor de partida
1 +24 V DC
2 Entrada do sinal do sensor
3 Massa

Pos. 3 sensor da zona
1 +24 V DC
2 Entrada do sinal do sensor
3 Massa

Pos. 4 Power
1 Massa
2 +24 V DC

Pos. 5 entradas/saídas
1 Sinal de partida para o 2° RollerDrive na 

zona
2 Sinal de marcha livre
3 Velocidade (central)
4 Sentido de rotação (central)
5 Saída de erro
6 Status da zona
7 Início de zona
8 Parada de zona

Configuração

Fig.: esquema do modo de cablagem de um ZoneControl para 3 zonas de transporte

1 Zona 1

2 Zona 2

3 Zona 3

4 Sentido de transporte

5 ZoneControl

6 Sensor da zona

7 RollerDrive

8 Alimentação de tensão de +24 V DC

9 Conexão peer-to-peer

10 Material a ser transportado

zoneContRol DriveControl

ZoneControlA lógica de transporte de acumulação RollerDrive EC310

DriveControls Informações gerais pág. 102    RollerDrive EC310 pág. 92    RollerDrive EC310 IP66 pág. 98
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medidas

Configuração

A B C D

Fig.: típica configuração do transportador Z-Card

1 Zona de transporte

2 Sentido de transporte

3 Material a ser transportado

4 RollerDrive

5 Sensor

6 Ligação a cabos de comunicação Easy-Bus

7 Z-Card

8 +24 V DC / Massa

descrição do produto

O Z-Card é um sistema altamente flexível projetado como um controlador de quatro zonas. Desta forma podem 

ser montados transportadores com acumulação sem pressão, com RollerDrive BT100, completamente no grau de 

proteção IP54.

O fornecimento do Z-Card não inclui cabos. Estes devem ser configurados a partir dos acessórios (veja Cabo para 

Z-Card pág. 166).

Para a utilização com Z-Card BT existem especiais RollerDrive BT com diferentes comprimentos de cabos e 

plugues. Esta configuração é especialmente apropriada para partes da instalação com fluxo reduzido.

A configuração do Z-Card em diversos modos de transporte é muito simples devido à utilização de um interruptor 

de codificação giratório e um interruptor corrediço. Estão disponíveis diversos modos de transporte:

• Liberação em bloco ou liberação individual

• Liberação individual com integração de sinal através de I/Os

• Partida de motor sem lógica

• Função de transporte de acumulação para até 4 RollerDrives BT

• Ajuste de velocidade com interruptor de codificação giratório

• Interface para controles externos com I/O oticamente desacoplado

• Sinalização de erro

• Lógica de comutação NPN ou PNP

dados técnicos
dados elétricos  

Tensão nominal 24 V DC
Faixa de tensão 20 a 28 V DC
Fusível 8 A, retardado
Tipo de proteção IP54

Condições ambientais  
Temperatura ambiente durante o funcionamento 0 a +50 °C
Temperatura ambiente durante o transporte e o 
armazenamento

-20 a +75 °C

Máx. alteração de temperatura 1 % em 3 h; 2 ciclos segundo IEC 60068-2-14
Máx. umidade do ar 90 %, não condensante

A corrente efetiva na aplicação depende do peso de transporte, da velocidade de transporte e do número de ciclos.

número de pedido: 89Z1

Características

nota de  

planejamento

Configuração

Funções

multizoneContRol  
z-CaRd bt MultizoneControl

Z-Card BTO MultizoneControl para RollerDrive BT100

DriveControls Informações gerais pág. 102 RollerDrive BT100 pág. 84
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Produtos para o transporte de materiais pesados

Roletes de transporte A base do transportador de roletes pág. 116

soluções paRa o tRanspoRte 
de mateRia is  pesados

Com esta linha de produtos é possível realizar transportadores de roletes 
para materiais pesados, como por exemplo paletes, caixas de grades ou 
recipientes de aço da indústria automobilística com cargas de até 1500 kg e 
velocidades de transportes de até 0,5 m/s. a máxima capacidade de carga 
destes produtos é de 5000 n por rolete de transporte.

Informações 

gerais

Soluções para o transporte de materiais leves pág. 8     ...para o transporte de materiais de médio peso pág. 24
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i n f o R m a ç õ e s  G e R a i s  d e  
R o l e t e s  d e  t R a n s p o R t e

 Rolo de transporte para cargas severas Rolo de transporte para cargas severas Rolo de transporte para cargas severas Rolo de transporte para cargas severas

 série 1450 série 3560 série 3600 série 3950

máx. capacidade 
de carga 5000 N 3000 N 3500 N 5000 N

aplicação Força da gravidade Acionamento fixo Acionamento fixo Acionamento fixo

diâmetro do tubo 80 / 89 mm 60 mm 80 / 89 mm 80 / 89 mm

Conceitos de 
acionamento     

Força da  
gravidade ü  

Corrente ü ü ü

Correia dentada   ü

material, elemento 
de acionamento – Aço Tecnopolímero Aço

 pág. 118 pág. 122 pág. 126 pág. 130

Roletes de 
transporte
Informações 
gerais

Roletes de transporte para o transporte de materiais leves pág. 10    ...para o transporte de materiais de médio peso pág. 26
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dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 5000 N
Máx. velocidade de transporte 0,80 m/s
Faixa de temperatura -5 a +40 °C
Faixa de temperatura para alojamentos de aço -28 a +80 °C

materiais  
Alojamento Poliamida
Vedação Poliamida
Esfera 6205 2RZ

Tabela de capacidade de carga dinâmica e de superfície.

modelo de eixo, rosca interior

Material do 
tubo

Rolamento 
de esferas

Ø do 
tubo

Ø do 
eixo

Máx. capacidade de carga em N

mm mm com comprimento de montagem em mm

200 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Aço, 
galvanizado

6205 2RZ 80 x 2 20 5000 5000 4400 3200 2440 1920 1550
80 x 3 20 5000 5000 5000 4630 3520 2770 2240
89 x 3 20 5000 5000 5000 5000 4910 3860 3120

Capacidade  

de carga

descrição do produto

• Rolete de transporte universal para cargas severas
 - Capacidade de carga de até 5000 N

• Rolete de transporte silencioso
 - Rolamento de esferas de precisão, alojamento e vedação de poliamida

• Proteção do rolamento de esferas contra sujeira e água
 - Lábio de vedação adicional na frente do rolamento de esferas de precisão vedado

• Cargas axiais permitidas
 - Cargas axiais absorvidas por rolamentos de esferas

• Fácil colocação lateral dos materiais a serem transportados
 - Extremidades arredondadas dos tubos

• Esteira para o transporte de recipientes

• Linhas de roletes de força da gravidade para paletes, containers de aço, etc.

• Rolamentos de esferas de precisão vedados (6205 2RZ)

• Segurança axial com alojamentos prensados, rolamento de esferas e vedação

• Alojamento de aço como variante para aplicações congeladas

• Plataforma 1450

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Rolo de tRanspoRte  
paRa CaRGas seveRas  

da séRie  1450
Roletes de 
transporte
Força da gravidade
Série 1450

Rolete de transporte por força da  
gravidade estável e universal para cargas severas

Informações gerais de roletes de transporte pág. 116     Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134
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opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Flanges-guia

• Revestimentos de tubos para Ø de 80 mm
 - Revestimento de PVC flexível
 - Camada de borracha

• Alojamento de aço para aplicações congeladas de -28 °C a +80 °C

escolha de produto

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento de 
esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Ø 20 mm (M10 x 20) Ø 20 mm (M12 x 20)
Aço, galvanizado 80 x 2,0 6205 2RZ 1.450.JAC.S12 1.450.JAC.S03

80 x 3,0 6205 2RZ 1.453.J8A.S12 1.453.J8A.S03
89 x 3,0 6205 2RZ 1.455.J8B.S12 1.455.J8B.S03

Por favor indique, além do número de pedido, o comprimento de referência RL e opcionalmente as indicações de 

medida para o revestimento do tubo.

exemplo de um número de pedido: 1.453.J8a.s03 - 490

Este número de pedido é para um rolete de transporte da Série 1450, Ø do tubo 80 x 3 mm, Ø do eixo 20 mm, eixo 

com rosca interior e comprimento de referência de 490 mm. O comprimento de referência RL encontra-se na tabela 

de medidas para o eixo com rosca interior: RL = EL - 10. A folga axial, de 0,5 mm por lado, já foi considerada. 

A largura nominal interna do seu transportador é de 500 mm, isto também corresponde ao comprimento de 

montagem EL, o que significa que o comprimento de referência é de: 500 - 10 = 490 mm. 

 

RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo

medidas para o eixo com rosca interior

Ø do eixo
mm

Rosca
mm

Ø do tubo
mm

RL
mm

20 M10/12 x 20 80/89 EL - 10

Padrões

nota para a 

encomenda

exemplo de 

encomenda

medidas

Rolo de tRanspoRte  
paRa CaRGas seveRas  

da séRie  1450
Roletes de 
transporte
Força da gravidade
Série 1450

Rolete de transporte por força da  
gravidade estável e universal para cargas severas

Informações gerais de roletes de transporte pág. 116     Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134

0,50,5 0.50.5

5 RL 5

EL = AGL
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dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 3000 N
Máx. velocidade de transporte 1,2 m/s
Faixa de temperatura -5 a +40 °C

materiais  
Alojamento Poliamida
Cabeçote de acionamento Aço
Vedação Poliamida
Rolamento de esferas Aço 6003 2RZ

A capacidade de carga depende do comprimento de referência .

modelo de eixo, rosca interior

Material do tubo Ø do tubo Ø do eixo Máx. capacidade de carga em N

mm mm com comprimento de montagem em mm

200 900 1000 1100 1300 1500
Aço, galvanizado 60 x 3 17 3000 3000 2910 2160 1290 830

Capacidade  

de carga

descrição do produto

• Rolete de transporte de acionamento fixo, estável
 - Engrenagens de aço soldadas, tubo de aço 60 x 3 mm

• Reforço do transportador pelo eixo contínuo estável
 - Eixo com rosca interior Ø de 17 mm

• São possíveis pequenas distâncias entre os roletes
 - Ø de 60 mm e acionamento tangencial

• Fácil colocação lateral dos materiais a serem transportados
 - Extremidades arredondadas dos tubos

• Esteira acionada para o transporte de materiais pesados, para o qual são necessárias pequenas divisões de 

roletes

• Paletes, recipientes de aço

• Rolamentos de esferas de precisão vedados (6003 2RZ)

• Engrenagens de aço, soldadas com o tubo

• Galvanizados a fogo após a soldagem

• Plataforma 1700

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Rolo de tRanspoRte  
paRa CaRGas seveRas  

da séRie  3560 
Roletes de 
transporte
Acionamento fixo
Série 3560Acionamento fixo estável para pequenos diâmetros de roletes

Informações gerais de roletes de transporte pág. 116     Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134
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medidas para 2 engrenagens de aço

opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Flanges-guia

• Revestimentos dos tubos
 - Revestimento de PVC flexível
 - Camada de borracha

escolha de produto

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento de 
esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Transmissão Ø 17 mm (M12 x 20)
Aço, galvanizado 60 x 3,0 Engrenagem de aço 5/8", Z = 13 6003 2RZ 3.56W.JDC.RAJ

2 engrenagens de aço 5/8", Z = 13 6003 2RZ 3.56W.JDB.RAL

Por favor indique, além do número de pedido, o comprimento de referência RL e opcionalmente as indicações de 

medida para o revestimento do tubo.

exemplo de um número de pedido: 3.56a.JdC.RaJ - 464

Este número de pedido é para a Série 3560, Ø tubo 60 mm, engrenagem de aço 5/8 ”, Z = 13, Ø eixo 17 mm, 

eixo com rosca interior e comprimento de referência de 464 mm. O comprimento de referência RL se encontra 

no desenho de medidas: RL = EL - 36. A folga axial dos lados, de 1 mm e 0,5 mm por lado, já foi considerada. 

A largura nominal interna do seu transportador é de 500 mm, isto também corresponde ao comprimento de 

montagem EL, o que significa que o comprimento de referência é de: 500 - 36 = 464 mm. 

RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda*
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo

*O comprimento de referência / comprimento de encomenda RL não tem cantos de referência no rolete de 

transporte e portanto não pode ser apresentado.

medidas para engrenagens de aço

Padrões

nota para a 

encomenda

exemplo de 

encomenda

medidas

Rolo de tRanspoRte  
paRa CaRGas seveRas  

da séRie  3560 
Roletes de 
transporte
Acionamento fixo
Série 3560Acionamento fixo estável para pequenos diâmetros de roletes

Informações gerais de roletes de transporte pág. 116     Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134
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escolha de produto

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento 
de esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Transmissão Ø 20 mm  
(M12 x 20)  
sem flange-guia

Ø 20 mm  
(M12 x 20)  
com flange-guia

Aço, 
galvanizado

80 x 3,0 Engrenagem de poliamida 5/8", 
Z = 18

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AJ.J8E.S42 3.6AJ.J8D.S42

Engrenagem de poliamida 5/8", 
Z = 15

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AC.J8E.S42 3.6AC.J8D.S42

Cabeçote da correia dentada 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AZ.J8E.S38 3.6AZ.J8D.S38

2 engrenagens de poliamida 5/8", 
Z = 18

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AK.J8E.S38 3.6AK.J8D.S38

2 engrenagens de poliamida 5/8", 
Z = 15

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AD.J8E.S38 3.6AD.J8D.S38

89 x 3,0 Engrenagem de poliamida 5/8", 
Z = 18

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AL.J90.S42 3.6AL.J8C.S42

Engrenagem de poliamida 5/8", 
Z = 15

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AE.J90.S42 3.6AE.J8C.S42

Cabeçote da correia dentada 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AX.J90.S38 3.6AX.J8C.S38

2 engrenagens de poliamida 5/8", 
Z = 18

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AM.J90.S38 3.6AM.J8C.S38

2 engrenagens de poliamida 5/8", 
Z = 15

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AF.J90.S38 3.6AF.J8C.S38

Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, outras opções (veja a próxima página dupla).

exemplo de um número de pedido: 3.6aC.J8e.s42 - 464

Este número de pedido é para o rolete de transporte da série 3600, aço, galvanizado, Ø do tubo de 80 mm, 

engrenagem de poliamida de 5/8“, Z = 15, Ø do eixo 20 mm, eixo com rosca interior sem flange-guia e 

comprimento de referência de 464 mm. O comprimento de referência RL se encontra no desenho de medidas: 

RL = EL - 36. A folga axial, de 0,5 mm por lado, já foi considerada. A largura nominal interna do seu transportador 

é de 500 mm, isto também corresponde ao comprimento de montagem EL, o que significa que o comprimento de 

referência é de: 500 - 36 = 464 mm.

Padrões

exemplo de 

encomenda

descrição do produto

• Movimento especialmente silencioso
 - Cabeçotes de acionamento de poliamida viscoelástico reforçado por fibras de vidro

• Elementos de acionamento protegidos contra torção e forças axiais em relação ao tubo
 - Ligação engatada por forma, devido a desengates na extremidade do tubo

• Amplas variantes de acionamento
 - Ligação e acionamento de corrente tangencial, acionamento de correia dentada

• Fácil colocação lateral dos materiais a serem transportados
 - Extremidades arredondadas dos tubos

• Transporte interior acionado para o transporte de materiais pesados

• Paletes, recipientes de aço, etc.

• Rolamentos de esferas de precisão vedados (6204 2RZ, 6205 2RZ)

• Plataforma 1450

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 3500 N
Máx. velocidade de transporte 0,50 m/s
Faixa de temperatura 0 a +40 °C

materiais  
Alojamento Poliamida
Cabeçote de acionamento Poliamida
Vedação Poliamida
Rolamento de esferas Aço 6204 2RZ, 6205 2RZ

Tabela de capacidade de carga dinâmica e de superfície.

modelo de eixo, rosca interior

Ø do 
tubo
mm

Transmissão Máx. capacidade de carga em N

com comprimento de montagem em mm

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
80 x 3 Engrenagem de poliamida 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
89 x 3
80 x 3 2 engrenagens de poliamida 

ou cabeçote de correia 
dentada

3500 3500 3150 3000 2930 2880 2850 2820
89 x 3

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Capacidade de 

carga

Rolo de tRanspoRte  
paRa CaRGas seveRas  

da séRie  3600 
Roletes de 
transporte
Acionamento fixo
Série 3600Solução padrão sólida, confiável e de custos otimizados

Informações gerais de roletes de transporte pág. 116     Rolo de transporte para cargas severas da Série 3950 pág. 130
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medidas para cabeçote da correia dentada sem flange-guia

medidas para flange-guia

Acionamento Distância A do flange-guia
mm

Engrenagem Min. 56
2 engrenagens Min. 82
Correia dentada Min. 82

opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Tubo de aço, galvanizado Ø 80 x 2 mm

RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo

 

medidas para engrenagem de poliamida de 5/8“ sem flange-guia

Número de dentes Ø do círculo do cabeçote
mm

Ø do círculo primitivo
mm

Ø A
mm

15 83 76,36 59
18 98 91,42 66

medidas para 2 engrenagens de poliamida de 5/8“ sem flange-guia

Número de dentes Ø do círculo do cabeçote
mm

Ø do círculo primitivo
mm

Ø A
mm

15 83 76,36 59
18 98 91,42 66

medidas

Rolo de tRanspoRte  
paRa CaRGas seveRas  

da séRie  3600 
Roletes de 
transporte
Acionamento fixo
Série 3600Solução padrão sólida, confiável e de custos otimizados

Informações gerais de roletes de transporte pág. 116     Rolo de transporte para cargas severas da Série 3950 pág. 130
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escolha de produto

modelo de eixo, rosca interior

Tubo Rolamento 
de esferas
 

Eixo

Número de pedido

Material Ø mm Transmissão Ø 20 mm  
(M12 x 20)  
sem flange-guia

Ø 20 mm  
(M12 x 20)  
com flange-guia

Aço, 
galvanizado

80 x 3,0 Engrenagem de aço 5/8", Z = 18 6205 2RZ 3.951.JJC.S9F 3.951.JJD.S9F
Engrenagem de aço 5/8", Z = 15 6205 2RZ 3.951.JJP.S9F 3.951.JJ1.S9F
2 engrenagens de aço 5/8", Z = 18 6205 2RZ 3.951.JKC.S9E 3.951.JKD.S9E
2 engrenagens de aço 5/8", Z = 15 6205 2RZ 3.951.JKW.S9E 3.951.JK1.S9E

89 x 3,0 Engrenagem de aço 5/8", Z = 18 6205 2RZ 3.952.JJE.S9F 3.952.JJF.S9F
Engrenagem de aço 5/8", Z = 15 6205 2RZ 3.952.JJY.S9F 3.952.JJ2.S9F
2 engrenagens de aço 5/8", Z = 18 6205 2RZ 3.952.JKE.S9E 3.952.JKF.S9E
2 engrenagens de aço 5/8", Z = 15 6205 2RZ 3.952.JKY.S9E 3.952.JK2.S9E

Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, outras opções (veja a próxima página dupla).

exemplo de um número de pedido: 3.951.JJP.s9F - 464

Este número de pedido é para a Série 3950, aço, galvanizado, Ø do tubo de 80 mm, engrenagem de aço de 5/8“, 

Z = 15, Ø do eixo 20 mm, eixo com rosca interior sem flange-guia e comprimento de referência de 464 mm. O 

comprimento de referência RL se encontra no desenho de medidas: RL = EL - 36. A folga axial, de 0,5 mm por 

lado, já foi considerada. A largura nominal interna do seu transportador é de 500 mm, isto também corresponde 

ao comprimento de montagem EL, o que significa que o comprimento de referência é de: 500 - 36 = 464 mm.

Padrões

exemplo de 

encomenda

descrição do produto

• Rolete de transporte de acionamento fixo, estável e extremamente robusto
 - Engrenagens de poliamida soldadas de aço

• Compatível com o rolete de transporte com acionamento fixo da Série 3600
 - Medidas de engrenagens idênticas

• Amplas variantes de acionamento
 - Ligação e acionamento de corrente tangencial

• Fácil colocação lateral dos materiais a serem transportados
 - Extremidades arredondadas dos tubos

• Transporte interior acionado para o transporte de materiais pesados

• Paletes, recipientes de aço, etc.

• Rolamentos de esferas de precisão vedados (6205 2RZ)

• Engrenagens de aço, soldadas com o tubo

• Galvanizados a fogo após a soldagem

• Plataforma 1450

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 5000 N
Máx. velocidade de transporte 0,5 m/s
Faixa de temperatura 0 a +40 °C

materiais  
Alojamento Poliamida
Cabeçote de acionamento Aço
Vedação Poliamida
Rolamento de esferas Aço 6205 2RZ

Tabela de capacidade de carga dinâmica e de superfície.

modelo de eixo, rosca interior

Ø do 
tubo
mm

Transmissão Máx. capacidade de carga em N

com comprimento de montagem em mm

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
80 x 3 1 & 2 engrenagens de aço 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4740 3600
89 x 3 1 & 2 engrenagens de aço 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Plataforma  

pertencente

Capacidade de 

carga

Rolo de tRanspoRte  
paRa CaRGas seveRas  

da séRie  3950 
Roletes de 
transporte
Acionamento fixo
Série 3950

O rolete de transporte com acionamento fixo  
mais firme para cargas severas

Informações gerais de roletes de transporte pág. 116     Rolo de transporte para cargas severas da Série 3560 pág. 122
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medidas para flange-guia

Acionamento Distância A do flange-guia
mm

Engrenagem Min. 54
2 engrenagens Min. 80

opções
Além dos nossos padrões, também oferecemos, a pedido, as seguintes opções:

• Engrenagem de aço polido, soldado com tubo de aço galvanizado

RL Comprimento de referência / comprimento de encomenda
EL Comprimento de montagem
AGL Comprimento total do eixo

 

medidas para engrenagem de aço de 5/8“ sem flange-guia

Número de dentes Ø do círculo do cabeçote
mm

Ø do círculo primitivo
mm

Ø A
mm

15 83 76,36 60
18 98 91,42 70

medidas para 2 engrenagens de aço de 5/8“ sem flange-guia

Número de dentes Ø do círculo do cabeçote
mm

Ø do círculo primitivo
mm

Ø A
mm

15 83 76,36 60
18 98 91,42 70

medidas

Rolo de tRanspoRte  
paRa CaRGas seveRas  

da séRie  3950 
Roletes de 
transporte
Acionamento fixo
Série 3950

O rolete de transporte com acionamento fixo  
mais firme para cargas severas

Informações gerais de roletes de transporte pág. 116     Rolo de transporte para cargas severas da Série 3560 pág. 122
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o u t R o s  e l e m e n to s  
d e  t R a n s p o R t e  e  a C e s s ó R i o s

Roletes de 
pressão

Série 2600 Para correias planas pág. 136

esferas 
transferidoras

Série 5500 Capacidade de carga até 500 N, carcaça de plástico pág. 138
Série 5000 Capacidade de carga até 20 000 N, carcaça de aço pág. 142

Rodízios de 
transporte

Série 2130 Rodízios de plástico para transporte com Ø de 48 mm pág. 146
Série 2370 Rodízios de plástico para transporte com Ø de 38 mm pág. 148
Série 2200 Rodízios de transporte de aço com Ø de 48 mm pág. 150

omniWheels Série 2500 Rolo multidirecional com Ø de 48 mm e com Ø de 80 mm pág. 152
Série 2800 Módulo Omnimat 48 mm pág. 154

trilhos de roletes Série BU 40 Linhas de roletes corrediças, recipientes leves e de médio peso pág. 156
Série BU 50 Linhas de roletes corrediças, paletes semi-pesadas e pesadas pág. 158
Série Floway Para prateleiras de comissionamento e tapetes de rodízios pág. 160

acessórios 
para roletes de 

transporte

PolyVee Correias Correias de acionamento para Série 3500 e RollerDrive pág. 162
Flanges-guia Guia axial para recipientes leves e de médio peso pág. 163
Eixo passante variável ± eixos passantes de eixos padrões pág. 164
Adaptadores de eixo Adaptador plástico de eixo para otimização de ruído pág. 164
Elemento antiestático Esfera de latão para a descarga de energia elétrica pág. 165

acessórios para 
Rollerdrive

Cabo para Z-Card pág. 166
Cabo de extensão pág. 167

Outros elementos 
de transporte e 
acessórios
Informações 
gerais

Informações gerais de roletes de transporte pág. 26     RollerDrives pág. 82 DriveControls pág. 102
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medidas

Fig.: medidas para 2601 / 2606 Fig.: medidas para 2611

Fig.: medidas para 2610 Fig.: medidas para K 212

descrição do produto

• Rolamento de esferas apoiado por tubo distanciador 
 - Para aparafusamentos fixos

• Modelo alternativo em Inox
 - Inoxidável

• Superfície de rolamento cônica para alinhamento da correia
 - Função de centragem automática

• Rolete de pressão de correia para acionamento com correia plana

• Apropriado para 20 - 30 mm correias planas largas

• Fixação móvel ao perfil

• Rolamento de esferas de precisão 6000 2Z, como alternativa em modelo inoxidável, e 688 2Z

• Rolamento deslizante para roletes de correia redonda K 212 de poliamida 

escolha de produto
Meio de  
acionamento
 

Modelo do 
rolamento
 

Flange-guia
 

Material
 

Cor
 

Máx.  
capacidade 
de carga

Máx.  
velocidade de 
transporte

Número de 
pedido

N m/s  
Correia plana 6000 2Z ü Poliamida Preto 2500 2,5 2601

6000 2Z 
inoxidável

ü Poliamida Branco 2500 2,5 2606

6000 2Z   Poliamida Preto 2500 2,5 2611

688 2Z 
inoxidável

ü Polioximetileno Cinza 2000 2,5 2610

Correia 
redonda

Rolamento 
deslizante

  Poliamida Cinza 1000 1,2 K 212

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Rolete de pRessão 2600

Outros 
elementos de 
transporte
Roletes de 
pressãoPara correias planas e correias redondas

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134     Rolete de transporte universal da Série 1700 pág. 38
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escolha de produto
Fixação
 

Ø da esfera Material
 

Máx. capacidade de 
carga

Peso Número de 
pedido
 mm N g

Flange inferior 25,4 Aço 500 109 5500
Aço, inoxidável 500 109 5505
Plástico 200 51 5520

Flange superior 25,4 Aço 500 107 5503
Aço, inoxidável 500 107 5508
Plástico 200 41 5522
Aço 500 109 5501
Aço, inoxidável 500 109 5506
Plástico 200 51 5521

Pino roscado 25,4 Aço 500 117 5504
Aço, inoxidável 500 117 5509
Plástico 200 59 5512

descrição do produto

• É possível transportar em qualquer direção

• Construção simples de cruzamentos e desvios

• Esferas de rolamento leve

• Modelo inoxidável como opção

• Esfera de plástico
 - Nenhum dano em superfícies críticas

• Alinhamento de placas e recipientes de médio peso com superfícies lisas

• Funcionamento de propulsão de placas de aço e de madeira

• No funcionamento, as esferas de apoio circulam sob a esfera principal, de modo que seja garantido um apoio 

constante do material a ser transportado

• Carcaça de poliamida

• Cavidade esférica para as esferas de apoio de aço temperado

• Proteção contra pó e respingos de água, devido à vedação de feltro na esfera de aço

• A capacidade de carga das esferas transferidoras é aproveitada de forma ideal, se as esferas tiverem exata-

mente o mesmo nível

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

nota de  

planejamento

esfeRa  
tRansfeRidoRa 5500

Outros 
elementos de 
transporte
Esferas 
transferidorasCapacidade de carga até 500 N, carcaça de plástico

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134 Esfera transferidora de aço 5000 pág. 142
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medidas

Ø D
mm

Ø E
mm

C
mm

F
mm

G
mm

H
mm

T
mm

44,0 - 0,2 7 60 74 / 52 35 26 3

Ø D
mm

Ø F
mm

B
mm

G
mm

H
mm

T
mm

44,0 - 0,2 52 19,5 35 26 3

medidas com 

flange inferior

medidas com 

flange superior

Ø D
mm

Ø F
mm

A
mm

G
mm

H
mm

L
mm

T
mm

44,0 - 0,2 52 M8 35 26 22 3

 

Ø D
mm

Ø E
mm

B
mm

C
mm

F
mm

G
mm

H
mm

T
mm

44,0 - 0,2 7 19,5 60 74 / 52 35 26 3

medidas com 

pino roscado

medidas com 

flange superior

esfeRa  
tRansfeRidoRa 5500

Outros 
elementos de 
transporte
Esferas 
transferidorasCapacidade de carga até 500 N, carcaça de plástico

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134 Esfera transferidora de aço 5000 pág. 142
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escolha de produto
Fixação
 

Ø da esfera Material
 

Máx. capacidade de 
carga

Peso Número de 
pedido
 mm N g

Flange inferior 12,7 Aço 360 78 5019
25,4 1820 480 5020
25,4 3200 797 5021
38,1 10 000 1284 5022
50,8 20 000 5556 5023

Flange superior 12,7 Aço 360 78 5024
25,4 1820 432 5025
25,4 3200 802 5026
38,1 10 000 1284 5027
50,8 20 000 5844 5028

Pino roscado 12,7 Aço 360 43 5014
25,4 1820 480 5015
25,4 3200 598 5016
38,1 10 000 1198 5017
50,8 20 000 5500 5018

descrição do produto

• É possível transportar em qualquer direção

• Construção simples de cruzamentos e desvios

• Esferas de rolamento leve

• Alinhamento de placas e recipientes pesados e de médio peso com superfícies lisas

• Funcionamento de propulsão de placas de aço e de madeira

• É possível montar de cabeça para baixo (Upside down)

• No funcionamento, as esferas de apoio circulam sob a esfera principal, de modo que seja garantido um apoio 

constante do material a ser transportado

• A esfera gira sobre muitas pequenas esferas em rotação, que por sua vez giram sobre uma mesa de aço 

temperado, em forma de cogumelo

• A capacidade de carga das esferas transferidoras é aproveitada de forma ideal, se as esferas tiverem exata-

mente o mesmo nível

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

nota de  

planejamento

esfeRa tRansfeRidoRa  
de aço 5000

Outros 
elementos de 
transporte
Esferas 
transferidorasCapacidade de carga até 20 000 N, carcaça de aço

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134    Esfera transferidora com carcaça de plástico da Série 5500 pág. 138
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medidas

Ø da esfera
mm

CxC
mm

D
mm

E
mm

FxF
mm

T
mm

W
mm

Y
mm

12,7 34,9 pcd 23,8 2 x 3,6 44,5 sq 3,2 18,6 22,6
25,4 44,5 sq 44,5 4 x 5,6 57,2 sq 4,8 35,7 41,3
25,4 57,9 sq 50,8 4 x 7,1 76,2 sq 6,4 38,1 44,5
38,1 57,9 sq 60,3 4 x 7,1 76,2 sq 12,7 48,8 61,5
50,8 101,6 sq 111,1 / 104,8 cônico 4 x 11 127 sq 12,7 82,5 98,4

Ø da esfera
mm

D
mm

d
mm

L
mm

W
mm

Y
mm

12,7 20,6 M8 15,9 15,1 35,0
25,4 44,5 M12 25,4 43,0 74,0
25,4 50,8 M12 25,4 45,2 77,0
38,1 60,3 M20 41,1 60,3 114,1
50,8 101,6 M24 50,8 93,3 160,0

medidas com 

flange inferior

medidas com 

pino roscado

Ø da esfera 
mm

B
mm

CxC
mm

D
mm

E
mm

FxF
mm

T
mm

Y
mm

12,7 11,4 34,9 pcd 23,8 2 x 3,6 44,5 dia. 3,2 11,2
25,4 31,0 44,5 sq 44,5 4 x 5,6 57,2 sq 4,8 10,3
25,4 31,8 57,9 sq 50,8 4 x 7,1 76,2 sq 6,4 12,7
38,1 34,9 57,9 sq 60,3 4 x 7,1 76,2 sq 12,7 25,4
50,8 65,1 101,6 sq 110,0 4 x 10,2 127,0 sq 19,1 33,3

medidas com 

flange superior

esfeRa tRansfeRidoRa  
de aço 5000

Outros 
elementos de 
transporte
Esferas 
transferidorasCapacidade de carga até 20 000 N, carcaça de aço

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134    Esfera transferidora com carcaça de plástico da Série 5500 pág. 138
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descrição do produto

• Rolamento silencioso

• De plástico resistente a golpes

• Pista de rolamento de dupla carreira de esferas

• Baseada na plataforma 1100

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Material Polipropileno
Cor Preto
Alojamento Esferas de aço sobre cubo de aço galvanizado
Capacidade de carga estática 100 N
Capacidade de carga dinâmica 200 N
Peso 27 g

número de pedido
 Ø do orifício 
mm

Anel de borracha 
montado

Número de pedido

6,5 2130

8,2 2131

6,5 ü 2132

8,2 ü 2133

Rodíz ios de plástiCo  
paRa tRanspoRte 2130

Outros 
elementos de 
transporte
Rodízios de 
plástico para 
transportePista de rolamento de dupla carreira de esferas

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134 Rodízios de aço 2200 pág. 150

medidas

6,
5

8,
2

17

24

Ø
 4

8
Ø
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medidas

Fig.: medidas sem flange-guia Fig.: medidas com flange-guia

descrição do produto

• Simples montagem

• Rolamento silencioso

• De plástico resistente a golpes

• Pista de rolamento de dupla carreira de esferas

• Fixação móvel ao perfil

• Pino roscado, galvanizada, M8 15 mm

• Fenda de 2 mm para chave de fenda

• Baseada na plataforma 1100

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Material Polipropileno
Capacidade de carga estática 50 N
Capacidade de carga dinâmica 100 N

escolha de produto
Modelo Alojamento Cor Peso Número de pedido
Sem flange-guia Esferas de aço sobre cavilha de aço 

galvanizado
Preto 45 g 2371

Esferas inoxidáveis sobre cavilhas inoxidáveis Cinza 45 g 2373
Com flange-guia Esferas de aço sobre cavilha de aço 

galvanizado
Preto 49 g 2370

Esferas inoxidáveis e cavilhas inoxidáveis Cinza 49 g 2372

Rodíz ios de plástiCo  
paRa tRanspoRte 2370

Outros 
elementos de 
transporte
Rodízios de 
plástico para 
transportePista de rolamento de dupla carreira de esferas

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134

2,
5

M8

Ø 38

28
15 2,

5

M8

Ø 38

28

15

Ø 60

25



150 151Especificação do material p. 222       Para o seu projeto obterá suporte na parte de planejamento p. 168

descrição do produto

• Boa estabilidade de rolamento

• Longa vida útil devido a superfícies das pistas de rolamento de esferas

• Pista de rolamento de uma carreira de esferas

• Baseada na plataforma 1200

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Material Aço, galvanizado
Alojamento Esferas de aço sobre cubo de aço galvanizado
Capacidade de carga estática 100 N
Capacidade de carga dinâmica 200 N
Peso 60 g

número de pedido
Ø do orifício 
mm

Anel de borracha 
montado

Número de pedido

6,5 2200

8,2 2201

6,5 ü 2202

8,2 ü 2203

Rodíz ios de aço 2200 

Outros 
elementos de 
transporte
Rodízios de 
açoPista de rolamento de uma carreira de esferas

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134     Rodízios de plástico para transporte 2130 pág. 146

medidas

6,
5

8,
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24
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8
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medidas

Ø do rolete
mm

X
mm

Y
mm

W
mm

V 
mm

48 3 3 21,5 40
80 4 4 34 65

descrição do produto

• Fácil montagem

• É possível transportar em qualquer direção

• Rodízios de transporte acopláveis entre si

• Construção simples de cruzamentos e desvios

• Ambiente úmido

• Ambiente poeirento

• Versão acionada em uma direção com eixo sextavado

• Inoxidável devido à utilização de cavilhas inoxidáveis

• Baseada na plataforma 1500

• É necessário que o material a ser transportado tenha um fundo firme e plano

• A capacidade de carga é aproveitada de forma ideal, quando os Omniwheels que, trabalham juntos, têm o 

mesmo nível e as superfícies de apoio do material a ser transportado são lisas

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Material do quadro Poliamida
Material dos pequenos cilindros Poliamida
Material do pino Aço, inoxidável
Alojamento Rolamento deslizante

escolha de produto
Ø do rolete
mm

Furo do cubo
mm

Máx. capacidade de carga
N

Número de pedido

48 8,2 50 2570
48 8,1 sext 50 2571
80 12,2 250 2580
80 11,2 sext 250 2581

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

nota de plane-

jamento

omniWheel  2500

Outros 

elementos de 

transporte

OmniWheelsPara desvios e cruzamentos

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134 Esfera transferidora 5500 pág. 138

X

W

Ø

Y

V
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descrição do produto

• É possível transportar em qualquer direção

• Perfis com canais para interconexões entre Omnimats

• Ambiente úmido

• Inoxidável

• Equipado com um par de OmniWheels da Série 2500 (Ø 48 mm) e eixo inoxidável (Ø 8 mm)

• É necessário que o material a ser transportado tenha um fundo firme e plano

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Máx. capacidade de carga 50 N
Alojamento Rolamento deslizante
Material da carcaça Polipropileno

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

nota de  

planejamento

módulo omnimat 2800

Outros 

elementos de 

transporte

OmniWheelsPara desvios e mesas de montagem

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134

medidas

número de pedido: 2800

61,2

50 55
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número de pedido

Ao encomendar deverá indicar, além do número de pedido, o comprimento total L (deve ser um múltiplo de 

52 mm) e o número de roletes de transporte.

Modelo Número de pedido
Com roletes de transporte de plástico BU40, L = XX mm, XX unidade 2139
Com rodízios de transporte de aço BU40, L = XX mm, XX unidade 2208

medidas

Fig.: medidas do perfil de aço Fig.: medidas do trilho de roletes

Fig.: medidas com rodízios  

de plástico para transorte

Fig.: medidas com rodízios  

de transporte de aço

nota para  

encomenda

descrição do produto

• Aplicação universal

• Apropriado para materiais a serem transportados, leves e de médio peso

• Linhas com declives e funcionamento de propulsão

• Guias laterais

• Perfil de aço galvanizado

• Função snap-in (engate) para rodízios no perfil

• Divisão padrão 52 mm

• Roletes de transporte utilizados
 - Roletes de transporte de plástico da Série 2130 
 - Roletes de aço da Série 2200

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Material Aço, galvanizado
Espessura da parede 1,2 mm
Divisão padrão 52 mm

Diagrama de carga (flexão devido à carga sobre a superfície 2 mm)

Capacidade de carga (N)

Distância entre apoios (m)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Vantagem para 
o cliente

aplicações

Características

Capacidade de 

carga

tR i lhos de  
Roletes bu40

Outros 
elementos de 
transporte
Trilhos de 
roletesLinhas de roletes corrediças para recipientes leves e de médio peso

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134 Trilhos de roletes BU50 pág. 158

1,
2

26,5

6,5

30

46

30

26 52

52 52

L max. = 2496
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Ø
 4
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16
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4

Ø
 4

8
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modelo
Rolete de transporte de plástico sem flange-guia
Rolete de transporte de plástico com flange-guia
Rolete de transporte de aço

medidas

Fig.: medidas do trilho de roletes

Fig.: medidas do perfil de aço

Fig.: medidas com rolete de transporte  

de plástico sem flange-guia

Fig.: medidas com rolete de transporte  

de plástico com flange-guia

Fig.: medidas com roletes de transporte  

de aço

descrição do produto

• Aplicação universal

• São possíveis diferentes divisões de roletes

• Apropriado para o transporte de materiais de médio peso e pesados

• Linhas com declives e funcionamento de propulsão

• Guias laterais

• Perfil de aço galvanizado

• Roletes rebitados no perfil, cavilhas rebitadas 8 mm

• Roletes de transporte utilizados para a plataforma 1700:
 - Roletes de transporte de plástico (Ø 50 mm) com ou sem flange-guia; capacidade de carga estática:  

300 N / capacidade de carga dinâmica: 400 N
 - Roletes de transporte com tubo de aço (Ø 50 mm); capacidade de carga estática:  

1200 N / capacidade de carga dinâmica: 1600 N

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Material Aço, galvanizado
Espessura da parede 2,5 mm
Divisão padrão 52, 78, 104, 156 mm

Diagrama de carga (flexão devido à carga sobre a superfície 2 mm)

Capacidade de carga (N)

Distância entre apoios (m)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

número de pedido

Por favor entre em contato com o seu assistente da Interroll.

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Capacidade de 

carga

tR i lhos de Roletes bu50

Outros 
elementos de 
transporte
Trilhos de 
roletes

Linhas de roletes corrediças e dispositivos de saída  
para paletes de médio-peso e pesados

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134 Trilhos de roletes BU40 pág. 156

2613 26

L max. = 3900

Ø 8,1

SW 11,5

2,
5
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30

60

50
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medidas

Fig.: Rodízios

Fig.: Barra de rodízios

descrição do produto

• Apoio dos suportes laterais perfilados no eixo
 - Assegura o movimento livre dos rodízios, mesmo sob altas cargas

• Barra de rodízios para prateleiras de comissionamento

• Tapete de rodízios para força da gravidade e para funcionamento de propulsão

• Para o transporte de materiais leves e de médio peso

• Linhas com declives e funcionamento de propulsão

• Rodízios de polietileno altamente comprimido

• Perfil de aço galvanizado

• Eixo de 3 mm galvanizado, contínuo

dados técnicos
dados técnicos gerais  

Material Poliamida
Divisão padrão 28 mm
Cor do rodízio Preto
Máx. capacidade de carga por rolete 80 N

61,0

25,0

12,1

6,5
3,8 2,4 1,6 1,1 0, 8 0,5
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C
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 (k
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m
)

Distância entre apoios (m)

Por favor especifique o comprimento do perfil com o seu assistente dos clientes Interroll.

Vantagem para 

o cliente

aplicações

Características

Capacidade de 

carga

nota para  

encomenda

floWay

Outros 
elementos de 
transporte
Trilhos de 
roletesPara prateleiras de comissionamento e tapetes de rodízios

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134

34,8

30,4

21
,5

Ø 6,8

34

23

25

20 2028

L max. = 2308

Ø 25

10 10
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Flanges-guia

descrição do produto

• Flanges-guia firmes, completamente de aço, para tubos com Ø de 50, 60, 80 e 89 mm

• Soldados, em toda a volta, ao tubo

• O guiamento lateral firme evita um deslocamento lateral do material a ser transportado

• Encomendável para as seguintes séries de roletes de transporte:
 - Rolete de transporte de aço da Série 1200

 - Rolete de transporte universal da Série 1700 

 - Rolete de transporte com acionamento fixo da Série 3500/3560

 - Rolete de transporte por força da gravidade da Série 1450

Para a divisão de rolos deve sempre ser observado que no mínimo 2 roletes de transporte com flange-guia 

estejam em contato com o material a ser transportado

medidas

Ao encomendar indique por favor as medidas de encomenda A + D.

d
mm

B
mm

s
mm

w
mm

Amin

mm
Dmin

mm
50 75 3 8,5 22 22
60 100 3 8,5 22 22
80/89 150 4 18 30 30

nota de  

planejamento

nota para  

encomenda

PolyVee Correias

descrição do produto

• Correia padrão: ISO 9981; DIN 7867
 - Correia padrão flexível

 - Vida útil significantemente mais longa do que a de correias redondas

 - Até 300 % mais de transmissão de torque do que as correias redondas comparativamente

 - Correias flexíveis, 1 a 3 % de tensão prévia

 - Também apropriado como acionamento de curvas (só para correias de 2 ranhuras)

escolha de produto

Número de 
ranhuras

Máx. peso do material a 
ser transportado
kg

Distância entre os 
roletes
mm

Número de pedido

2 50 60 H68B
75 H68C
100 H68D
120-125 H68E

3 300 60 H68F
75 H68G
100 H68H
120-125 H68J

a C e s s ó R i o s  pa R a  
R o l e t e s  d e  t R a n s p o R t e

Acessórios

Acessórios 

para roletes de 

transporte

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134    Informações gerais de roletes de transporte pág. 26
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eixo passante variável

descrição do produto

• Os eixos passantes podem ser alongados ou encurtados em relação ao padrão

• Disponível para as seguintes séries de roletes de transporte:
 - Rolete de transporte de movimento suave da Série 1100 

 - Rolete de transporte de aço da Série 1200

 - Rolete de transporte universal da Série 1700 

• Encomendável para os seguintes modelos de eixos:
 - Eixo com rosca interior

 - Eixo com rosca exterior

 - Eixo retrátil

 - Eixo com superfície chavetada

Os possíveis eixos passantes dependem do respectivo modelo de eixo. Por favor entre em contato com o seu 

assistente da Interroll. 

Com um eixo passante variável, é possível que o apoio axial através da vedação não seja assegurado. No caso 

de maiores forças axiais, como p. ex. em deslocamentos laterais, pode ser necessário montar construções de 

substituição apropriadas, como p. ex. tubos distanciadores.

adaptadores de eixo

descrição do produto

• Apropriado para construções de perfil com orifícios oblongos abertos

• Baixo nível de ruídos

• Adaptador de eixo de plástico condutor de polioximetileno, montado sobre um eixo rígido

• Aumenta o comprimento de montagem

• Os adaptadores de eixo não são uma alternativa para o shutttle do eixo cônico da Série 1700 pág. 38

• Os roletes de transporte são colocados, soltos, por cima, nos perfis

escolha de produto

Ø do eixo
mm

Medida externa
mm

EL
mm

Número de pedido

8 11 sext, 11 de comprimento +5 K258
10 SW12 x 8 +4 K247

nota para  

encomenda

nota de  

planejamento

Vantagem para 

o cliente

Características

nota de  

planejamento

elemento antiestático

descrição do produto

• Esfera de latão para a descarga de energia elétrica da superfície do tubo

• Ligação permanente entre o tubo de aço e o eixo

• É normalmente montado em todos os roletes de transporte com canais no tubo

• Pode ser encomendado para todas as séries de roletes de transporte (exceto a Série 1500) e para todos os 

diâmetros de tubo

Por favor entre em contato com o seus assistente da Interroll.

A energia elétrica deve ser conduzida do eixo para o perfil. O construtor da instalação deve assegurar uma boa 

condutibilidade do eixo do rolete para o perfil do quadro através de medidas apropriadas.

nota para  

encomenda

nota de  

planejamento

a C e s s ó R i o s  pa R a  
R o l e t e s  d e  t R a n s p o R t e

Acessórios

Acessórios 

para roletes de 

transporte

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134    Informações gerais de roletes de transporte pág. 26
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Cabo de extensão para Rollerdrive eC310

descrição do produto

• Classe de proteção: IP66

• Comprimento: 2 m

• Ligação: Sistema de encaixe de ambos os lados

número de pedido: 89Vn

Cabo para Z-Card

descrição do produto

• Todos cabos estão equipados com os respectivos plugues e buchas de passagem dos dois lados e prepa-

rados para a montagem

escolha de produto

Cabo Descrição Número de pedido
Cabo de comunicação De Z-Card a Z-Card 89VC
Cabo de conexão do sensor Para sensor M8, comprimento 1 m 89VA

Para sensor M8, comprimento 2 m 89VB
Cabo de conexão para fonte de alimentação Comprimento 1 m, cordões abertos 89VJ

a C e s s ó R i o s  
pa R a  R o l l e R d R i v e

Acessórios

Acessórios 

para  

RollerDrive

Outros elementos de transporte e acessórios pág. 134
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paRte de planejamento e 
espeCif iCação de mateRial
Para que serve a parte de planejamento?
A parte de planejamento serve de apoio para o planejamento de instalações de técnica de transporte e para a 

seleção de componentes. A parte de planejamento oferece:

• Ajudas para uma decisão na escolha de produtos

• Descrições detalhadas dos produtos e dos materiais

• Informações a respeito das áreas, dos critérios e dos limites de aplicação

• Orientação no catálogo

Para que serve a especificação do material?
A especificação do material serve como obra de referência. Aqui poderá se informar, de forma compacta e 

detalhada, sobre os materiais usados nos produtos da Interroll. As informações são classificadas em tubos, 

rolamentos, eixos, acionamentos e plásticos.

Parte de 
planejamento e 
especificação 
de material
Informações 
gerais

Princípios de planejamento Princípios de construção
Dimensões do seu material a ser transportado pág. 170 para percursos de transporte retos pág. 206
Peso do seu material a ser transportado pág. 171 para curvas pág. 212
Material do seu material a ser transportado pág. 172 para RollerDrive e Controles pág. 218
Exigências à instalação de transporte /  
condições ambientais

 
pág. 173

informações de planejamento especificação do material
Plataformas pág. 174 Tubos pág. 222
Tubos pág. 178 Rolamentos pág. 223

Materiais dos tubos/revestimentos dos tubos pág. 179 Eixos pág. 224
Tubos com flanges guia/canais pág. 183 Acionamentos pág. 225

Rolamentos pág. 186 Plásticos técnicos pág. 226
Acionamentos pág. 188
Eixos pág. 200



170 171www.interroll.com

Peso do seu material a ser transportado

O peso de transporte influencia principalmente:

• diâmetro, distância e capacidade de carga: O peso do material a ser transportado deve ser distribuído 

sobre muitos roletes de transporte, de modo que a máxima capacidade de carga de cada um dos roletes de 

transporte não seja ultrapassada. Com isto, pode ser que seja necessário que se encontrem mais do que três 

roletes de transporte por baixo do material a ser transportado. Quanto maior o diâmetro do tubo, tanto maior 

a capacidade de carga. A capacidade de carga também é aumentada por eixos atarraxados que enrijecem 

adicionalmente o transportador e funcionam como travessas.

• acionamento: São possíveis os mais diferentes acionamentos com produtos da Interroll, que no entanto 

devem ser adaptados de acordo com a aplicação.

Distribuição de peso irregular no material a ser transportado:

• Basicamente o peso de um material a ser transportado/volume deveria ser distribuído o mais uniformemente 

possível. Quanto mais irregular a distribuição de peso, tanto mais difícil será um transporte confiável. Para 

paletes deve ser observado que só os roletes sob os cantos dos paletes é que carregam o peso (palete eu-

ropeu). Por isto no transporte de paletes o número de roletes portantes se limita normalmente a, no máximo, 

quatro roletes.

Qual é o peso 

do seu material 

a ser  

transportado?

Qual é a  

distribuição de 

peso do seu 

material a ser 

transportado?

A base para o planejamento são as características do seu material a ser transportado, as suas exigências em 

relação à instalação de transporte e às condições ambientais. Para encontrar a solução ideal para a sua instalação 

de transporte, se faz necessário atentar-se com as seguintes questões e com as condições daí resultantes para a 

escolha do produto.

dimensões do seu material a ser transportado

O comprimento e a largura do seu material a ser transportado influenciam três fatores:

• o avanço reto: Quanto maior a relação entre o comprimento e a largura, tanto mais estável é o avanço reto. 

Com uma pequena relação entre o comprimento e a largura, poderão ser necessárias medidas adicionais 

para estabilizar o avanço reto.

• Comprimento de referência : Normalmente o comprimento de referência  corresponde à largura do material 

a ser transportado + 50 mm, ou no caso de materiais grandes a serem transportados, como paletes ma-

iores, + 100 mm. Em curvas devem ser escolhidos roletes de transporte cônicos e os seus comprimentos 

devem ser calculados separadamente (veja parte de planejamento, pág. 212).

• distância entre os roletes: Para que o material possa ser transportado sem problemas, é necessário que 

a distância entre os roletes seja selecionada de modo que sempre se encontrem, no mínimo, três roletes de 

transporte por baixo do material a ser transportado.

Quanto maior a altura de um material a ser transportado, em relação à sua superfície de apoio, tanto maior será o 

risco que tombe durante o transporte. O seguinte deve ser observado:

• Minimizar, o quanto puder, a distância entre os roletes, para assegurar um transporte com uma superfície de 

apoio, a maior possível.

• Evitar uma aceleração e uma frenagem muito forte.

• Em linhas com declives deverá averiguar o centro de gravidade do material a ser transportado e controlar o 

risco de tombar.

Qual é o  

comprimento e 

a largura do seu 

material a ser 

transportado?

Qual é a altura 

do seu  

material a ser 

transportado?

pR inCípios de planejamento

Parte de 

planejamento

Princípios de 

planejamento



172 173www.interroll.com

suas exigências em relação à instalação de transporte

Os seguintes parâmetros determinam as características da sua instalação de transporte:

• Máximo débito por unidade de tempo

• Geometria do material a ser transportado

• Peso e material do material a ser transportado

• Exigências em relação à técnica de controle

• Condições ambientais

Devido ao transporte sobre roletes há basicamente uma carga eletrostática.

• modelo antiestático: Para descarregar imediatamente uma carga eletrostática sem a formação de faíscas, 

a Interroll oferece variantes eletrostáticas de todos os produtos. Os roletes de transporte, acionados sobre 

canais, são basicamente do modelo antiestático. Com um elemento antiestático, a carga é transportada, 

com baixa impedância, do tubo para o eixo. O orifício perfilado, no qual o rolete é colocado ou no qual ela é 

atarraxada, deve no entanto ter superfícies polidas, para que a carga possa ser transferidas sem faíscas para 

o suporte lateral ligado à terra. Isto é da responsabilidade do fabricante da instalação.

O desenvolvimento de ruídos é influenciado por:

• acionamento: Cada acionamento causa ruídos, os acionamentos da Interroll no entanto são especialmente 

silenciosos. Basicamente vale: Um acionamento por corrente produz mais ruídos do que um acionamento a 

correia, como PolyVee ou correias redondas.

• material e rolamento: Quase todos os produtos da Interroll utilizam tecnopolímeros entre as peças metáli-

cas, para alcançar uma ideal atenuação de ruído.

Materiais úmidos a serem transportados ou condições ambientais úmidas influenciam:

• material e rolamento: Roletes de transporte com rolamentos de esferas de precisão são, em condições am-

bientais normais, protegidos de forma ideal contra umidade e sujeira. Se as partes da instalação tiverem que 

ser constantemente expostas a umidade e a água, a Interroll oferece rolamentos de esfera inoxidáveis, assim 

como tubos e eixos de materiais inoxidáveis.

Em princípio os roletes de transporte podem ser utilizados a temperaturas entre -28 e +40 °C. As faixas de 

temperatura respectivamente válidas encontram-se nas páginas de produto das séries de roletes de transporte. 

Para condições de temperatura especiais, entre em contato com o seu assitente da Interroll. 

Que  

comprimento ou 

débito deverá 

ter a sua  

instalação?

Há carga  

estática?

deseja uma 

instalação  

silenciosa?

deseja uma 

instalação  

inoxidável?

a instalação 

funciona sob 

extremas  

temperaturas?

material do seu material a ser transportado

O material, especialmente as propriedades da base, influencia a resistência de rolamento e de partida:

• acionamento, diâmetro e distância: Materiais duros, como p. ex. recipientes de plástico, apresentam 

resistências de rolamento e de acionamento inferiores a de materiais macios, como p. ex. caixas de papelão. 

Isto influencia diretamente a potência de acionamento necessária e deve ser considerado nos seus cálculos. 

Quanto mais macio o lado de baixo do material a ser transportado, tanto maior é, com o mesmo peso, a 

potência de acionamento necessária, para o caso de um lado de baixo duro. Basicamente também vale que, 

quanto mais macio o material a ser transportado, tanto menor deverá ser a distância entre os roletes.

• Capacidade de carga e distância: Ranhuras, canais, ripas ou sulcos nos fundos dos materiais a serem 

transportados não constituem problema algum, contanto que percorram paralelamente ao sentido de trans-

porte. Dependendo da pronunciação, especialmente no caso de ranhuras transversais, aumenta a potência 

de acionamento necessária. Rahuras transversais podem influenciar negativamente o transporte, e pode ser 

necessário que a divisão de rolete seja averiguada empiricamente.

Qual é o  

material do seu 

material a ser 

transportado?

pR inCípios de planejamento

Parte de 

planejamento

Princípios de 

planejamento
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aplicação

Para faixas de temperatura além dos valores limites para plásticos
• Para transportadores não-acionados e para transportadores acionados
• Para materiais a serem transportados, leves e de médio peso

Rolamentos de esferas e materiais

As caixas do mancal prensadas e os anéis interiores dos rolamentos de esfera metálicos são temperados e 
galvanizados. A forma do rolamento de esferas foi especialmente projetada para roletes de transporte e tolera 
um enrolamento de rolamento mais elevado do que rolamentos de esferas de precisão comparáveis. Contudo 
as velocidades de transporte são limitadas. Devido à construção completamente de aço, o nível de ruídos é bem 
mais alto do que em roletes de transporte com carcaças de roletes de plástico.

Características

A plataforma 1200 foi especialmente planejada para a aplicação em extremas temperaturas ambientes.

Máx. velocidade de transporte com Ø de 30 mm 0,3 m/s
Máx. velocidade de transporte com Ø de 50 mm 0,8 m/s
Máx. capacidade de carga 1200 N
Faixa de temperatura -28 até +80 °C

séries de roletes de transporte apropriados
• Rolete de transporte de aço da Série 1200 pág. 32

• Rodízios de transporte de aço da Série 2200 pág. 150

aplicação 

Para áreas molhadas e que requerem higiene

• Para transportadores não-acionados e para transportadores acionados

• Para materiais a serem transportados, leves e de médio peso

Rolamentos de esferas e materiais

Os rolamentos de esferas são rolamentos deslizantes e são de plástico (poliamida ou POM + PTFE) com uma 
cavilha de eixo de aço inoxidável. Os materiais e as superfícies do emparelhamento do rolamento são sintonizados 
entre si, de modo que os pontos de mancal podem funcionar a seco sem lubrificação.  Todos os materiais são 
inoxidáveis. Com tubos de plástico ou de aço inoxidável, os roletes de transporte são completamente inoxidáveis. 

Características

A plataforma 1500 foi especialmente elaborada para áreas que requerem higiene e para áreas com risco de 
corrosão. Todas as carcaças dos roletes são fechadas para dentro, assim os líquidos ou outras substâncias não 
podem penetrar nos roletes. Os roletes de transporte podem ser limpos com produtos de limpeza de tipo comercial. 

As características e as áreas de aplicação dos plásticos encontram-se na pág. 226.

Máx. velocidade de transporte com Ø de 30 mm 0,3 m/s
Máx. velocidade de transporte com Ø de 50 mm 0,8 m/s
Máx. capacidade de carga 120 N
Faixa de temperatura -10 até +40 °C

séries de roletes de transporte apropriados

• Rolete de transporte com rolamento deslizante da Série 1500 pág. 36

• OmniWheel Série 2500 pág. 152

Plataforma 1200 

para extremas 

temperaturas 

ambientes

Plataforma 1500 

para roletes 

de transporte 

com rolamento 

deslizante

As séries de roletes de transporte da Interroll são reunidas em cinco plataformas. Cada plataforma é caracterizada 

por um determinado tipo de rolamento e por certos materiais – os dois fatores decisivos para a função e para as 

possibilidades de aplicação dos produtos.

Dentro de uma plataforma vale:

• O rolamento e os materiais da carcaça do rolamento e da vedação são iguais

• As formas construtivas dos rolamentos podem ser diferentes

• As variantes são o resultado de combinações de medidas de eixos e de tubos, assim como de materiais 

aplicação

• Para aplicações por força da gravidade

• Para um funcionamento especialmente leve e silencioso dos roletes de transporte

• O modelo inoxidável é apropriado para áreas molhadas

• Para materiais a serem transportados, leves e de médio peso

• Não apropriado para transportadores acionados

Rolamentos de esferas e materiais

Os rolamentos de esferas são de plástico com esferas de aço ou de aço inoxidável. O anel exterior e o cone do 

rolamento são de polipropileno ou de POM. Os rolamentos são lubrificados com uma graxa apropriada para o 

transporte de alimentos.

Características

A plataforma 1100 proporciona um funcionamento leve e especialmente silencioso dos roletes de transporte para 

sistemas de força da gravidade a temperaturas ambientes normais. 

As características e as áreas de aplicação dos plásticos encontram-se na pág. 226.

Máx. velocidade de transporte com Ø de 20 mm 0,1 m/s
Máx. velocidade de transporte com Ø de 50 mm 0,3 m/s
Máx. capacidade de carga 350 N
Faixa de temperatura -5 até +40 °C

séries de roletes de transporte apropriados

• Rolete de transporte de movimento suave da Série 1100 pág. 28

• Rodízios de transporte da Série 2130 pág. 146

• Rodízios de transporte da Série 2370 pág. 148

Plataforma 1100 

para  

transportadores 

não acionados

platafoRmas
Informação de 

planejamento

Plataformas
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aplicação

• Para transportadores acionados e para transportadores não-acionados

• Para cargas especialmente altas e grandes pesos individuais

• Com alojamentos de aço, apropriados para temperaturas extremas

Rolamentos de esferas e materiais

Os rolamentos do modelo padrão são rolamentos de esferas de precisão 6205 2RZ ou 6204 2RZ. Os elementos 

de acionamento, como engrenagens e ou cabeçotes de correia dentada para a Série 3600 são de poliamida 

reforçada com fibras de vidro ou de POM, para a Série 3950 de aço. A sede do rolamento do lado não acionado e 

a vedação são de poliamida.

Características

A plataforma 1450 foi projetada para cargas máximas devido a grandes pesos individuais. Uma variante é 

construída para aplicações supercongeladas.

Os elementos de acionamento de tecnopolímeros são protegidos contra torção através de uma montagem no 

tubo adaptada por forma. Para a proteção ideal contra corrosão, os cabeçotes de acionamento e flanges-guias de 

aço foram galvanizadas com o tubo após serem soldadas. Todas as soldas são foram realizadas em toda a volta e 

não só parcialmente.

As características e as áreas de aplicação dos plásticos encontram-se na pág. 226.

Máx. velocidade de transporte 0,5 m/s
Máx. capacidade de carga 5000 N
Faixa de temperatura do modelo padrão -5 até +40 °C
Faixa de temperatura do alojamento aço -28 até +40 °C

séries de roletes de transporte apropriados

• Rolete de transporte para carga severa da Série 1450 pág. 118

• Rolete de transporte para carga severa da Série 3600 pág. 126

• Rolete de transporte para carga severa da Série 3950 pág. 130

Plataforma 1450 

para as  

máximas cargas

aplicação

• Para transportadores acionados e para transportadores não-acionados

• Para o transporte especialmente silencioso com altas velocidades de transporte

• Para materiais a serem transportados, leves e de médio peso

• Muitíssimas áreas de aplicação

Rolamentos de esferas e materiais

Os rolamentos de esferas são rolamentos de esferas vedados de precisão DIN  6002 2RZ, 689 2Z e 6003 2RZ. 

Todos os rolamentos de esferas são lubrificados com graxa sem silicone e têm uma saliência de engate que 

permite um assento seguro do rolamento no alojamento. O rolamento de esferas 6002 2RZ também pode ser 

adquirido lubrificado ou no modelo inoxidável. 

A vedação de polipropileno integrada é fixada no anel interior do rolamento de esferas e têm três funções:

• Proteção do rolamento de esferas contra sujeira e respingos de água

• Compensação de diâmetro entre o eixo e o anel interior do rolamento de esferas

• Transferência das forças axiais para o rolamento de esferas

Características

A plataforma 1700 é prevista para altas cargas com um nível de ruído extremamente baixo e oferece a máxima 
flexibilidade de aplicação. O conceito do rolamento de alojamentos de poliamida, do rolamento de esfera de 
precisão e uma vedação de polipropileno ou de POM, faz com que o rolo de transporte seja extremamente 
silencioso e que ao mesmo tempo possa suportar grandes cargas.

Nos modelos padrões, as carcaças dos roletes e a os cabeçotes de acionamento de correia são montadas no 
tubo, adaptadas por forma. Uma particularidade da plataforma 1700 é o shuttle de eixo cônico que combina as 

vantagens do eixo de rosca interior e o eixo retrátil (veja modelo de eixo shuttle do eixo pág. 202).

As características e as áreas de aplicação dos plásticos encontram-se na pág. 226.

Máx. velocidade de transporte 2,0 m/s
Máx. capacidade de carga 3000 N
Faixa de temperatura -5 até +40 °C

séries de roletes de transporte apropriados

• Rolete de transporte universal da Série 1700 pág. 38

• Rolete de transporte universal da Série 1700 light pág. 18

• Rolete de transporte cônico da Série 1700KXO pág. 46

• Rolete de transporte com acionamento fixo daSérie 3500 pág. 50

• Rolete de transporte cônico da Série 3500KXO pág. 58

• Rolete de transporte cônico da Série 3500 KXO light pág. 22

• Rolete de transporte com acionamento fixo daSérie 3560 pág. 62

• Rolete de transporte por fricção da Série 3800 pág. 66

• Rolete de transporte por fricção duplo da Série 3860 pág. 74

• Rolete de transporte por fricção duplo da Série 3870 pág. 78

• RollerDrive 24 V DC pág. 82

Plataforma 1700 

para a aplicação 

universal

platafoRmas
Informação de 

planejamento

Plataformas
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Revestimentos dos tubos

Para otimizar a superfície dos tubos para determinadas aplicações, é recomendável um revestimento do tubo:

• Revestimento (PVC e PU)
• Camada de borracha
• Superfície temperada do tubo
• Tubos inoxidáveis esmerilados

aplicação

• Para uma  atenuação de ruído especialmente alta
• Como proteção de materiais sensíveis a serem transportados
• Para o transporte aprimorado e para a separação de materiais a serem transportados
• Para roletes de transporte com um Ø a partir de 30 mm até no máx. 1700 mm de comprimento

• Só apropriado para tubos de aço galvanizados e tubos inoxidáveis

Processo

O PVC flexível é puxado para cima do rolete de transporte, portanto ele não é colado. O completo rolete de 
transporte pronto é introduzido, por meio de um dispositivo de pressão pneumática, para dentro do PVC flexível 
dilatado por ar comprimido. Por fim o PVC flexível é cortado de acordo com o comprimento do tubo ou de acordo 

com as medidas indicadas (A - D).

Mesmo os roletes de transporte com elemento de acionamento soldado podem ser revestidos com um 
revestimento de PVC flexível, se o diâmetro do elemento de acionamento não for maior do que 10 mm, em 

comparação com o tubo portante.

Características
• Transporte aprimorado do material a ser transportado, devido ao coeficiente de atrito, significantemente maior, 

da superfície de PVC em comparação a uma superfície de aço
• Maior velocidade periférica devido a um diâmetro exterior maior e portanto uma melhor separação de materi-

ais de transporte com o mesmo número de rotações

Material PVC macio
Meios auxiliares de processamento
Sem silicone e sem halogênio
Não é seguro para transportar alimentos e não é condutor

Resistência Não é resistente a óleo nem à gasolina
Dureza 63 ± 5 Shore A 
Cor Cinza, RAL 7037, fosco
Ø do tubo 30, 40, 50, 60, 80 mm
Espessura da parede 2 mm, 5 mm
Faixa de temperatura -25 até +50 °C

Perigo de ruptura devido ao frio a -30 °C

notas para a encomenda
Se o revestimento de PVC flexível não tiver que cobrir todo o comprimento do tubo, será necessário indicar as 
respectivas medidas para o revestimento por ocasião da encomenda. Freqüentemente, por exemplo, é necessário 
um espaço livre para canais, correias de acionamento, etc . Se não forem especificadas quaisquer medidas, o 
revestimento de PVC flexível será cortado de modo que cubra o completo comprimento do tubo. 
A largura mínima do revestimento de PVC flexível é de 50 mm, para assegurar uma posição firme do revestimento 
de PVC flexível. Em casos individuais deve ser selecionada uma largura maior, se forem exercidas forças axiais no 

revestimento de PVC flexível, p. ex. ao retirar ou colocar material pelo lado.

Revestimento 

de PVC flexível

materiais dos tubos

O material do tubo e o diâmetro do tubo determinam a capacidade de carga e a funcionalidade dos roletes de 

transporte. A seguir serão apresentados os materiais dos tubos, aço, alumínio e plástico, com as suas vantagens 

e desvantagens. 

• Maior rigidez e resistência a flexão de todos os materiais de tubos

• A proteção contra corrosão é possível devido a galvanização ou aço inoxidável

• Engrenagens e flanges-guias soldáveis

Os tubos de aço utilizados nos roletes de transporte da Interroll são produzidos conforme DIN EN 10305+1 e DIN 

EN 10305-3 com tolerâncias limitadas (especificação da Interroll).

outros modelos: Tubos com canais, tubos com revestimento flexível, tubos com camada de borracha, tubos 

com superfície temperada, tubos inoxidáveis esmerilados.

Ao ser utilizado em transportadores de correia, o contato dos cordões de solda dos tubos de aço raspados, com 

a correia, pode causar ruídos. A Interroll recomenda que a respectiva aplicação seja testada pelo construtor da 

instalação. 

• Um peso bem menor do que o de um tubo de aço

• Resistente a corrosão

Tubos de alumínio têm, em comparação com tubos de aço, uma menor rigidez e aprox. um terço a menos de 

resistência a flexão. Eles no entanto só têm 36 % do peso dos tubos de aço comparativamente.

Tubos de alumínio com um Ø de até inclusive 30 mm têm superfícies anodizadas. Tubos de alumínio com Ø de 50 mm 

não são anodizados e podem portanto derivar cargas eletrostáticas através da ligação com o eixo do rolete. 

• Amortecedores de ruídos

• Altamente resistente a golpes

• Peso reduzido

• Resistente a corrosão

• Fácil de limpar

Tubos de plástico são, em comparação com tubos de aço do mesmo diâmetro, bem menos resistentes a cargas.

A partir de um Ø de 30 mm, os cabeçotes são ligados ao tubo, adaptados por forma, e assim é assegurado um 

assento absolutamente firme.

aço

alumínio

PVC

tubos
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Características

• Uma resistência muito mais alta à carga do que no caso de revestimentos

• Tolerâncias de diâmetro extremamente reduzidas

• Resistência química de acordo com a aplicação

Dureza 65 ± 5 Shore A
Resistência

Óleo/gorduras, gasolina -
Álcalis +
Compostos aromáticos -
Cetonas +
Ácidos +

Cor Preto
Ø do tubo 30, 40, 50, 60, 80, 89 mm
Espessura da parede 2, 3, 4, 5 mm
Tolerâncias de Ø (esmerilado) +0,50 mm / -0 mm
Faixa de temperatura Até +100 °C

aplicação

• Para altos esforços de rolos de transporte com tubos de aço , p. ex. devido a recipientes de aço

• Para rolos de transporte com até no máx. 2600 mm de comprimento

Processo

A superfície do tubo é temperada por nitrocarburização. A espessura da camada é de aprox. 10 a 20 µm. A 

superfície temperada é fosca, cinza claro e livre de carepas. Lixamento posterior é superfluo e não é oferecido pela 

Interroll.

As carcaças dos roletes são rebordeados até uma espessura da parede do tubo de 1,5 mm, para espessuras de 

parede mais grossas, as carcaças dos rolos são utilizadas com posição reta no tubo.

Características

• Superfícies resistentes ao desgaste

• Alta resistência a vibrações contínuas

• Boas características de deslize

• Alta resistência a temperaturas

• Pouca deformação

• Boa resistência contra corrosão

• Não galvanizável

teste de dureza

O teste de dureza de camadas nitrocarbonizadas é realizado segundo Vickers (HV). Como carga de teste foi 

comprovado o valor de 50 N (HV5), maiores cargas de teste levam a valores de medição adulterados, pois a 

dureza no núcleo influencia fortemente os resultados de teste. A dureza na zona da borda é de  10 - 20 µm 

aprox. 650 - 700  HV1 (57 - 60 HRC).

superfícies 

temperadas do 

tubo

aplicação

• Para a redução de ruídos, especialmente no caso de recipientes de aço

• Como proteção de materiais sensíveis a serem transportados

• Para o transporte altamente aprimorado e para a separação de materiais a serem transportados

• Para roletes de transporte com um Ø a partir de 50 mm a 1700 mm de comprimento 

• Só apropriado para tubos de aço galvanizados e tubos inoxidáveis

Processo

O PVC flexível é puxado para cima do rolete de transporte, portanto ele não é colado. O completo rolete de 
transporte pronto é introduzido, por meio de um dispositivo de pressão pneumática, para dentro do PVC flexível 
dilatado por ar comprimido. Por fim o PVC flexível é cortado de acordo com o comprimento do tubo ou de acordo 

com as medidas indicadas (A - D).

Características

• Bem mais dura do que o revestimento de PVC

• Transporte levemente aprimorado dos materiais a serem transportados, devido ao coeficiente de atrito  

significantemente maior da superfície de PU em comparação a uma superfície de aço

• Maior velocidade periférica devido a um diâmetro exterior maior e portanto uma melhor separação de  

materiais de transporte

Material Poliuretano, sem amaciadores, sem estabilizador
Sem silicone e sem halogênio
Seguro para o transporte de alimentos (conforme FDA)

Resistência Resistente a óleo e gordura
Dureza 75 ± 5 Shore A
Cor Preto, RAL 9005, brilhante
Ø do tubo 50 mm
Divergência admissível de Ø interior 47 ±1,00 mm
Espessura da parede do revestimento de PU 2 mm
Divergência admissível da espessura da parede 2 +0,30 mm / -0 mm
Faixa de temperatura -25 até +80 °C

aplicação

• Para a atenuação de ruídos
• Como proteção para o transporte de materiais de médio peso e pesados
• Para o transporte bastante aprimorado e para a separação de materiais a serem transportados
• Para cargas severas
• Para aplicações que requerem superfícies precisas e altamente resistentes a desgaste

• Para roletes de transporte com uma superfície de aço polido, esmerilada, com no máx. 1250 mm de comprimento

Processo

O revestimento de borracha é aplicado com um processo de vulcanização, e desta forma é alcançada uma união 

firme entre o revestimento de borracha (NBR) e o tubo. O resultado é uma superfície exata, altamente resistente ao 

desgaste abrasivo. As saliências dos tubos ou os cabeçotes de acionamento são protegidas contra corrosão com 

uma camada de tinta preta.

Revestimento 

de PU

Camada de 

borracha
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Características

A galvanização é uma proteção temporária contra corrosão, tanto do zinco como do ferro. A duração da proteção 

contra corrosão é influenciada por esforços mecânicos e térmicos. Superfícies galvanizadas são sensíveis a 

arranhões e a esfregões. Os danos podem levar a corrosão em certos pontos.

Devem ser evitadas fortes mudanças de temperatura, pois elas podem provocar tensões interiores. Além disso a 

resistência a corrosão é reduzida com o aumento da temperatura. 

Para manter o efeito de proteção limitado da galvanização, é necessário que p. ex. seja embalado de forma 

especial no caso de frete marítimo. Para um armazenamento mais longo também devem ser tomadas medidas 

apropriadas. Uma galvanização não é apropriada para o transporte de alimentos.

Uma superfície galvanizada e passivada reage com: 

• Umidade do ar

• Ambiente ácido (Gases de escape, sais, ácidos de madeira, etc.)

• Substâncias básicas (cal, giz, produtos de limpeza, CO2)

• Suor da mão

• Soluções de outros metais (cobre, ferro, etc.)

Espessura da camada 6 até 15 µm
Passivação Passivação azul adicional (sem cromo VI)
Normas respeitadas DIN EN 12329

DIN 50961
Revestimento conforme as diretrizes RoHS

Faixa de temperatura -40 até +200 °C

aplicação

• Longa proteção contra corrosão

• Áreas ambientais agressivas 

• Áreas molhadas

Características

Tubos inoxidáveis oferecem uma proteção permanente contra corrosão e uma resistência química ampliada. 

Ø do tubo 30, 40, 50, 60, 80, 89 mm
Material 1,4301 (X5CrNi18-10)

tubos 

inoxidáveis

aplicação

• Para superfícies de visual uniforme

• Para a otimização do transporte dos materiais

• Para uma longa proteção contra corrosão

Processo

Os tubos prontos cortados são conduzidos ao longo de uma lixadeira de cinta, assim é formada uma superfície 

uniformemente esmerilada. O processo de esmerilar aumenta a aspereza da superfície, de modo que o transporte 

dos materiais é otimizado. As tolerâncias à circularidade ou à precisão de concentricidade não são influenciadas.

Características

O processo de esmerilar elimina as divergências de cores e as diferenças de brilho da superfície, assim como a 

impressão com designações de material.

Ø do tubo 30, 40, 50, 60, 80, 89 mm
Máx. comprimento de rolete com Ø de até 50 mm 1500 mm
Máx. com comprimento de referência com Ø a partir de 50 mm 1000 mm

Proteção contra corrosão

Como proteção contra corrosão serve:

• Galvanização de tubos de aço

• Tubos inoxidáveis como proteção especialmente longa

aplicação

• Proteção contra corrosão de baixo custo

• Para áreas secas e com temperatura normal

• Apropriada, como limitações, para ambientes com sal e umidade, p. ex. instalações em áreas portuárias ou 

em países tropicais

• Apropriada, como limitação. para o transporte de materiais úmidos

Processo

A superfície do material é galvanizada (por eletrólise). A eletrólise produz um revestimento fino e extremamente 

uniforme. O completo processo inclui pré-tratamento, galvanização, passivação e secagem.

tubos 

inoxidáveis 

esmerilados

Galvanização
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tubos com canais

• Para o transporte acionado com correias redondas

Canais são sulcos para o guiamento de correias redondas, abaixo da superfície do tubo. No transporte com 

correias redondas é diferenciado entre a ligação entre os roletes de transporte e a ligação a um eixo, acionado e 

contínuo, que se encontra por debaixo dos roletes de transporte (Linesshaft, eixo de movimentação).

Para o acionamento de correia redonda, a Interroll recomenda o rolete de transporte universal da Série 1700 com 

canais:

• Com roletes de transporte antiestáticos

• Máx. força de transporte da correia redonda 300 N

• A máxima capacidade de carga por rolete de transporte com canal é, devido à reduzida força de transporte 

da correia redonda, de 300 N

• A máxima capacidade de carga do rolete de transporte é reduzida por comprimentos de roletes superiores  

a 1400 mm

• Para o acionamento com correia redonda, a Interroll recomenda um modelo de eixo à prova de torção, como 

p. ex. um eixo com rosca interior

Canais podem prejudiar a exatidão de concentricidade dos roletes de transporte. Para que a exatidão de 

concentricidade seja mantida (pág. 209), a Interroll recomenda roletes de transporte com cabeçotes de correia 

redonda ou cabeçotes de acionamento PolyVee dos roletes de transporte com acionamento fixo da Série 3500. 

 As posições padronizadas dos canais no tubo se encontram na pág. 43.

tubos com flanges-guia

• Para evitar o deslize lateral dos materiais a serem transportados

Para assegurar um guia lateral estável, todos os flanges-guia são soldados, em toda a volta, ao tubo.

O número de flanges-guia e a distância entre os roletes devem ser selecionados de modo que o material a ser 

transportado sempre seja guiado por no mínimo dois flanges-guia.

Ø do tubo 50, 60, 80, 89 mm

tubos
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Rolamento de esferas conforme din 625 de aço inoxidável

• Montagem e capacidade de carga iguais aos do rolamento de esferas de precisão DIN 625

• Produzido completamente de material inoxidável

• Tipo 6002 2RZ constantemente disponível

Rolamento de esferas de precisão de aço inoxidável (6002 2RZ)

Material Anéis e esferas de aço inoxidável, material 1.4125 (X105CrMo17), com valores 
de materiais conforme AISI 440C
Dureza: 56 ± 2 HRC, gaiolas de poliamida

Folga do rolamento C3
Vedação 2RZ Vedação de dois lábios não abrasiva com efeito de labirinto,  

de cautchu-butadieno-acrilonitrilo armado com chapa de aço (NBR)
Lubrificação Graxa para várias áreas, sem silicone
Faixa de temperatura -30 °C até +177 °C

Para muitos roletes de transporte da Interroll estão à disposição diversos rolamentos. A seguir só serão descritos 

os rolamentos de esferas de precisão utilizados pela Interroll.

Mais informações a respeito dos cabeçotes (rolamentos de esferas com carcaça de rolamento e vedação) se 

encontram no capítulo Plataforma (pág. 174) e nas especificações de material no capítulo Rolamentos (pág. 223).

Todos os rolamentos de esfera de precisão, a não ser o tipo 689 se encontram em 2RZ:

Os discos de vedação de aço que formam uma fenda de vedação estreita, e sem contato, asseguram uma partida 

ideal do rolete. Os lábios de vedação de borracha com armação de borracha (NBR) se encostam, sob uma carga 

de pressão, por fora, no anel interior e oferecem desta forma uma excelente qualidade de vedação 2RS. 

O modelo lubrificado tem uma partida especialmente suave e funciona extremamente suave.

Rolamento de esferas de precisão conforme din 625

• Rolamento de esferas com canais DIN padronizado das linhas 60 e 62

• Máximas capacidade de carga e vida útil

• Rolamento de esferas preciso

• Extremamente resistente a temperaturas

• Funcionamento silencioso

Todos os rolamentos de esferas de precisão são especificados pela Interroll, além de DIN 625, para um 

funcionamento ideal, longo e absolutamente constante. Entre outros são especificados a folga do rolamento, a 

lubrificação e a vedação.

Rolamento de esferas de precisão, lubrificado (6002 2RZ, 6003 2RZ, 6204 2RZ, 6205 2RZ, 689 2Z)

Material Anéis e esferas de aço cromado com valores de materiais conforme 100Cr6
Dureza: 61 ± 2 HRC, gaiolas de metal

Folga do rolamento C3
Vedação 2RZ Vedação de dois lábios não abrasiva com efeito de labirinto, de cautchu-

butadieno-acrilonitrilo armado com chapa de aço (NBR) 
Vedação 2Z Placa de cobertura de chapa de aço não-abrasiva 
Lubrificação Graxa para várias áreas, sem silicone
Faixa de temperatura -30 °C até +177 °C

Rolamento de esferas de precisão, lubrificado (6002 2RZ)

Material Anéis e esferas de aço cromado com valores de materiais conforme 100Cr6
Dureza: 61 ± 2 HRC, gaiolas de metal

Folga do rolamento C3
Vedação 2RZ Vedação de dois lábios não abrasiva com efeito de labirinto, de cautchu-

butadieno-acrilonitrilo armado com chapa de aço (NBR) 
Lubrificação Graxa para várias áreas, sem silicone
Faixa de temperatura -30 °C até +80 °C

Rolamentos
Informação de 

planejamento

Rolamentos



188 189www.interroll.com

A estação de motor de acionamento deve ser instalada de modo que o lado de acionamento da corrente seja o 

mais curto possível. É aconselhável equipar a estação de motor adicionalmente com um dispositivo para ajustar 

a tensão da corrente. Roletes auxiliares, que suportam a carga do material transportado e também as forças de 

tração da corrente, devem ser controlados separadamente quanto a sua carga admissível. O comprimento do 

transportador acionado é limitado respectivamente pela admissível carga de ruptura da corrente e pelo peso do 

material a ser transportado. 

No acionamento tangencial, a divisão do rolete é selecionada livremente. Em comparação com o acionamento 

de rolete de transporte a rolete de transporte, no acionamento tangencial, os roletes de transporte são fáceis de 

montar e desmontar.

acionamento de ligação

Neste tipo de acionamento, cada rolete de transporte é ligado ao próximo através de uma corrente. Portanto os 

roletes de transporte precisam de cabeçotes de acionamento com duas engrenagens, que exigem uma maior 

proteção contra intervenções do que o acionamento tangencial.

Não é necessário um guia de corrente. A distância entre os roletes de transporte está sujeita a estreitas tolerâncias 

porque a distância depende da divisão da corrente. O máximo comprimento do percurso, acionado por uma 

estação de motor, é limitado pela carga de ruptura da corrente. A corrente sofre a maior carga na estação do 

motor. As tolerâncias para a distância entre os roletes de transporte t e as cargas de ruptura encontram-se na 

tabela abaixo. 

Divisão da corrente
"

P
mm

Tolerância para t
mm

Carga de ruptura
N

3/8 9,52 0 até -0,4 9100
1/2 12,70 0 até -0,5 18 200
5/8 15,88 0 até -0,7 22 700
3/4 19,05 0 até -0,8 29 500
1 25,40 0 até -1,0 58 000

Para manter as forças da corrente o mais baixo possível, é necessário que a estação de acionamento esteja no 

centro do percurso completo. Além disso, ao construir a estação de acionamento, deverá observar que a ligação 

das engrenagens seja de no min. 180° e que a corrente seja retensionada.

Em acionamentos é diferenciado entre o meio e o tipo de transmissão de força.

Como meio da transmissão de força para os roletes de transporte, a Interroll oferece:

• Corrente

• Correia dentada

• Correia PolyVee (correia trapezoidal com ranhuras)

• Correia redonda

• Correia plana

Como acionamento motorizado, integrado no rolete de transporte, a Interroll oferece o RollerDrive 24 V DC.

Basicamente são possíveis dois tipos de transmissão de força:

• tangencial: através de um meio que percorre lateralmente ao lado do transportador

• Ligado: De rolete de transporte para rolete de transporte

Os dois tipos podem ser executados como acionamentos de fricção e como acionamentos fixos.

A seguir serão apresentados os acionamentos e as suas características.

seleção de acionamentos para roletes de transporte

A corrente é um meio comprovado da técnica de transporte, para o acionamento de roletes e de elementos de 

transporte. Ela se distingue pela sua robustez e pela sua longa vida útil e é insensível à sujeira e a influências 

ambientais. Com uma corrente é possível transferir grandes potências.

Correntes requerem manutenção e fazem bastante barulho durante o funcionamento. Elas devem ser 

lubrificadas em intervalos regulares, para garantir uma vida útil ideal. Devido ao crescente nível de ruído, não são 

recomendáveis velocidades acima de 0,5 m/s. 

acionamento tangencial

O acionamento tangencial com corrente distingue-se pela sua boa eficiência e sua construção simples. 

O comprimento de montagem de roletes de transporte é mais curto do que o de um acionamento de rolete 

de transporte a rolete de transporte, porque o cabeçote de acionamento só é constituído de uma carreira de 

engrenagem. Uma corrente individual aciona todos os roletes de transporte de uma instalação. O guiamento da 

corrente às engrenagens é realizado, de forma extremamente exata, através de um perfil de guia de corrente de 

plástico especial.

As engrenagens são montadas fixas sobre os roletes de transporte. Os dentes das engrenagens engatam na 

corrente e transferem apenas a potência de acionamento necessária para o rolete de transporte. A corrente pode 

ser conduzida ao longo do lado inferior ou do lado superior dos roletes de transporte. Um posicionamento exato 

do guiamento da corrente em relação aos roletes de transporte é extremamente importante. A máxima folga de 

altura é de 0,5 mm.

Corrente
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Na técnica de transporte só devem ser utilizadas correias PolyVee com portador de tração flexível. Estas correias 

são suficientemente flexíveis e facilitam a montagem. Devido à flexibilidade do portador de tração é possível 

superar as tolerâncias de perfuração das vigas laterais e utilizar correias PolyVee em curvas. 

Correias PolyVee oferecem vatagens decisivas em comparação com correias redondas. Devido a uma transmissão 

de torque, de até 300 % mais alta, é possível transferir uniformemente a potência de acionamento para os roletes 

de transporte. Desta forma são possíveis curtos caminhos de aceleração e de frenagem.

Correias PolyVee possibilitam também um congestionamento confiável na curva. Devido à excelente transmissão de 

torque, o material transportado arranca novamente, não importando se está parado sobre um acionamento ou não. 

As correias PolyVee atuam da mesma forma em transportadores com subidas e com descidas. Aqui, a 

transmissão uniforme de torque para todos os roletes de transporte é especialmente importante, para que o 

material transportado obtenha uma superfície de apoio acionada o maior possível. Junto com tubos revestidos de 

PVC podem ser construídos transportadores confiáveis.

Devido ao seu modo de construção que ocupa pouquíssimo lugar, o cabeçote PolyVee permite que as 

transmissões sejam alojadas perto do perfil. Assim sobra mais espaço para os materiais transportados, com 

a mesma largura do transportador. Como as correias do material de transporte não se tocam, até mesmo os 

materiais transportados muito leves não são deslocados, mas se movimentam sempre perpendicularmente aos 

roletes de transporte. 

• Flexíveis correias padronizadas, tensão prévia 1 a 3 %

• Forma PJ; ISO 9982; DIN 7867; divisão 2,34 mm

• Podem ser utilizadas correias com até 4 ranhuras (distância de 2 x 4 ranhuras + 1 canal)

Basicamente, na técnica de transporte, a correia PolyVee só é aplicada entrelaçada, já que na posição tangencial 

não é possível realizar uma transmissão de torque razoável. 

acionamento de ligação

Devido à elevada tensão prévia da correia PolyVee, em comparação com as correias redondas, a Interroll 

recomenda uma ferramenta de montagem para o isolamento dos roletes de transporte.

PolyVee 

Correia (correia 

trapezoidal com 

ranhuras)

A correia dentada não requer manutenção e faz pouco barulho. Não precisa de ser lubrificada nem de ser 

retensionada.

No entanto a divisão de perfil deve ser executada com muita precisão, pois o encaixe dos dentes é perfeitamente 

adaptado à forma do perfil da engrenagem. Caso contrário a vida útil será drasticamente reduzida. As tolerâncias 

para a perfuração podem diferenciar-se significantemente entre os fabricantes de correias dentadas. A Interroll 

recomenda que consulte os fabricantes quanto às tolerâncias. 

A correia dentada só é raramente usada na técnica de transporte de recipientes, já que devido a sua construção 

de correia, o seu grau de eficiência é relativamente reduzido e uma grande parte da potência de acionamento já é 

consumida pela correia. Acionamentos de correia dentada são especialmente usados na técnica de transporte de 

paletes ou na indústria automobilística, para o transporte de suportes especiais. Aqui, o reduzido grau de eficiência 

da correia, em relação à potência total do acionamento, quase não tem importância alguma. 

Basicamente a correia dentada não serve para curvas. 

acionamento tangencial

Na tangencial, a correia dentada só deveria ser utilizada para potências relativamente baixas. Deve ser observado 

que a correia seja pressionada contra o cabeçote do acionamento através de um guia especial. Na aplicação 

tangencial, o grau de eficiência da correia dentada é nitidamente maior do que na aplicação enlaçada.

acionamento de ligação

Correias dentadas são principalmente aplicadas em acionamentos de ligação. Aqui podem ser realizados 

altos torques com altas velocidades. Desvantajoso é a predisposição à sujeira e a alta exigência à precisão da 

perfuração na viga lateral.

Correia dentada
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acionamento de ligação com eixo de movimentação

Esta também é uma aplicação muito usada da correia redonda. Neste caso o completo transportador é 

movimentado por um eixo de acionamento que corre por baixo do transportador de roletes, num ângulo reto. 

O eixo de acionamento tem rodízios especiais. Os rodízios acionam todos os roletes de transporte através de 

correias redondas, viradas por 90°. Aqui, normalmente cada rolete de transporte tem apenas um canal (ranhura 

redonda). Os rodízios podem estar ligados ao eixo de movimentação de forma fixa ou solta. 

Uma ligação solta tem como resultado um transportador com pouca pressão dinâmica. Deve ser observado que a 

correia redonda nunca escorregue, pois isto reduz nitidamente a sua vida útil. Por este motivo, os rodízios de uma 

linha de acumulação não devem estar unidos de forma fixa ao eixo de movimentação.

A correia plana é freqüentemente usada como acionamento para transportadores de roletes, já que é de 

construção simples e quase não requer manutenção.

Um acionamento de ligação com correias planas não é sensato.

acionamento tangencial

A correia plana corre por debaixo do transportador de rolos e é pressionada por rodízios de pressão contra os 

roletes de transporte. Os rodízios de pressão são posicionados a uma distância de no máximo quatro roletes de 

transporte. Os rodízios de pressão também conduzem a correia plana de volta. 

No caso de transporte com pressão dinâmica é necessário que a altura dos rodízios de pressão seja ajustada 

com a máxima exatidão, para que a correia plana possa deslizar ao longo dos rodízios de pressão, sem causar 

demasiado desgaste.

A correia plana deve ser tensionada até aprox. 1 % de tensão prévia por meio de um dispositivo tensor. O 

acionamento é normalmente realizado por um motor redutor CA, que se encontra abaixo do transportador de rolos. 

A potência de acionamento é em muitos casos transmitida de forma mais confiável se o ângulo de contato da 

correia plana no cilindro de acionamento do motor redutor CA for aumentado por rodízios de contração.

Os roletes de transporte não precisam de cabeçotes de acionamento especiais. Podem ser usados tubos lisos.

Correia plana

A ferramenta de montagem facilita sensivelmente a montagem da correia, já que é possível ajustar a distância 

entre os roletes de transporte com um só manejo.

Devido à alta força de transporte é necessário proteger as correias PolyVee, por fora, contra o contato, p. ex. 

cobrindo ou fechando as fendas entre os roletes de transporte. 

Principalmente são utilizadas duas versões de correias PolyVee:

• Correias PolyVee de duas ranhuras, para materiais de transporte com menos de 50 kg e para velocidades de 

0,6 a 2 m/s. O número máximo de roletes intermediários é de 20. O material transportado também pode parar 

sobre os roletes intermediários.

• Correias PolyVee com três ranhuras para materiais pesados. Correias com três ranhuras aproveitam toda 

a potência de acionamento e também são apropriadas para transportadores longos e para percursos com 

subidas.

Em transportadores PolyVee com mais de 15 roletes de transporte, há um consumo de torque de respectivamente 

uma rotação por minuto para cada rolete de transporte. Isto se deve à geometria: Devido ao deslocamento das 

fibras neutras na correia PolyVee, desenvolve-se, sob carga, um tipo de transmissão de rolete de transporte para 

rolete de transporte. A redução de velocidade é devido ao sistema e não é sinal de um desgaste elevado. 

A correia redonda é um método muito usado para a transmissão de torque na técnica de transporte. Ela se 

distingue por uma instalação simples e por custos baixos. A desvantagem é a reduzida transmissão de potência e 

a vida útil relativamente curta.

Há dois tipos de correias redondas de ligação:

• De rolete de transporte para rolete de transporte

• Com eixo de movimentação

acionamento tangencial

Ao ser utilizado em transportadores retos, os roletes de transporte não precisam de elementos de acionamento. A 

correia redonda corre portanto sobre o tubo liso. Devido à força da gravidade, os roletes de transporte permanece 

sobre a correia, que o põe em movimento. A transmissão de potência é relativamente pequena. Na estação de 

motor deve haver um elemento tensor. 

Devido ao seu diâmetro simétrico. as correias redondas também são apropriadas como acionamento para curvas. 

Para isto devem ser montados roletes auxiliares, que unem confiavelmente a correia redonda a todos os roletes de 

transporte e os transporta de volta.

acionamento de ligação entre os roletes de transporte

Uma das mais freqüentes formas de aplicação da correia redonda. Uma correia redonda une sempre dois roletes 

de transporte. Normalmente ela corre em canais (ranhuras redondas) no rolete de transporte. A instalação é 

simples e não requer ferramentas adicionais. Ao montar um transportador, deverá observar que o material a ser 

transportado esteja sempre em contato direto com um rolete de acionamento, p. ex. com um RollerDrive. 

Correia redonda
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As seguintes figuras mostram dois exemplos de controles de zona.

No modo de liberação individual uma platina de controle se comunica com uma zona a montante e com uma 

zona a jusante.

B C D

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

A
D.O.T.

B C D

A B C D

B C D

B C D

1 A zona 1 recebe um sinal de partida.

2 O recipiente A deixa o trecho do transportador de rolos.

3 A zona 2 recebe um sinal de partida da zona 1, o recipiente B avança para a zona 1.

4 A zona 3 recebe um sinal de partida da zona 2, o recipiente C avança para a zona 2.

5 A zona 4 recebe um sinal de partida da zona 3, o recipiente D avança para a zona 3.

seleção do acionamento Rollerdrive

O RollerDrive é freqüentemente usado para o transporte livre de pressão dinâmica. 

O princípio do transporte sem pressão de acumulação (ZPA - Zero Pressure Accumulation) baseia-se na divisão do 

transportador em zonas. O comprimento da zona é determinado pelo comprimento do pacote a ser transportado 

e do seu movimento por inércia. Basicamente uma zona consiste de um RollerDrive, um sensor, Idlers (roletes de 

transporte sem acionamento), uma correia de transmissão e um controle. 

O típico transportador ZPA consiste de inúmeras destas zonas, que se comunicam através de ZoneControls 

e asseguram que apenas um número mínimo de RollerDrives estejam em serviço, portanto exatamente tantos 

quantos forem necessários para transportar o material. 

Com isto o princípio de zonas se difere claramente de transportadores com acionamento convencional, nos quais 

o acionamento principal funciona constantemente, causando um significante consumo de energia. O princípio 

ZPA garante uma alta disponibilidade de material transportado no ponto de entrega. Na maioria das vezes ele é 

aplicado quando a freqüência de entrada é assíncrona à freqüência de saída do material transportado sobre os 

transportadores. Para isto o princípio ZPA serve de tampão. 

Intelliveyor 

D.O.T.

Z-Card

1 2 2 23 3 34 45

1 Barreira luminosa de partida (opcional)

 2 Ligação RollerDrive

 3  União da barreira luminosa

 4  Cabo de comunicação (Easy-Bus)

 5  Power-Bus de 24 V
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O RollerDrive EC310 é a melhor escolha para um amplo espectro de aplicações. O portfolio do produto foi, 

deliberadamente eduzido na faixa eletronicamente comutada, para oferecer um produto e uma família de controles 

para praticamente todas as aplicações. Com uma potência mecânica de 32 Watt, e diversas novas reduções, é 

possível adaptar o acionamento de forma ideal às aplicações.

Realimentação de energia é a chave para a otimização do motor. Quando EC310 passa para o modo de frear, 

isto significa que não há mais nenhum sinal de marcha no acionamento e a energia cinética do material a ser 

transportado é transformada em corrente elétrica. Esta é reconduzida à rede CC (corrente contínua) e estará 

novamente à disposição para outros RollerDrives e consumidores. Em todos os modelos RollerDrive até então, 

o enrolamento do motor é utilizado como resistor de frenagem e portanto a energia cinética do material a ser 

transportado é puramente transformada em calor no motor. A consequência é, que o saldo térmico de um 

acionamento deste tipo, sofre uma carga adicional devido à potência de frenagem. Com o EC310 conseguimos 

conduzir esta energia para fora do acionamento e reaproveitá-la. Sob as melhores condições, no funcionamento 

cíclico, é desta forma alcançada uma economia de energia de aprox. 30%

Além disso o acionamento se aquece bem menos. Também a potência de frenagem e de aceleração do 

RollerDrive EC310 é nítidamente superior à dos outros acionamentos de 24 V. Para evitar que se formem altas 

tensões nocivas na rede de corrente contínua, que possam danificar outros componentes eventualmente 

conectados, todos os comandos Interroll (DriveControl 20, DriveControl 54 e ZoneControl) possuem um chopper 

de frenagem. O chopper de frenagem é uma resistência de carga que é ativada assim que for ultrapassada uma 

tensão de barramento de corrente contínua de 27 V, evitando uma outra subida de tensão maior do que 30 V. Na 

maioria das aplicações, o chopper no entanto não estará ativo, porque se encontram vários consumidores em 

um equipamento de alimentação da rede e com isto ocorre o consumo de energia realimentado e não leva a um 

aumento de tensão da rede de corrente contínua.

Rollerdrive 

eC310

No modo de liberação em bloco uma platina de controle pode receber um sinal de partida/de acumulação de 

uma distante zona a jusante e envia então um sinal de partida/de acumulação a uma zona a montante distante. 

No seguinte exemplo a zona 1 se encontra no modo de entrega individual.
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

A
D.O.T.

B C D

A B C D

B C D

B C D

C D

1 A zona 1 recebe um sinal de partida.

2 O recipiente A deixa o trecho do transportador de rolos.

3 A zona 1 envia um sinal de partida às zonas 2, 3 e 4 a montante. Os recipientes B, C e D se deslocam para frente.

4 A zona 1 recebe um sinal de partida e o recipiente B deixa o trecho do transportador de rolos.

5 A zona 1 envia um sinal de partida às zonas 2, 3 e 4 a montante. Os recipientes B, C e D se deslocam para frente.

Com uma potência de saída constante de 11 W, o BT100 representa o início da série RollerDrive. Ele é apropriado 

para aplicações de transporte com pequeno fluxo de produção. Devido ao controle simples ele pode ser 

facilmente integrado nos mais diferentes conceitos. 

Não é necessário um Controller especial com limitação de corrente. Com uma vida útil de 6000 horas, e em zonas 

com um comprimento médio, podem ser transportados até 14 milhões de materiais. Com um nível de ruído de 47 

dB(A), o BT100 é o RollerDrive mais silencioso. Isto é alcançado por meio de uma engrenagem de polímero, com 

dentes inclinados, de um e de dois níveis, e um desacoplamento. 

O RollerDrive BT100 é muito usado para o retorno de recipientes vazios, de percursos de acumulação, de 

percursos de tampão e de alimentação para o comissionamento. Também são realizadas muitas aplicações IP66. 

Devido ao nível de ruído extremamente baixo, o BT100 é especialmente apropriado para aplicações na área de 

montagem, nas quais a técnica de transporte automatizada é a única mecânica movimentada. 

Juntamente com o controle de acumulação de 4 zonas Z-Card BT, o BT100 representa uma solução elegante e 

de preços favoráveis. Mais informações a respeito do Z-Card BT veja pág. 112.

Rollerdrive 

Bt100
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O sentido da força produzido pelo rolete de fricção, através de fricção, regula-se em relação ao peso do material 

transportado. O sentido da força depende fortemente dos seguintes fatores:

• Peso do material a ser transportado

• Características do fundo do material transportado

• Umidade

• Temperatura 

• Parcela de funcionamento de acumulação do período de operação

Estes fatores têm, em parte, uma grande influência na função e na vida útil do rolete de transporte. O 

funcionamento de acumulação só deveria ser usado enquanto for necessário. Se puder ver que não haverá 

transporte, deveria desligar o acionamento central. Assim não há consumo de energia e a vida útil da instalação 

de transporte aumenta. A aplicação individual deveria ser combinada com os especialistas da Interroll, sendo que 

também é recomendável executar um teste de funcionamento com os materiais de transporte originais. 

Os valores do sentido de força indicados abaixo são vinculativos, eles se referem ao clima normal (65 % de 

umidade relativa do ar e uma temperatura de +20 °C) e a um material transportado que se encontra no centro 

dos roletes de transporte. Os valores mudam bastante se o centro de gravidade da carga não estiver no meio. 

Eles diminuem com o aumento da distância entre o ponto de gravidade da carga e o elemento de acionamento. 

Ideais são fundos de materiais tranportados planos e firmes, de modo que cada rolete de transporte carregue 

uniformemente. 

Devido à carga dos roletes, se tem como resultado o seguinte sentido da força:

• 4 a 6 % com um acoplamento de  fricção unilateral e um rolete de transporte com um Ø de 50 mm

• 2 a 5 % com um acoplamento de  fricção unilateral e um rolete de transporte com um Ø de 60 mm

• 8 a 13 % com um acoplamento de  fricção bilateral e um rolete de transporte com um Ø de 50 ou 60 mm

• 4 a 6 % de força conforme a carga, regulável até aprox. 12 % da carga do rolete, através de um acoplamento 

de fricção com ajuste axial adicional

A velocidade de transporte admissível é de 0,5 m/s. Flanges-guia, como também outros tipos de guias laterais, 

não são recomendáveis para roletes de fricção, pois a fricção de aderência desenvolvida pode não ser superada 

pelo sentido da força do acoplamento de fricção. Deveria sempre ser evitado um acúmulo em curvas com 

roletes de fricção. Se tiver que ser acumulado em curvas, isto só é possível com sistemas livres de pressão de 

acumulação como p. ex. RollerDrives. 

sentido da força 

do acionamento 

de fricção

acionamento fixo

O acionamento fixo caracteriza-se por uma ligação adaptada por forma e por força entre a engrenagem e o tubo 

portante. Não há fricção, o torque do acionamento é transferido por completo. Não é previsto um deslize dentro 

de um conjunto propulsor.

acionamento de fricção

O acionamento de fricção baseia-se no princípio da embreagem de fricção. Ele oferece a possibilidade de realizar 

um transportador de acumulação com reduzida pressão de acumulação, a pouco custo. 

A construção exige uma quantidade de acionamentos relativamente pequena, a segmentação pode ser realizada 

por limitadores mecânicos. O alojamento da série 3800 foi construído como embreagem de fricção, lubrificada 

para toda a sua vida útil, e garante portanto uma constante força de transporte do rolete de transporte. O 

acionamento de corrente tangencial mostrou-se especialmente econômico na aplicação em transportadores de 

fricção. Um acionamento central movimenta uma longa corrente abaixo do transportador, de modo que todos os 

roletes de transporte se movimentem.

Se houver um congestionamento, os roletes de transporte param sob o material transportado, somente os 

cabeçotes de acionamento continuam a girar. Deve ser observado que a pressão de acumulação se soma 

de forma linear, de acordo com o comprimento dos materiais transportados acumulados. Isto significa que os 

recipientes devem ser capazes de absorver a pressão de acumulação sem sofrerem deformações. A forma dos 

recipientes também deveria evitar que os recipientes sejam alavancados para fora devido ao aumento da pressão 

de acumulação. O acionamento de fricção está disponível para percursos retos e para curvas.
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modelos padrões de eixos

Roletes de transporte com eixos retráteis são o modelo de eixo mais simples e podem ser montados e 

desmontados de forma muito rápida. Para o enrijecimento do transportador devem ser providenciadas ligações 

transversais entre os perfis dos quadros. 

Eixos com roscas interiores possibilitam, ao contrário de eixos retráteis, uma construção de quadro muito firme 

e são bem mais silenciosos do que roletes de transporte montados. Eixos de roletes e perfis se estabilizam 

mutuamente, de modo que os roletes de transporte podem ser mais sobrecarregados do que com montagem 

solta. A montagem e desmontagem demoram mais do que com eixos retráteis.

eixo retrátil

eixo com rosca 

interior

Todos os eixos de aço polido e galvanizados da Interroll são produzidos com aço estirado a frio.

Eixos galvanizados são serrados de barras de material galvanizado, por isto as superfícies frontais dos eixos com 

rosca interior ou dos eixos retráteis são sempre não-galvanizados. Os eixos de rosca exterior ou os  eixos com 

superfície chavetada, a partir de Ø 17 mm, só são galvanizados após o processamento. Para menores diâmetros 

de eixo, os eixos com rosca exterior ou os eixos com superfície chavetada não são galvanizados, mas feitos de 

aço inoxidável.

Para obter extremidades de eixos ideiais, todos os eixos são serrados e chanfrados. Assim são evitadas 

deformações das extremidades dos eixos e problemas de montagem, que podem ocorrer no caso de cortes 

longitudinais com tesoura.

Para os orifícios das roscas são realizadas, no primeiro passo, perfurações de centragem, para assegurar uma 

centragem absolutamente exata dos orifícios de rosca no eixo.

Perfis dos quadros, medidas dos orifícios e seleção dos eixos

Para a seleção dos eixos e para a construção dos perfis do quadro, devem ser observadas as seguintes indicações:

• Em roletes de transporte com eixos com rosca interior, a medida do orifício do perfil do quadro deveria ser a 

menor possível, para minimizar a diferença de altura dos roletes de transporte. Assim é otimizado o funciona-

mento do transportador de rolos.

• Em perfis de alumínio, os eixos com roscas interiores devem sempre ser escolhidos com um diâmetro o maior 

possível e com uma rosca a menor possível. Isto miniminiza o risco do eixo penetrar no perfil de alumínio.

• Em roletes de transporte com eixos retráteis, deverá observar na perfuração do perfil, que a montagem de 

roletes de transporte seja necessariamente realizada na diagonal. Uma medida de orifício pequena demais 

dificulta significantemente a montagem.

e ixos
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outros modelos de eixos

Eixos com superfícies chavetadas têm fresagens laterais nas extremidades dos eixos, que cabem nos respectivos 

perfis, como p. ex. em perfis com orifícios oblongos abertos. Eles podem portanto ser montados e desmontados 

de forma rápida, mas oferecem menos estabilidade do que eixos com roscas.

Se for desejada uma  proteção contra corrosão, os eixos com roscas exteriores e os eixos com superfícies 

chavetadas com um Ø de até 14 mm são exclusivamente produzidos de material inoxidável. A alternativa seria 

galvanizar peça por peça após o processamento mecânico, para obter uma proteção contra corrosão em todo o 

eixo. A Interroll oferece esta alternativa a partir de um Ø de 17 mm.

Os seguintes modelos de eixo das plataformas 1100, 1200 e 1700 podem ser fornecidos com um eixo passante 

alongado:

• Eixo retrátil

• Eixo com rosca interior

• Eixo com rosca exterior

• Eixo com superfície chavetada

Com um eixo passante variável, é possível que o apoio axial através da vedação não seja assegurado. 

No caso de maiores forças axiais, como p. ex. em deslocamentos laterais, pode ser necessário montar 

construções de substituição apropriadas, como p. ex. tubos distanciadores.

eixos com 

roscas  

exteriores e 

eixos com  

superfícies  

chavetadas

alongamento  

do eixo

O shuttle do eixo cônico, carregado por mola, combina as vantagens dos eixos retráteis e dos eixos de rosca 

interior: Rápida montagem e um nível de ruído muito baixo.

O shuttle de eixo permite montar o rolete sem folga no perfil da linha com 11 mm (+0,3 / 0,8 mm) furos 

sextavados. O máximo comprimento de referência  é de 1000 mm, a máxima capacidade de carga é de 350 N.

• Assento no perfil, sem folga e sem desgaste (como no eixo com rosca interior)

• Reduzido tempo de montagem (como nos eixos retráteis)

• Funcionamento extremamente silencioso

• Material condutivo para a derivação de cargas estáticas

• Shuttles alinhados entre si

• Ambas as extremidades do eixo para pressionar para dentro 

eixos com  

shuttle do eixo
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Folga axial

Ao montar roletes de transporte é necessário considerar a folga axial, para que os roletes de transporte, sob 

carga, possam se movimentar um mínimo na direção axial.

0,5 0,5

EL 

A Interroll recomenda uma folga axial de 0,5 mm por lado do rolete. Esta medida é normalmente condsiderada no 

comprimento de referência/comprimento de encomenda.

Em roletes de transporte com um eixo com rosca interior, a folga axial é resultado do eixo passante em relação ao 

corpo do rolete.

A folga axial indicada pela Interroll representa apenas um valor de referência. Em certos casos ela diverge 

um pouco deste valor, por adição de tolerâncias de produção. A Interroll garante uma folga axial e portanto o 

funcionamento de um rolete de transporte, corretamente montado e utilizado, não é afetado.

13,5 13,5

EL
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 1
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x 
11

13 13
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2 

x 
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Adaptadores de eixo reduzem o nível de ruído, especialmente nos roletes de transporte das plataformas 1100 

e 1700. Os adaptadores têm uma gola que aumenta o comprimento de montagem. Adaptadores de eixo são 

apropriados para eixos rijos em ligação com perfis com orifícios oblongos abertos. Nestes perfis os roletes de 

transporte são colocados soltos por cima. A Interroll oferece adaptadores de plástico de POM, que conduzem 

eletricidade e que portanto evitam uma carga eletrostática.

Modelo de adaptador para Ø de eixo Para perfuração de perfil
8 mm 11 mm sext
10 mm SW12

A medida de diferença do comprimento de montagem (EL em relação ao comprimento de referência RL) aumenta 

8 mm para um eixo de 5 mm, e 10 mm para um eixo de 4 mm.

Os adaptadores de eixo não substituem shuttles do eixo.

adaptadores de 

eixo 
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averiguar a capacidade de carga dos roletes de transporte

A capacidade de carga dos roletes de transporte depende da capacidade de carga dos módulos de roletes: tubo, 

eixo e rolamento. 

A capacidade de carga do módulo mais fraco determina a capacidade de carga do rolete de transporte completo. 

Para determinar a capacidade de carga do rolete de transporte, os módulos individuais são comparados quanto a 

sua capacidade de carga e calculados em conjunto.

A capacidade de carga do rolete de transporte é decisivamente influenciada pelo seu comprimento, pela 

distribuição de carga e pela fixação dos eixos.

Os valores de carga admissíveis para roletes de transporte encontram-se nas respectivas tabelas nas páginas 

de produtos ou podem ser estipuladas com o programa de cálculo de roletes da Interoll:

www.interroll.com/roller_calculation/

A capacidade de carga de roletes de transporte acionados é freqüentemente limitada por outros limites de 

capacidade de carga, p. ex. pela capacidade de carga da corrente de acionamento e outros elementos de 

acionamento ou pelo torque do motor de acionamento.

A máxima capacidade de carga de um tubo depende de dois fatores:

• A tensão por flexão do tubo deve estar abaixo do valor limite admissível para o material

• A máxima flexão do tubo não deve ultrapassar 0,1 % do comprimento de montagem

A tensão de flexão e a flexão podem ser calculadas com as seguintes fórmulas:

Tensão de flexão σ = Mb/W = F·EL/(8·W) 

Flexão ft = 5·F·EL3/(384·E·I)

Mb Momento de flexão
W Momento de resistência
F Carga
EL Comprimento de montagem
E Módulo de elasticidade
I Torque de inércia

As fórmulas e as indicações da capacidade de carga referem-se a uma distribuição uniforme da carga sobre 

a superfície do tubo. Cargas concentradas ou até mesmo sobre um só ponto, devem ser consideradas de 

modo especial por ocasião da escolha do tubo. 

máxima  

capacidade de 

carga do tubo

averiguar o número de roletes de transporte

O número de roletes de transporte necessário depende do comprimento total da linha de transporte, dividido pela 

divisão de roletes + 1. A divisão de roletes é a distância entre dois roletes de transporte.

A divisão de roletes é determinada pelo comprimento e pelo tipo dos materiais transportados e pela capacidade 

de carga dos roletes de transporte.

Basicamente devem sempre se encontrar três roletes de transporte sob o material a ser transportado, para 

assegurar um transporte confiável. Portanto a distância entre os roletes só deve ser de no máximo um terço 

do comprimento do material transportado mais curto.

L/3 L/3 L/3

L

Esta fórmula empírica só vale para o transporte de materiais com fundos planos e com roletes de transporte com 

suficiente capacidade de carga. Durante o transporte de paletes, por exemplo, devido às características do palete, 

o peso do palete é suportado só por cerca de 1/3 a 2/3 dos roletes de transporte que se encontram debaixo do 

palete.

Portanto deve ser verificado se a capacidade de carga dos roletes de transporte, levando em consideração 

a distância entre os roletes e as características do material a ser transportado, é suficiente (ver Princípios 

de planejamento pág. 170). Se necessário, deve ser escolhida uma divisão de roletes mais estreita ou roletes 

transportadores com uma capacidade de carga superior.

Todas as outras decisões a respeito da seleção de uma divisão de roletes ideal, são da responsabilidade do 

construtor da instalação e só podem ser tomadas após os respectivos testes.

l inhas de tRanspoRte Retas
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exatidão de concentricidade dos roletes de transporte

A Interroll produz roletes de transporte de tubos, conforme o padrão DIN. Esta norma permite divergências quanto 

à exatidão de concentricidade.

A divergência de concentricidade é a máxima divergência radial do diâmetro do tubo de um círculo perfeito. 

Uma divergência de concentricidade t = 0,3 mm, significa por exemplo que, para o tubo completo, a máxima 

divergência radial é de 0,3 mm.

Fig.: divergência de concentricidade (t)

Divergências de concentricidade dependem principalmente do comprimento e do material do tubo. Elas se tornam 

maiores, quanto mais comprido o tubo for, especialmente no caso de tubos de plástico.

A seguir serão apresentadas as divergências de concentricidade para roletes de transporte completos, para tubos 

dos mais diferentes materias. As curvas mostram a divergência média de concentricidade, de acordo com o 

comprimento do tubo, respectivamente para um determinado diâmetro de tubo.

Por favor observe que para tubos conforme a norma DIN, são em parte admitidas tolerâncias de 

concentricidade bem mais altas do que as apresentadas nos seguintes diagramas. Portanto é possível que 

em certos casos, os valores de referência apresentados sejam ultrapassados.

A capacidade de carga de um eixo depende de dois fatores:

• A tensão por flexão do eixo deve estar abaixo do valor limite admissível para o material

• A flexão do eixo deve estar abaixo do valor limite admissível

Nas indicações a respeito da capacidade de carga só se diferencia entre dois modelos de eixos: eixos deitados 

soltos sobre o perfil do quadro (p. ex. eixos retráteis) e eixos atarraxados no perfil do quadro (p. ex. eixos com 

rosca interior).

As indicações a respeito dos eixos atarraxados não levam em consideração possíveis flexões do perfil 

do quadro ou dos suportes laterais. Se ocorrerem estas flexões, a capacidade de carga dos eixos será 

prejudicada.

A capacidade de carga do cabeçote considera o rolamento de esferas, o alojamento e a vedação/capa de 

cobertura. Os valores limites foram apurados empiricamente e só são alcançados em roletes de transporte 

extremamente curtos.

máxima  

capacidade de 

carga do eixo

máxima  

capacidade  

de carga do 

cabeçote
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medidas do comprimento de referência de transporte

F F

EL

AGL

0,5 0,5

EL Comprimento de montagem: A medida livre entre os suportes laterais
AGL Comprimento total do eixo
F Comprimento do cabeçote, inclusive folga axial

Em roletes de transporte com eixos com rosca interior, o comprimento total do eixo corresponde ao comprimento 

de montagem.

No rolete de transporte só é possível medir o comprimento de montagem nos eixos com roscas interiores, pois 

neste caso EL é ao mesmo tempo o comprimento do eixo. Em todos os outros modelos de eixos, não é possível 

medir EL no rolete de transporte, já que é considerada a folga axial de 0,5 mm para cada lado do rolete.

Para as seguintes séries, o comprimento de referência/comprimento de encomenda RL não tem quaisquer faixas 

de referência, no rolete de transporte: 1100, 1700, 1700 light, 1700KXO, 3500, 3500 light, 3500KXO, 3560, 

3800, 3860 e 3870. RL não pode ser apresentado no desenho cotado, mas encontra-se na tabela de medias na 

respectiva página do produto. 

divergência de 

concentricidade em mm

       Comprimento de referência  de transporte em mm

Em tubos de plástico, as divergências de concentricidade aumentam desproporcionadamente com o 

comprimento do tubo. 

Os seguintes comprimentos não deveriam ser excedidos:

Ø do tubo em mm Máximo comprimento do tubo em mm
20 400
30 500
40/50 600
63 800
90 1000

divergência de 

concentricidade em mm 

       Comprimento de referência  de transporte em mm

tubo de aço

tubo de plástico
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modelos com roletes de transporte cônicos

Os roletes de transporte cônicos com raios interiores de curva de 800/850 mm são adquiríveis nos seguintes 

modelos e materiais:

modelo
Comprimento de 
referência 

De 250 a 900 mm em passos de 50 mm

Eixo Eixo com rosca interior (M8 x 15)
Ø do eixo 12 ou 14 mm
Rolamentos Rolamento de esferas de precisão 6002 2RZ 

Rolamento de esferas de precisão 6002 2RZ niro
material 

Tubo interior Aço galvanizado ou aço inoxidável
Elementos cônicos Polipropileno (cinza) sobre um tubo interior cilíndrico de aço galvanizado /  

aço inoxidável com Ø exterior de 50 mm
Eixo Aço claro ou aço inoxidável
Rolamentos Alojamento de poliamida (preta)

Vedação de polipropileno (amarela)
Capa de cobertura para o lado com grande Ø de polipropileno (amarela)

acionamentos compatíveis com roletes de transporte cônicos

Os acionamentos podem ser combinados com um raio interior de curva de 800 e 850 mm (ou 770/820 mm com 

uma engrenagem no raio interior), se não for indicado nada ao contrário. É medido o raio interior da curva, até o 

canto interior do perfil portante interior, portanto até o início do comprimento de montagem EL.

Estão à disposição os seguintes elementos:

• Engrenagem PolyVee de poliamida 6.6 de alta qualidade, forma PJ, ISO 9981, para correias flexíveis PolyVee

• Cabeçote para correia redonda de poliamida 6.6 de alta qualidade, para correias padronizadas com Ø de 4, 5 

e 6 mm, opcionalmente com canais no tubo interior prolongado, no raio interno da curva

elementos de 

acionamento

Roletes de transporte cônicos transportam materiais de forma segura em curvas. Em roletes de transporte 

cônicos, a velocidade de transporte aumenta de acordo com o raio da curva, de modo que os materiais 

transportados mantêm a sua orientação entre os suportes laterais. Não são obrigatórios guias laterais, mas são 

recomendados.
Superfície convexa horizontal

1,
8˚

Ao construir a curva é imprescindível observar que a superfície da carcaça dos elementos cônicos esteja na 

horizontal. Por este motivo é que o eixo do rolete de transporte está inclinado por 1,8°.

Os roletes de transporte cônicos da Interroll são apropriados para raios interiores de curvas de 800/850 mm ou 

770/820 mm em modelos com engrenagem no raio interior.

Como opção também há roletes de transporte cônicos da plataforma 1700 para um raio interior de curva de 650 mm.

Se os raios interiores de curva indicados não forem respeitados, deverá contar com um desvio dos materiais 

transportados.

Para assegurar um transporte seguro nas curvas, o comprimento interior real do transportador deveria 

exceder ao comprimento calculado por aprox. 50 mm. Por favor escolha o próximo comprimento de 

montagem padrão maior. 

A Interroll oferece dois tipos de roletes de transporte cônicos com a designação KXO. Um tem como base o rolete 

de transporte universal da Série 1700, o outro, o rolete de transporte com acionamento fixo da Série 3500.

• Luvas cônicas de PVC
 - Resistentes a desgaste por fricção

 - Amortecedores de ruídos

 - Resistentes ao impacto

 - Resistentes a intempéries e a temperaturas

• Peso reduzido, e portanto boas características de rolamento de partida

• Capa de cobertura dos elementos cônicos no lado com maior diâmetro

• Capacidade de carga 500 N

séries 

1700KXo/ 

3500KXo com 

raio interior de 

650 mm

Rolete de  

transporte  

universal  

cônico da 

série 1700KXo/ 

3500KXo
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EL Comprimento de montagem do rolete de transporte
L Máximo comprimento do material a ser transportado
W Máxima largura do material a ser transportado
Ra Raio exterior da curva
Ri Raio interior da curva
Ta Divisão de rolete no diâmetro exterior
Ti Divisão de rolete no diâmetro interior

Raio interior da curva para curvas de roletes não acionadas

O raio interior da curva depende do comprimento de referência  e é de:

• 800 mm para o comprimento de rolete de 300, 400, 500 mm etc.

• 850 mm para o comprimento de rolete de 250, 350, 450 mm etc.

Raio interior da curva para curvas de roletes acionadas (PolyVee/cabeçote de correia redonda)

O raio interior da curva depende do comprimento de referência  e é de:

• 770 mm para o comprimento de rolete de 300, 400, 500 mm etc.

• 820 mm para o comprimento de rolete de 250, 350, 450 mm etc.

O acionamento com RollerDrive mostrou ser a solução com maior eficiência de custo e elegante de todos os tipos 

de acionamento para curvas de roletes não acionadas. Curvas com RollerDrive em combinação com os roletes de 

transporte cônicos descritos, são silenciosas, compactas e de construção simples.

Para o cálculo do torque necessário e da velocidade de transporte é necessário que, para o acionamento 

RollerDrive, seja utilizado o diâmetro médio dos elementos cônicos.

Raio interior  

da curva

Rollerdrive

• Cabeçote da engrenagem dupla de poliamida de alta qualidade 6.6 com 14 dentes, dimensões 1/2‘‘ no raio 

exterior da curva

Para que o material a ser transportado na curva não entre em contato com os perfis laterais, é necessário que 

o comprimento de montagem seja maior do que no percurso reto. Para o cálculo do mínimo comprimento de 

montagem são necessários os seguintes passos:

1. Cálculo do mínimo raio exterior 

Ra = 50 mm + (Ri + W)2 + (L/2)2

2. Cálculo do mínimo comprimento de montagem ELmin = Ra – Ri

3. Adaptação de ELmin ao comprimento padrão (próxima medida maior em passos de 50 mm):
 - De 286 a 936 mm para curvas com PolyVee ou com cabeçote de correia redonda

 - De 312 a 962 mm para curvas com 2 engrenagens

 - De 250 a 900 mm para curvas não acionadas

4.  Cálculo de Ra = EL + Ri real com o EL padrão selecionado

A divisão do rolete Ta é medida no canto interior do perfil exterior e calculada da seguinte maneira:

Ta = Ti · Ra/Ri

EL Ri

90
°

Ra

L

W

Ta

T i

Calcular com-

primentos de 

montagem 

(PolyVee/ 

cabeçote de 

correia redonda)

Calcular a  

divisão do rolete 

no diâmetro 

exterior
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As seguintes divisões teóricas (medidas na engrenagem Z14) se comprovaram:

Número dos elos da corrente Divisão medida na engrenagem mm
28 88,9
30 101,6
32 114,3
34 127,0
36 139,7
38 152,4

O número dos roletes de transporte muda dependendo do comprimento de referência  e com o grau ciclométrico 

no raio exterior.

As seguintes indicações a respeito do número de roletes de transporte necessários referem-se a uma curva de 

90°, para a qual foi planejada uma saliência ao ângulo de 90° do suporte lateral.

Comprimento  
de referência  em mm

Divisão de corrente em mm

88,9 101,6 114,3 127,0 139,7 152,4
250/300 19 16 14 13

350/400 20 18 16 14 13
450/500 19 17 15 14 13
550/600 21 18 17 15 14
650/700 20 18 16 15
750 21 19 17 16
800 19 17 16
850/900 20 18 17

Como transmissão só são utilizadas correias PolyVee flexíveis com três ranhuras, em combinação com roletes de 

acionamento fixo da Série 3500 e engrenagem PolyVee.

EL Ri = 770/820

90

°

Ra

T a

T i =
 73,7

Devido à saliência da engrenagem (RL = EL - 36 mm) resultam raios internos de curvas de 770 e 820 mm.

Utilizando correias PolyVee (2 ranhuras), a divisão de rolete no raio interior é determinada como Ti = 73,7 mm. 

Se esta divisão de rolete não for possível, deverá ser selecionado um acionamento com correia redonda ou 

com corrente.

A divisão de rolete com o acionamento de correia redonda e para curvas não acionadas pode ser selecionada 

livremente, se as seguintes condições forem respeitadas:

• Transporte seguro do material a ser transportado

• Nenhum contato dos elementos cônicos entre si

• Primeiro e último rolete de transporte com aproximadamente meia divisão de rolete (raio interior) para encerrar 

a curva

• Consideração dos possíveis comprimentos padrões das correias.

A corrente, como meio de acionamento, só permite um número limitado de divisões de rolete, que sempre devem 

ser um múltiplo da divisão da corrente ½“. Em uma curva, o acionamento de corrente só é possível com ligação 

entre os roletes de transporte. As distâncias entre os roletes de transporte, no raio interior ou no raio exterior, 

devem ser calculadas individualmente dependendo do comprimento de referência  e da divisão.

O cálculo das distâncias entre as divisões começa sempre no raio exterior, para garantir uma tensão correta 

da corrente. Por favor observe que as engrenagens,  mudam de rolete de transporte para rolete de transporte 

(engrenagem interior/exterior) e que portanto as distâncias só se repetem em cada segundo rolete de transporte. 

A divisão do raio interior é determinada pelo respectivo comprimento de referência .

transmissão 

com PolyVee

transmissão 

com correia 

redonda

transmissão 

com corrente
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Na maioria das vezes não é a capacidade de carga que limita as possibilidades de transporte, mas o torque 

máximo dos RollerDrive.

RollerDrives correspondem estaticamente a roletes de transporte sem eixos contínuos, com cavilhas de eixo fixas. 

O torque só é transmitido ao lado do motor fixo. 

O RollerDrive deve ser fixo com os seguintes torques de aperto:

RollerDrive Torque de aperto da porca de fixação
BT 100 40 N/m
BT 100 IP66 15 N/m
EC 310 35 N/m
EC 310 IP66 35 N/m

O lado oposto ao motor pode ser executado como eixo flexível 11 mm Skt ou como cavilha de eixo M8.

Para o transporte seguro é necessário que por debaixo do material a ser transportado se encontre no mínimo um 

RollerDrive e dois roletes de transporte sem acionamento próprio, chamados de Idlers.

Um programa para calcular a capacidade de carga pode ser baixado na Website www.interroll.com. 

No programa deverá indicar o Shaft-Type como Round e Shaft-Location como stub axle.

O material bruto é basicamente 50 x 1,5 mm. 

A seguir são apresentados exemplos e relações básicas a respeito do cálculo de desempenho.

Se um material transportado é movimentado sobre um transportador de rolos, em sentido perpendicular ao eixo 

dos roletes, e portanto sem força transversal, será necessário superar a fricção de adesão e a fricção de rolamento.

Para materiais transportados, que se movimentam com velocidade constante sobre um transportador de rolos, 

vale a equação:

F = m · g · µ

F Força tangencial necessária em N
m Massa em kg
g Aceleração da terra 9,81 m/s
µ Coeficiente de fricção

Cálculo exemplar:

Peso do material a ser transportado 30 kg
Recipientes Caixa de plástico, coeficiente de fricção µ = 0,04
Velocidade 0,5 m/s

Ft = 30 kg · 9,81 m/s · 0,04 = 11,77 N

A força tangencial necessária é portanto de 11,77 N. Com um raio de rolete de 25 mm resulta em um torque 

necessário (força × caminho) de 0,3 N/m. A potência mecânica necessária (força × velocidade) é de 5,9. 

Capacidade  

de carga  

Rollerdrive

Resistência ao 

rolamento e  

cálculo de  

desempenho

Rollerdrive

O RollerDrive baseia-se no rolete de transporte universal da série 1700. As suas medidas externas são idênticas. 

Desta forma as instalações de transporte com RollerDrives podem ser planejadas de forma bem mais fácil do que 

com acionamentos AC convencionais.

Além disso o RollerDrive possui todas as vantagens do rolete de transporte universal da série 1700 e das suas 

variantes, no RollerDrive, por ex., são utilizadas os mesmos cabeçotes de acionamento. Assim este acionamento 

pode ser integrado de forma ideal.

A alta flexibilidade do conceito de transporte com RollerDrives é apoiada pela configuração do software e do 

hardware dos controles. Através de interfaces universais é possível montar os RollerDrives em instalações já 

existentes ou em novas a serem construídas.

Os motores elétricos de comutação eletrônica ou mecânica constituem a parte central dos RollerDrive. Os 

RollerDrives são extremamente silenciosos devido a um confiável desacoplamento de oscilações da unidade de 

acionamento. O desacoplamento protege a engrenagem contra cargas repentinas. Esta proteção reduz a carga 

sobre os pés dos dentes do pinhão da engrenagem e prolonga a vida útil dos RollerDrive.

O motor está acoplado a uma engrenagem planetária. A engrenagem planetária possui de uma a três marchas e 

diferentes reduções. Com ajuda de um acoplamento de tubagens de compressão coaxial, o torque é transmitido 

de forma segura ao revestimento exterior cilíndrico. Os RollerDrive estão apoiados sobre dois alojamentos, 

incorporados, em posição oposta, no revestimento exterior do rolete. Os alojamentos são provenientes do 

sortimento de peças padronizadas ou são derivados destas peças.

Os RollerDrives ideais para a sua aplicação deverão, de preferência, ser determinados pelo senhor pessoalmente, 

acompanhado de um consultor de clientela da Interroll. Os seguintes factores são muito importantes:

• Peso e dimensões do material a ser transportado

• Velocidade de transporte, desempenho e ciclos por minuto

• Material do lado de baixo do material a ser transportado (determina o coeficiente de atrito de rolamento)

• Especiais condições ambientais, como temperaturas extremas, umidade e influências químicas

• Tipo de controle do RollerDrive

• Máximo movimento por inércia do material a ser transportado

O movimento por inércia é o caminho que o material transportado percorre sobre o transportador de rolos, devido 

à inércia da massa, depois de o sinal de partida ter sido revogado.

Os alojamentos dos RollerDrives são de polímero condutível. Desta forma, a carga eletrostática é descarregada no 

perfil lateral. É imprescindível que todo o transportador seja corretamente ligado à terra em toda a sua extensão.

No primeiro passo é selecionada a velocidade de transporte através da relação de transmissão. Isto garante que 

sempre tenhamos a máxima potência à disposição. No segundo passo é possível realizar os ajustes finos com os 

respectivos controles.
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O RollerDrive BT100 não requer um controle externo. Um termo-elemento integrado desliga o RollerDrive no caso 

de um superaquecimento e o liga novamente após esfriar. Isto não é uma proteção completa contra sobrecarga,  

e sim uma proteção básica.

Como ZoneControl, para o BT100, deveria ser utilizado o Z-Card BT. Desta forma é possível montar facilmente um 

simples transportador ZPA. Detalhes para Z-Card BT veja pág. 112.

O DriveControl é o controle ideal para o RollerDrive EC310. Com a utilização de dois diferentes guias de carcaça, 

são alcançados os graus de proteção IP20 e IP54 . A carcaça da variante IP54 é encapsulada.

Todas as entradas e saídas possuem uma própria massa de sinal comum e são portanto separadas da massa de 

corrente de carga. Para simplificar a cablagem, é possível conectar a alimentação de tensão de um DriveControl 

ao outro (máx. 2 DriveControls encadeados).

A velocidade do RollerDrive pode ser ajustado com o DriveControl de duas maneiras diferentes: Através de um 

interruptor DIP. Aqui estão à disposição quatro interruptores DIP, que permitem 15 níveis de velocidade. A segunda 

possibilidade é por fora, aqui há três entradas digitais, com as quais é possível ajustar oito velocidades diferentes. 

Assim é possível, com meios simplres, por. ex. com duas saídas digitais SPS, ajustar duas velocidades diferentes 

e alterá-las dinamicamente durante o funcionamento.

O ZoneControl possibilita, de maneira simples, a montagem de um transportador sem pressão de acumulação de 

comando automático. Cada zona, e portanto cada RollerDrive, é conectada a um ZoneControl. Os ZoneControls 

individuais comunicam-se entre si através do cabo padrão de rede CAT5 . Este cabo pode ser adquirido em 

diversos países e garante uma ligação de alta qualidade. Trata-se de um cabo que é utilizado na área de PCs, para 

a conexão de ethernet. A instalação também é realizada segura e rapidamente.

Podem ser conectados dois sensores, um sensor de zona em cada zona, e um sensor de partida no início da 

linha de transporte. A velocidade e o sentido de rotação podem ser ajustados em cada ZoneControl através 

do interruptor DIP, mas isto só tem efeito sobre os RollerDrive individuais. Se a velocidade de toda a linha de 

transporte também tiver que ser ajustada dinamicamente durante o funcionamento, está disponível uma entrada 

analógica para o valor nominal (0 a 10 V). Aqui é possível ajustar a velocidade através de uma saída SPS 

analógica.

Para adaptar a linha de transporte ZoneControl a um layout existente, está disponível um sinal de status e uma 

entrada de partida. No sinal de status é possível utilizar a ocupação do sensor de zona externo. Com a entrada de 

partida é possível iniciar a primeira ou a última zona do transportador. Assim é realizada a transmissão do material 

a ser transportado. Status de zona e sinal de partida representam o "Handshake I/O" aos sistemas a montante e a 

jusante.

No caso de material extremamente pesado, que necessitam de dois RollerDrives como acionamento de zona, há 

a possibilidade de controlarum segundo RollerDrive por meio do DriveControl do ZoneControl. Um sinal de erro 

em todo o sistema emite funções de erro em forma de uma mensagem coletiva. O erro pode então ser localizado 

através de um LED de erro e ser analisado por diferentes frequências intermitentes. 

driveControls 

para Bt100

driveControls 

para eC310

ZoneCotrol

Coeficiente de fricção para materiais de recipientes:

Material Coeficiente de fricção µ
Aço 0,03
Plástico, liso 0,04
Plástico, perfilado 0,05
Madeira 0,05
Papelão, duro 0,06
Papelão, mole 0,08

A força de acionamento necessária para movimentar um material, sobre um transportador de rolos, com 

velocidade constante, depende das propriedades do lado inferior do material a ser transportado. A menor força é 

necessária para um lado de baixo duro, e dificilmente deformável, como por exemplo um recipiente de aço.

Um recipiente de aço tende no entanto a deslizar sobre o revestimento exterior do tubo ao ser acelerado ou ao ser 

freado. Aprox. 3 % do peso do material a ser transportado são necessários como força de acionamento para um 

movimento constante. Para um recipiente de papelão o valor µ é de aprox. 8 %. Isto se deve ao lado de baixo macio 

e deformável. Para um recipiente de papelão é aplicado o valor diferencial em relação ao recipiente de aço, devido à 

deformação do lado de baixo do recipiente, de modo que não está mais à disposição para o movimento adiante.

Como um ciclo de transporte consiste em aceleração, movimento com velocidade constante e frenagem, a 

aceleração é decisiva para a avaliação do desempenho. 

Na fase de aceleração é superada a fricção de adesão e ocorre a transição para a fricção de rolamento que é 

significantemente menor. Por este motivo observa-se no início de cada ciclo de transporte um pico de consumo 

de corrente.

driveControls para Rollerdrive

O endereçamento das linhas de transporte pode ser realizada de duas maneiras: com controle central ou através 

de uma lógica com distribuição descentralizada. Para ambas as abordagens, a Interroll oferece conceitos para 

uma aplicação extremamente flexível dos RollerDrives.

Diferencia-se entre dois tipos de controles:

• DriveControl (I/O baseada na partida do motor) 

• ZoneControl e Z-Card (lógica de transporte descentral)

O  ZoneControl serve para o simples endereçamento, baseado em I/O do RollerDrive. O controlador ZPA possibilita 

uma montagem bem simples de um transportador sem pressão de acumulação e contem as funções do DriveControl.

Controle do 

motor e  

controle da 

zona

RolleRdRive e  dRiveContRols

Princípios de 

construção

RollerDrive e 

DriveControls
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Rolamentos

Rolamento de esferas de precisão, lubrificado (6002 2RZ, 6003 2RZ, 6204 2RZ, 6205 2RZ, 689 2Z)

Norma DIN 625
Material Anéis e esferas de aço cromado com valores de materiais conforme 100Cr6

Dureza: 61 ± 2 HRC, gaiolas de metal
Folga do rolamento C3
Vedação 2RZ Vedação de dois lábios não abrasiva com efeito de labirinto, de cautchu-

butadieno-acrilonitrilo armado com chapa de aço (NBR) 
Vedação 2Z Placa de cobertura de chapa de aço não-abrasiva 
Lubrificação Graxa para várias áreas, sem silicone
Faixa de temperatura -30 °C até +177 °C

Rolamento de esferas de precisão, lubrificado (6002 2RZ)

Norma DIN 625
Material Anéis e esferas de aço cromado com valores de materiais conforme 100Cr6

Dureza: 61 ± 2 HRC, gaiolas de metal
Folga do rolamento C3
Vedação 2RZ Vedação de dois lábios não abrasiva com efeito de labirinto, de cautchu-

butadieno-acrilonitrilo armado com chapa de aço (NBR) 
Lubrificação Graxa para várias áreas, sem silicone
Faixa de temperatura -30 °C até +80 °C

Rolamento de esferas de precisão de aço inoxidável, lubrificado (6002 2RZ)

Norma DIN 625
Material Anéis e esferas de aço inoxidável, material 1.4125 (X105CrMo17), com valores 

de materiais conforme AISI 440C
Dureza: 56 ± 2 HRC, gaiolas de poliamida

Folga do rolamento C3
Vedação 2RZ Vedação de dois lábios não abrasiva com efeito de labirinto, de cautchu-

butadieno-acrilonitrilo armado com chapa de aço (NBR)
Lubrificação Graxa para várias áreas, sem silicone
Faixa de temperatura -30 °C até +177 °C

Rolamento cônico de aço 50 x 1,5 , lubrificado

Material Material do corpo da roda DX53D + Z, galvanizado
Peças do rolamento, galvanizadas

Lubrificação Graxa para várias áreas, sem silicone
Faixa de temperatura -30 °C até +110 °C

Rolamento de plástico

Material Anel exterior e cone de polipropileno
Esferas de aço de carbono ou de aço inoxidável

Lubrificação Graxa para várias áreas, sem silicone
Faixa de temperatura -30 °C até +40 °C

tubos

Material Normas Especificações
Aço, polido e aço, 
galvanizado

DIN EN 10305-3 Tolerâncias limitadas e determinações de materiais pela Interroll

Galvanização DIN EN 12329
DIN 50961

Revestimento galvânico de zinco com passivação azul adicional (sem cromo VI)
O revestimento corresponde às determinações RoHS
Espessura da camada 6 a 15 µm

Aço inoxidável DIN 17455 1.4301 (X5CrNi18-10)
Tolerâncias limitadas pela Interroll

Alumínio – AW 6060 T66 (AlMgSi 0.5 F22)
Para 16 mm e 20 mm E6/EV1 , mordentado, cores naturais e anodizado
Espessura da camada da superfície 20 µm, isolante e não-condutora
Para 50 mm prensado a frio, não-enriquecido, portanto condutor

Plástico PVC 2002/95/CE PVC-U (Cloreto de polivinil, sem amaciadores, altamente resistente a golpes)
Só contem substâncias, controladas e registradas segundo os regulamentos 
REACH (N° EG 1907/2006)
RAL 7030 cinza-pedra

A respeito das tolerâncias de concentricidade pág. 206

espeCif iCação do mateRial

Especificação 

do material

Tubos, 

rolamentos
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eixos

Material Normas Especificações
Aço, polido e aço, 
galvanizado

DIN EN 10277-3 1.0715 (11SMn30)
Tolerâncias limitadas e determinações de materiais pela Interroll

Galvanização DIN EN 12329
DIN 50961

Revestimento galvânico de zinco com passivação azul adicional  
(sem cromo VI)
O revestimento corresponde às determinações RoHS
Espessura da camada 6 a 15 µm

Aço inoxidável DIN EN 10088-23 1,4305 (X5CrNi18-9)
Tolerâncias limitadas pela Interroll

A respeito das tolerâncias de concentricidade pág. 206

espeCif iCação do mateRial

Especificação 

do material

Eixos, 

acionamentos

acionamentos

A seguir encontram-se os dados técnicos da correia PolyVee da Interroll. 

Informações a respeito de todos os acionamentos podem ser obtidas do respectivo fabricante.

Normas ISO 9982 (DIN 7867) perfil PJ
para correias de ranhuras em V com 2 ou com 3 ranhuras (PolyVee)

Material Corresponde à diretriz 2002/95/EG (RoHS)
Só contem substâncias, controladas e registradas segundo os regulamentos 
REACH (EG) n° 1907/2006
Sem halogênio, sem silicone, sem PVC, à prova de fogo

Homologação Certificação UL
Dureza Dorso 82 Shore A, ranhuras 55 Shore A
Condutibilidade elétrica < 7 MΩ
Faixa de temperatura -20 até +90 °C
Medidas Conforme ISO 9982 (DIN 7867) Perfil PJ

PolyVee  

Correias
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As indicações na tabela a seguir só valem como orientação, já que a resistência é influenciada por vários fatores, 

como p. ex.:

• Duração de efeito e concentração do meio

• Temperaturas

• Efeito da força

• Carga UV

Um meticuloso teste de apropriação, pelo usuário, dos plásticos utilizados é imprescindível.

Poliamidas POM
(Polioximetileno)

PVC 
macio

PVC duro Polipropileno

Éter ++ ++ - ++ -
Álcools, baixos ++ ++ ++ - ++
Gasolina ++ + -- ++ -
Éster ++ -- -- -- -
Graxas ++ ++ - ++ +
Ácido fluorídico -- -- - - -
Cetonas ++ - -- -- ++
Hidrocarbonetos, alifáticos ++ ++ -- ++ ++
Hidrocarbonetos, aromatizados ++ + -- -- -
Hidrocarbonetos, clorados - ++ -- -- --
Hidrocarbonetos, não-saturados, 
clorados 

+ ++ -- -- --

Lixívias, fracas + ++ ++ ++ ++
Líxívias, fortes - ++ - ++ ++
Óleo mineral ++ ++ - ++ -
Óleos ++ ++ - ++ +
Ácidos, oxidantes -- -- - -- --
Ácidos, fracos -- - ++ ++ ++
Ácidos, fortes -- -- ++ - --
Ácidos, fortes, orgânicos - ++ - + ++
Soluções salinas, anorgânicas ++ ++ ++ ++ ++
Terenbentina - - -- -- --
Mistura de combustível + ++ -- -- -
Água ++ ++ ++ ++ ++

Plásticos técnicos

A Interroll usa, em quase todos os elementos de transporte, peças de plásticos técnicos. Estes plásticos têm 

várias vantagens em comparação com aço:

• Amortecedores de ruídos

• Aptidão limitada para o transporte de alimentos

• Fácil limpeza

• Alta resistência a golpes

• Resistência a corrosão

• Peso reduzido

• Design de alta qualidade 

Plástico Características Aplicação
Poliamida (PA) • Excelentes características mecânicas

• Alta resistência ao desgaste

• Baixo coeficiente de atrito

• Boa resistência a produtos químicos

Cabeçotes de engrenagens, 
vedações e sedes de mancal

Polipropileno (PP) • Reduzido peso específico

• Alta resistência ao calor

• Não higroscópico

• Boa resistência a produtos químicos

Rodízios, vedações e sedes dos 
rolamentos

Cloreto de polivinil (PVC duro) • Resistente a arranhões

• Resistentes ao impacto

• Boa resistência a produtos químicos

Tubos para roletes de transporte 
de plástico

Polioximetileno (POM) • Excelentes características mecânicas

• Alta resistência ao desgaste

• Baixo coeficiente de atrito

• Muito resistente a deformações

• Quase não absorve água

• Aplicação em peças com exigências  

especiais em relação à precisão

Cabeçote de correia dentada e 
rolamento deslizante

Plásticos são classificados quanto a sua resistência química:

Símbolo Significado Explicação
++ Muito boa resistência O constante efeito do meio não causa danos
+ Em geral resistente O constante efeito do meio pode causar danos que no entanto são reversíveis 

quando o meio não tem mais efeito
- Na maioria dos casos instável Só estável, se houverem condições ambientais e de aplicação ideais, 

normalmente deve-se contar com danos
-- Completamente instável O meio não deve entrar em contato com plástico

Vantagens

Características 

e áreas de  

aplicação

Resistência

espeCif iCação do mateRial

Especificação 

do material

Plásticos 

técnicos
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Ele vive em sonhos. Ele ama a arte negra e o 

despertar do subconsciente. Tudo isto Steffen 

Geisler apresenta em grandiosa arte de design 

interior com instalações 

tipo palco e de forma 

figurativa e placativa. 

O artista berlinense, que apresentou suas obras 

extraordinárias durante alguns meses na sede 

da Interroll em Sant‘Antonio na Suíça, provoca 

fazendo com que coisas familiares apareçam 

estranhas e que coisas estranhas pareçam 

familiares. Para refletir – reconsiderar – antecipar. 

Ele anima o espírito aventureiro. E desafia a um 

dinamismo inovador. Exatamente o que também 

faz com que boa técnica de transporte seja 

definitivamente a melhor.

inteRRoll  –  
CoRpoRate aRt

Arte tem uma influência positiva no mundo de 

trabalho e nos seus processos. O objetivo declarado 

da Interroll Corporate Art é canalizar este potencial 

criativo, estabelecer ambientes nos quais os 

pensamentos possam florir, ambientes que vão além 

da orientação aos fins empresariais.



Ro
le

te
s 

d
e 

tR
a

n
sp

o
Rt

e,
 R

o
ll

eR
d

Ri
ve

s,
 d

Ri
ve

C
o

n
tR

o
ls

  
  

  
pt

 JU
n

/
2

0
1

1 
 

pt
 J

U
N

/2
01

1.
 8

50
/D

W
/B

&
K

   
 

E u ro p e 

Austria
Tel +49 2193 23 187
at.sales@interroll.com

Belgium
Tel. +49 2193 23 259
be.sales@interroll.com

Czech Republic/Slovakia
Interroll CZ, s.r.o.
Na Řádku 7/3172
69002 Břeclav
Czech Republic
Tel + 420 519 330 210
cz.sales@interroll.com

Denmark
Interroll Nordic A/S
Hammerholmen 2-6
2650 Hvidovre
Denmark
Tel + 45 36 88 33 33
dk.sales@interroll.com

Finland
Interroll Nordic A/S
Martinkyläntie 53
01720 Vantaa
Finland
Tel + 358 9 54 94 94 00
fi.sales@interroll.com

France
Interroll SAS
Z.I. De Kerannou-BP34
29250 Saint-Pol-de-Leon
France
Tel + 33 2 98 24 4100
fr.sales@interroll.com

Germany
Interroll Fördertechnik GmbH
Höferhof 16
42929 Wermelskirchen
Germany
Tel + 49 2193 23 0
de.sales@interroll.com

Hungary
Lörincz Kft.
Kastély U.27
Pf. 57
2045 Törökbálint
Hungary
Tel + 36 23 337 891
hu.sales@interroll.com

Iceland
IBH ehf
Dugguvogur 10
104 Reykjavik
Iceland
Tel + 354 562 6858
ingi@ibh.ehf.is

Italy
Rulli Rulmeca S.P.A.
Via Arturo Toscanini 1
24011 Almé (Bg)
Italy
Tel + 39 035 43 00 111
vendite@rulmeca.it

Luxembourg
Tel +49 2193 23 259
be.sales@interroll.com

Netherlands
Tel +49 2193 23 151
nl.sales@interroll.com 

Norway
Interroll A /S
Kobbervikdalen 65
3036 Drammen
Norway
Tel + 47 32 88 26 00
no.sales@interroll.com

Poland
Interroll Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 85
03-044 Warszawa
Poland
Tel +48 22 741 741 0
pl.sales@interroll.com

Portugal
Rulmeca de Portugal, LDA
Parque Industrial do Tortosendo
Edifício Parkurbis, Loja 7
Apartado 113
6200-865 Tortosendo
Portugal
Tel +351 275 33 07 80
rulmeca@rulmeca-interroll.pt

Romania
Krako International SRL
Str. Sfanta Maria 1-5
Bl. 10A4
Sc 1 Apt 4 Sector 1
001494 Bucuresti
Romania
Tel + 40 21 260 2050
ro.sales@interroll.com

Slovenia
3-TEC, prehrambena- 
tehnologija-hlajenje
Dravska ulica 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel + 386 1 56 56 370
si.sales@interroll.com

Spain
Interroll España S.A.
Parc Tecnològic del Vallès
C/Dels Argenters, 5 Edificio 1
Bp y Cp
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Spain
Tel + 34 90 211 0860
es.sales@interroll.com

Sweden
Interroll Nordic A/S
Karlsrovägen 64
302 41 Halmstad
Sweden
Tel + 46 35 227 077
se.sales@interroll.com

Switzerland
Tel. +49 2193 23 190
ch.sales@interroll.com

United Kingdom
Interroll Ltd.
Brunel Road
Corby, Northants NN17 4UX
United Kingdom
Tel + 44 1536 200 322
gb.sales@interroll.com

A f r i c a 

South Africa
Interroll South Africa (Pty) Ltd
Box 327
Isando 1600
Gauteng
South Africa
Tel + 27 11 281 99 00
za.sales@interroll.com

N o r t h  a n d  S o u t h
A m e r i c a

Canada
Interroll Checkstand
8900 Keele Street
Unit 2 & 3
Concord, Ontario L4K 2N2
Canada
Tel +1 905 660 4426
ca.sales@interroll.com

Interroll Canada Ltd.
1201 Gorham Street
Newmarket Ontario L3Y 8Y2
Canada
Tel +1 905 727 33 99
ca.sales@interroll.com

USA
Interroll Corporation
3000 Corporate Drive
Wilmington, N.C. 28405
USA
Tel +1 910 799 1100
us.sales@interroll.com

Interroll Automation LLC
5035 Keystone Boulevard
Jeffersonville, IN 47130
USA
Tel +1 812 284 1000
us.sales@interroll.com

Interroll Dynamic Storage, Inc.
232 Duncan Circle
Hiram, GA 30141
USA
Tel +1 770 943 15 41
ca.sales@interroll.com

Brazil
Interroll Logística
Elementos para Sistemas
Transportadores Ltda
Rua Dom João VI
555 - Parque Industrial SA
Pindamonhangaba - SP
CEP 12412- 805
Brazil
Tel + 55 (0)12 3648 8021
br.sales@interroll.com

A s i a

China
Interroll (Suzhou) Co. Ltd.
Block B & C
Ecological Science Hub
No. 1 Ke Zhi Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province
China
Postal Code: 215021
Tel + 86 512 62560383
cn.sales@interroll.com

India
Interroll Drives and Rollers
India Pvt. Ltd.
No. 276, 4th main, 4th phase
Peenya Industrial Area
Bangalore-560058
India
Tel + 91080 41272666
in.sales@interroll.com

Israel
Comtrans-Tech Ltd.
P.O.B. 17433
Tel-Aviv 61174
Israel
Tel + 972 54 4272747
il.sales@interroll.com

Japan
Interroll Japan Co. Ltd.
302-1 Shimokuzawa
Midori-ku
Sagamihara-shi
Kanagawa 252- 0134
Japan
Tel + 81 42 764 2677
jp.sales@interroll.com

Korea
Interroll (Korea) Co. Ltd.
Rm 301
Dongsan Bldg. 333-60
Shindang-Dong
100-826 Choong Ku, Seoul
Tel + 82 2 2231 19 00
kr.sales@interroll.com

Singapore
Interroll (Asia) Pte. Ltd.
386 Jalan Ahmad Ibrahim
Jurong 629156 Singapore
Republic of Singapore
Tel + 65 6266 6322
sg.sales@interroll.com

Sri Lanka
Colombo Machinery
& Equipment Ltd.
No: 102, Fife Road
Colombo 05
Sri Lanka
Tel + 94 11 250 0078/79
lk.sales@interroll.com

Taiwan
First Auto-Transfer Equipment
Co. Ltd
8F-3, No: 65, Song De Road
Hsin Yi District
Taipei 11076
Taiwan
Tel + 886 2 27 59 88 69
tw.sales@interroll.com

Thailand
Interroll (Thailand) Co. Ltd.
700/685, Moo 1
Amata Nakorn
Panthong, Chonburi
20160
Thailand
Tel + 66 3 844 7448
th.sales@interroll.com

A u s t r a l i a  a n d
N e w  Z e a l a n d

Australia
Interroll Australia Pty. Ltd.
70 Keon Parade
Thomastown
Victoria 3074
Australia
Tel + 61 3 94 60 21 55
au.sales@interroll.com

New Zealand
Automation Equipment
(NZ) Ltd.
26 Tawn Place,
Pukete, Hamilton
New Zealand
Tel + 64 (7) 849 0281
nz.sales@interroll.com

Headquarter
Interroll (Schweiz AG)
+ 41 91 850 25 25
info@interroll.com

www.interroll.com


