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PRODUTOS PARA INDÚSTRIA TÊXTILProdutos PArA industriA têXtil

CONJUNTO DE CAIXA DE ROLAMENTO PARA PANELAS COM  
INSERÇÃO DO FIO MANUAL & PNEUMÁTICA MODELO 07-08-09  

(NÃO 09ST), SÉRIE BA1, BA2, E BA3 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E  TROCA

Recuperação da caixa de rolamentos: o conjunto usado é desmontado, lim-
po e inspecionado. A Epic sempre substitui a arruela retentora de feltro (B), o rolamento 
de agulhas superior (C), a bucha distanciadora de nylon (E), o anel deslizante externo 
(F), a gaiola do rolamento (G) e o anel retentor de arame (i). todas as peças estáticas 
que apresentam desgaste ou defeitos também devem ser substituídas. o conjunto re-
cuperado é lubrificado com graxa sintética Klüber.

o conjunto da caixa de rolamento recuperado funciona como “novo” com significa-
tivas economias para o cliente.

É uma boa prática trocar o anel deslizante interno (H) da lâmina superior do fuso 
quando se substitui o anel deslizante externo (F) e a gaiola, de plástico ou de latão (G), 
um novo anel deslizante interno (H) é fornecido com o conjunto de troca ou substituição 
quando se emprega a gaiola de latão.

(A) Carcaça de aço externa: EE480734
(B) Arruela de feltro de topo : EE480739
(C) rolamento de agulhas superior: EE402002
(d) Anel retentor interno EE434301 (somente para BA1/BA2; não necessário para 

recuperação).
(E) Bucha distanciadora de nylon: EE401907-1
(F) Anel deslizante externo: EE401902
(G) Gaiola do rolamento: plástico (EE401903-1) ou latão (EE401903) (Cliente deve 

especificar)
(H) Anel deslizante interno, fornecido com a gaiola de latão: EE401904
(i) Anel retentor de arame: EE401906
(J) Anel de labirinto: EE401905
(K) Anel “o-ring”: EE435033

oEM # Epic #  descrição

VTS 07-09, BA1-BA3

070788

908749 
EE440025

 
Caixa de rolamentos nova, completa,  

    com anel deslizante interno

  EE402028 Caixa de rolamento completa do cliente, recuperada

  
EE402028-1

 Caixa de rolamento usada completa,  
    recuperada, a base de troca
(070788) 

(908749)

  EE402028-2 Caixa de rolamento completa, usada e recuperada, para venda
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