Produtos para Motocicletas &
Aplicações para Motores Especiais
Products for Motocycles & Special Engines

Introdução / Introduction
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Counting on 66.000 employees,
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solutions. Whenever possible we
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components and system solutions.
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Produtos / Products

Biela em estampo fino
Fine blanked connecting rod

Rolamento de embreagem
Clutch release bearing

Terminal rotular
Rod end

Rolamento de embreagem
Clutch release bearing

Anel sensor ABS
ABS Sensor ring

Guia tensora de corrente
Timing chain guide

Tensionador hidráulico
Hydraulic chain tensioner

Tucho hidráulico
Hydraulic tappet

Tucho mecânico
Mechanical tappet

Rolo de apoio
Cam roller

Balancim mecânico
Mechanical
rocker arm

Balancim flutuante com
elemento de pivô
Finger follower + pivot element

Balancim hidráulico
Hydraulical
rocker arm

Bucha de agulhas sem fundo
Drawn cup needle roller bearing
(open ends)

Bucha de agulhas sem fundo
Drawn cup needle roller bearing
(open ends)

Gaiola de agulhas
Needle roller and cage assembly

Gaiola de agulhas montada
do virabrequim
Crank pin needle roller and
cage assembly

Gaiola de agulhas montada
do virabrequim
Crank pin needle roller and
cage assembly

Gaiola de agulhas montada
do pistão
Piston pin needle roller and
cage assembly

Bucha de rolos
Drawn cup cylindrical roller
bearing (open ends)

Rolamento de agulhas
Needle roller bearing

Rolamento de rolos cilíndricos
Cylindrical roller bearing

Rolamento de Roda
Wheel bearing

Rolamento de esferas
Ball bearing
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