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Sobre a empresa Rollon

Ampliação e otimização contínuas do portfólio

Fundada em 1975, a Rollon começou por comercializar rolamentos, de-

senvolvendo e produzindo ao mesmo tempo as respectivas gaiolas. Em 

1979 iniciou o desenvolvimento da guia de rolamentos Compact Rail, das 

guias telescópicas Telescopic Rail e das guias lineares com rolamentos de 

esferas Easy Rail, as quais são, até hoje, a base de sucesso da empresa. A 

otimização contínua destes produtos base faz parte das tarefas mais im-

portantes da Rollon. A guia de rolamentos Compact Rail que, com os seus 

diferentes perfis de guia permite compensar erros de altura e ângulo nas 

aplicações, é apenas um dos muitos exemplos para o aperfeiçoamento 

inovador da atual gama de produtos.

Do mesmo modo, a permanente introdução de novas categorias ilustra o 

processo de ampliação e otimização contínuo dos produtos.

■ 1994 Light Rail com elementos de extensão total e parcial em 

construção leve

■  1996 Uniline, os eixos lineares com acionamento por correia dentada 

■  2001 Ecoline, a unidade linear econômica 

■  2002 X-Rail, as guias de rolamentos perfilados

■  2004 Curviline, a guia curvilínea e a guia de trilho perfilado Mono Rail

■  2007 Mono Rail em versão miniatura

Cada ampliação do portfólio está baseada nas experiências de nove ca-

tegorias de produtos atuais e nas exigências do mercado - pelo que a 

Rollon, enquanto fornecedora global, está apta a apresentar tecnologias 

lineares adaptadas a cada situação.

Crescimento mundial da empresa

1975  Fundação da empresa-mãe, Rollon S.r.l., na Itália

1991  Fundação da Rollon GmbH na Alemanha  

1995 Mudança de instalações e ampliação da área de produção 

na Itália para 4.000 m2

 Mudança de instalações e primeira produção na Alemanha

 Gestão de qualidade com certificação ISO 9001

1998  Fundação da Rollon B.V. nos Países-Baixos e da Rollon 

Corporation nos EUA

 Mudança de instalações e ampliação da produção na 

Alemanha para 1.000 m2

1999  Fundação da Rollon S.A.R.L. na França

 Gestão ambiental com certificação ISO 14001

2000  Fundação da Rollon s.r.o. na República Checa

2001  Mudança de instalações e ampliação da área de produção 

na Itália para 12.000 m2

2007  Reestruturação da GmbH (Sociedade Ltda.) e orientação da 

produção na Alemanha para adaptações específicas dos 

clientes Aquisição dos ativos de um fabricantes de guias 

lineares 

2008  Ampliação da rede de vendas na Europa do Leste e Ásia
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Descrição do produto
Curviline - sistema de guias curvilíneas de raios constantes e variáveis 

1 Descrição do produto

Curviline é a designação da gama de produtos de guias curvilíneas. Ela 

é usada para todos os movimentos especiais não-lineares. Estas guias 

podem ser fabricadas com raios constantes ou variáveis, de acordo com 

as solicitações do cliente. Assim surge uma solução altamente flexível e 

econômica. Curviline está disponível em duas larguras de guia. Recomen-

damos o uso de raios padrão. Todos os trajetos de guias e raios diferentes 

estão disponíveis em versões especiais. 

Características mais importantes: 

■ Possibilidade de combinação de seções retas e curvas num só guia

■ Carro com quatro rolamentos emparelhados, que sustentam a pré-

carga sobre todo o comprimento da guia

■ Fabricação individual conforme as solicitações do cliente

Áreas de aplicação preferencial para a gama de produtos Curviline:

■ Máquinas embaladoras

■ Portas interiores dos trens 

■ Guias de extensão especial

■ Construção naval ( portas interiores )

■ Indústria de alimentos

Fig. 1
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Descrição do produto 1

Raios constantes

O trajeto da guia CKR corresponde a um arco de circunferência completo. 

 

Raios variáveis

A guia curvilínea CVR é uma combinação variável de diferentes raios e 

segmentos retilíneos. 

Fig. 2

Fig. 3

Carro

O carro sustenta a pré-carga desejada sobre todo o comprimento do guia. 

Os fixadores móveis dos rolamentos e a utilização emparelhada de rola-

mentos concêntricos e excêntricos garantem um deslocamento uniforme, 

mesmo no caso de trajetos de guias mais complexos.

Fig. 4
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Dados técnicos

2 Dados técnicos

Características:

■ Larguras de guia disponíveis: CKR01/CVR01: 16,5 mm ( 0,65 pol.) e 

CKR05/CVR05: 23 mm ( 0,91 pol.)

■ Velocidade máx. de deslocamento do carro sobre a guia: 1,5 m/s  

( 59 pol./s ) ( em função da aplicação )

■ Aceleração máx.: 2 m/s² ( 78 pol./s² ) ( em função da aplicação )

■ Comprimento máx. estirado da guia: 3.240 mm (127,56 pol.) 

■ Deslocamento máx.: CCT08: 3.170 mm (124,8 pol.) e  

CCT11: 3.140 mm (123,62 pol.) 

■ Raio mínimo para ambos os tamanhos: 120 mm (4,72 pol.). Para ra-

ios diferentes, por favor, contate o nosso setor de aplicações técnicas

■ Tolerância do raio +/- 0,5 mm ( 0,02 pol.), tolerância angular +/- 1°

■ Amplitude de temperaturas: -30 °C até +80 °C (-22 °F até +176 °F )

■ Galvanização eletrolítica da guia e dos carros de acordo com a norma 

ISO 2081, reforço da proteção anticorrosiva, a pedido ( ver pág. 10 

Proteção anticorrosiva)

■ Material da guia: C43

■ Material do corpo do carro: Fe360

■ Material rolamentos: 100Cr6

■ Rolamentos com lubrificação para toda a vida útil

Anotações:

■ Possibilidade de ajuste do carro ao guia, sem folga ou com pré-carga, 

mediante regulação simples dos rolamentos excêntricos ( marcação na 

parte de baixo do rolamento )

■ A distância entre furos recomendado é de 80 mm ( 3,15 pol.) sobre o 

comprimento estirado

■ Por favor, indique num croqui a forma exata da guia e o esquema de 

furos desejado

■ Ao fazer a encomenda, por favor, indique se pretende uma versão à 

direita ou à esquerda 

■ Não se recomenda a junção combinada de guias. Para mais infor-

mações, contate os nossos serviços técnicos de aplicação 

■ O efeito dos momentos pode ser compensado pela ação conjunta de 

dois carros. Para mais informações, contate os nossos serviços técni-

cos de aplicação

Fig. 5

Guia em aço zincado

Rolo em aço para rolamentos

Corpo do carro em aço zincado
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Dados técnicos 2

Capacidades de carga

Fig. 6

Tipo de carro C0ax 
[N]

C0rad 
[N]

CCT08 400 570

CCT11 1130 1615
Tab. 1

C0rad

C0ax

O efeito dos momentos pode ser compen-
sado pela ação conjunta de dois carros
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Dimensões do produto

3 Dimensões do produto

Guia de raios constantes / variáveis

Tipo D
[mm]

K
[mm]

F C V X Raios padrão
[mm]

Y
[mm]

Peso
[kg/m]

CKR01
CVR01

16,5 10 até M6 até M5 até M5
em função do 

raio

150 - 200 - 250 - 300  
- 400 - 500 - 600 -  

700 - 800 - 900 - 1000
mín. 70

1,2

CKR05
CVR05

23 13,5 até M8 até M6 até M6 2,2 

Tab. 2

Fig. 81 Furos de fixação (V) para parafusos de cabeça rebaixada seg. DIN 7991
2 Furos de fixação (C) para parafusos de cabeça cilíndrica seg. DIN 912

Fig. 71 A amplitude máx.do ângulo (X) depende do raio
2 Para as guias curvilíneas de raios variáveis, Y deve ter no mínimo 70 mm

Por favor, indique num croqui o trajeto exato da guia e o esquema de furos 

desejado. Para o esquema de furos recomendamos um espaçamento de 

80 mm (3,15 pol.) sobre o comprimento estirado. Guias com raios dife-

rentes dos raios padrão estão disponíveis como versões especiais. Para 

mais informações sobre trajetos de guias, raios e esquemas de furos, por 

favor, contate o nosso setor de aplicações técnicas.

Y2

X1

R

D

D

K

F

V 1

C 2
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Dimensões do produto 3

Sistema montado guia / carro

Fig. 10

Tab. 3

Carro

Fig. 9

Tab. 4

Tipo G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

S
[mm]

F Peso
[kg]

CCT08 70 50 10 30 10 50 10 M5 0,45

CCT11 100 80 12,5 55 10 80 10 M8 1,1

Configuração A
[mm]

B
[mm]

E
[mm]

CKR01-CCT08
CVR01-CCT08 

60 32,3 5,7

CKR05-CCT11
CVR05-CCT11

89,5 36,4 7,5

S

G

MN

4 Furos F

H L
I

A

B

E
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4 Notas técnicas

Notas técnicas

Lubrificação
Todos os rolamentos da gama de produtos Curviline possuem lubrificação 

para toda a vida útil.

Ajuste do carro

As guias curvilíneas fornecidas como sistema dispõem de carros já aju-

stados sem folga. Nesse caso, os parafusos de fixação vão protegidos de 

fábrica com Loctite®. No caso de fornecimento em separado ou se o carro 

tiver que ser montado sobre uma outra guia, o ajuste dos rolamentos 

excêntricos deve ser realizado posteriormente. Importante: Os parafusos 

de fixação devem ser colados adicionalmente, para evitar que se desaper-

tem. Além disto, respeite ainda os seguintes pontos:

■ Verifique o estado de limpeza das calhas de deslocamento.

■ Desaperte um pouco os parafusos de fixação do fixador dos rolamen-

tos. Os rolamentos excêntricos encontram-se marcados na parte de 

baixo.

■ Posicione o carro em uma das extremidades da guia.

■ Introduza a chave especial plana fornecida lateralmente, encaixando 

no hexágono do rolamento que pretende ajustar ( ver fig. 11).

■ Girando a chave plana no sentido horário o rolamento  encostará na 

calha de deslocamento e reduzirá a folga. Lembre que quanto maior for 

a pré-carga maior será a atrito, o que implicará uma diminuição da vida 

útil.

■ Mantenha os rolamentos na posição correta, usando a chave de aju-

ste, e aperte cuidadosamente o parafuso de fixação. O momento de 

aperto é controlado posteriormente.

■ Desloque o carro sobre a guia e verifique a pré-carga existente sobre 

todo o comprimento da guia. O movimento deve ser feito com facilida-

de; o carro não deve, no entanto, apresentar folga em nenhum ponto 

da guia.

■ Volte agora a apertar os parafusos de fixação, aplicando o momento 

de aperto indicado ( ver tab. 5 ), durante o qual o ajuste angular do 

rolamento é mantido inalterado por meio da chave plana. Uma rosca 

especial no rolamento permite assegurar esta posição de ajuste. 

Tipo Momento de aperto
[Nm]

CCT08 7

CCT11 12

Fig. 11

Tab. 5

Proteção anticorrosiva
A gama de produtos Curviline possui uma proteção anticorrosiva por gal-

vanização eletrolítica de série, conforme a norma ISO 2081. Se for exigida 

uma proteção anticorrosiva mais forte, temos disponíveis tratamentos de 

superfície específicos, a pedido, como p. ex., uma versão niquelada com 

homologação FDA para utilização na indústria de produtos alimentares. 

Para mais informações, contate os nossos serviços técnicos de aplicação. 
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Código de encomenda

Código de encomenda

Sistema guia / carro, raio constante

Exemplo de encomenda: CKR01-085°-0600-0890/2/CCT08-NIC-R

Nota: As indicações referentes ao posicionamento direita/esquerda assim como a proteção de superfícies suplementares só são requeridas em caso 

de necessidade

Nota relativa à encomenda: Os comprimentos das guias e os raios são sempre indicados por quatro dígitos e os ângulos por três dígitos precedidos 

de zeros

As especificações exatas ( ângulo, raio, esquema dos furos, etc.) devem ser indicadas em um croqui

CKR01 85° 600 890 /2/ CCT08 NIC R

Versão à direita ou a à esquerda

Proteção anticorrosiva suplementar,  

se for diferente do padrão ( ISO 2081)

ver pág. 10 Proteção anticorrosiva

Tipo de carro  ver pág. 9, tab. 3

Número de carros

Comprimento estirado da guia

Raio  ver pág. 8, tab. 2

Ângulo

Tipo de guia  ver pág. 8, tab. 2

Sistema guia / carro, raio variável
CVR01 39° 200 //23° 400 297 /2/ CCTO8 NIC R

Versão à direita ou a à esquerda

Proteção anticorrosiva suplementar, se 

for diferente do padrão ( ISO 2081)

ver pág. 10 Proteção anticorrosiva

Tipo de carro  ver pág. 9, tab. 3

Número de carros

Comprimento estirado da guia

Raio  ver pág. 8, tab. 2

Ângulo

Raio  ver pág. 8, tab. 2

Ângulo

Tipo de guia  ver pág. 8, tab. 2

Exemplo de encomenda: CVR01-039°-0200//023°-0400-0297/2/CCT08-NIC-R

Nota: As indicações sobre os ângulos e os respectivos raios são indicados por ordem sequencial

Nota: As indicações referentes ao posicionamento direita/esquerda assim como a proteção de superfícies suplementares só são requeridas em caso 

de necessidade

Nota relativa à encomenda: Os comprimentos das guias e os raios são sempre indicados por quatro dígitos e os ângulos por três dígitos precedidos 

de zeros

As especificações exatas ( trajeto, ângulo, raio, esquema dos furos, etc.) devem ser indicadas em um croqui
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CKR01 120° 600 1152 NIC R

Versão à direita ou a à esquerda

Proteção anticorrosiva suplementar, se for diferente do padrão ( ISO 2081) 

ver pág. 10 Proteção anticorrosiva

Comprimento estirado da guia

Raio  ver pág. 8, tab. 2  

Ângulo  

Tipo de guia  ver pág. 8, tab. 2

Guia, raio constante

Exemplo de encomenda: CKR01-120°-0600-1152- NIC-R

Nota: As indicações referentes ao posicionamento direita/esquerda assim como a proteção de superfícies suplementares só são requeridas em caso 

de necessidade

Nota relativa à encomenda: Os comprimentos das guias e os raios são sempre indicados por quatro dígitos e os ângulos por três dígitos precedidos 

de zeros

As especificações exatas ( ângulo, raio, esquema dos furos, etc.) devem ser indicadas em um croqui

Guia, raio variável
CVR01 39° 200 //23° 400 297 NIC R

Versão à direita ou a à esquerda

Proteção anticorrosiva suplementar, se for diferente do padrão 

( ISO 2081)  ver pág. 10 Proteção anticorrosiva

Comprimento estirado da guia

Raio  ver pág. 8, tab. 2  

Ângulo  

Raio  ver pág. 8, tab. 2

Ângulo

Tipo de guia  ver pág. 8, tab. 2

Exemplo de encomenda: CVR01 -039°-0200//023°-0400-0297 -NIC-R

Nota: As indicações sobre os diferentes ângulos e os respectivos raios são referidas por ordem sequencial

Nota: As indicações referentes ao posicionamento direita/esquerda assim como a proteção de superfícies suplementares só são requeridas em caso 

de necessidade

Nota relativa à encomenda: Os comprimentos das guias e os raios são sempre indicados por quatro dígitos e os ângulos por três dígitos precedidos 

de zeros

As especificações exatas ( trajeto, ângulo, raio, esquema dos furos, etc.) devem ser indicadas em um croqui

Carro
CCT08 NIC

Proteção anticorrosiva suplementar, se for diferente do padrão ( ISO 2081)  ver pág. 10 Proteção anticorrosiva

Tipo de carro  ver pág. 9, tab. 3

Exemplo de encomenda: CCT08-NIC

Nota: As indicações sobre a proteção anticorrosiva suplementar só são requeridas em caso de necessidade

Código de encomenda
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Portfólio

Portfólio

COMPACT RAIL

Guia de rolamentos robusta, com um inovador

sistema de autoalinhamento

UNILINE

Eixo linear pronto para montar com guia 

de rolamentos acionada por correia de dentes 

em alumínio perfilado

MONO RAIL

Guia de trilho perfilado para uma 

máxima precisão

MINIATUR MONO RAIL

Guia de trilho perfilado miniatura com sistema

de recirculação de esferas, único no gênero

TELESCOPIC RAIL

Guia telescópica de movimento suave

e flexão mínima sob cargas elevadas

LIGHT RAIL

Guias de extensão total e parcial,

em construção leve

EASY RAIL

Guia linear de esferas, 

compacta e multifuncional

X-RAIL

Perfis de aço inoxidável perfilado, 

para uso sob condições adversas
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Código de encomenda desdobrável

Código de encomenda

Para simplificar o mais possível a consulta do presente catálogo, agrupa-

mos os códigos de encomenda em uma tabela claramente estruturada.

Vantagens:

■ Descrição e designação de encomenda conjuntas

■ Escolha simplificada do produto adequado

■ Remissão para descrições mais detalhadas no catálogo
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ROLLON GmbH 

Voisweg 5c

D-40878 Ratingen

Tel.: (+49) 21 02 87 45 0

Fax: (+49) 21 02 87 45 10

E-Mail: info@rollon.de

www.rollon.de
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ROLLON S.r.l. 

Via Trieste 26

I-20059 Vimercate (MB)

Tel.: (+39) 039 62 59 1

Fax: (+39) 039 62 59 205

E-Mail: infocom@rollon.it

www.rollon.it
Ne

th
er
la
nd

s

ROLLON B.V. 

Edisonstraat 32b

NL-6902 PK Zevenaar

Tel.: (+31) 31 65  8 19 99

Fax: (+31) 31 63  4 12 36

E-Mail: info@rollon.nl

www.rollon.nl

Fr
an
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ROLLON S.A.R.L. 

Les Jardins d‘Eole, 2 allée des Séquoias

F-69760 Limonest

Tel.: (+33) (0)4 74 71 93 30

Fax: (+33) (0)4 74 71 95 31

E-Mail: infocom@rollon.fr

www.rollon.fr US
A

ROLLON Corporation 

30A Wilson Drive

Sparta, NJ 07871, USA

Tel.: (+1) 973 300 5492

Fax: (+1) 973 300 9030

E-Mail: info@rolloncorp.com

www.rolloncorp.com

Todos os endereços dos nossos distribuidores no mundo

inteiro, você encontra na Internet, em www.rollon.com

Reservado o direito de alterações e erros. A utilização dos nossos textos e ilustrações não é permitida sem a nossa autorização.
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