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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 trilho 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, os trilhos 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
RL_LR_PRT_08/11



Sumário

1 Descrição do produto 
 Guias de extensão total e parcial, em 
 construção leve

2 Dados técnicos    
 Características e anotações

3 Dimensões do produto    
 LPS 38
 LFS 46
 LFS 57
 LFS 58 SC
 LFS 70
 
4 Notas técnicas  
 Capacidades de carga
 Velocidade, Temperatura, Lubrificação,   
 Proteção anticorrosiva
 Instruções de montagem

Código de encomenda
 Código de encomenda anotado
 
Portfólio

4

6

7
8
9

10
11

12 

13
14

RL_LR_PRT_08/11



4 www.rollon.com

Descrição do produto
Light Rail - guias de extensão total e parcial de construção leve

1 Descrição do produto

A gama de produtos Light Rail é composta por cinco séries de guias de 

extensão total e parcial, de construção leve. Ela é ideal para as aplicações 

em que o peso da própria guia é tão importante quanto às características  

de rigidez perante a flexão. 

Características mais importantes:  

■ Movimento fácil e silencioso com grandes cargas

■ Longa vida útil isenta de manutenção

■ Auto-limpeza eficiente da calha de rolamento das esferas

■ Grande segurança de funcionamento

■ Absorção elástica de choques, o que evita assim uma deformação 

permanente

■ Insensível aos choques laterais

Principais áreas de aplicação:

■ Indústria de bebidas

■ Automotiva

■ Técnicas de construção e mecânica ( p. ex., carcaças )

■ Máquinas embaladoras

■ Veículos ferroviários ( p. ex., guias extensíveis para a manutenção e 

baterias )

■ Máquinas especiais

Fig. 1
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Descrição do produto 1

LPS 38

A guia de extensão parcial com trilhos em aço zincado a quente e gaiolas 

de esferas em plástico.

LFS 46

A guia de extensão total com trilho interior separável, desligável por um 

trinco. Os trilhos são em aço cromatado claro, as gaiolas de esferas em 

aço e plástico. Sistema de segurança antirretorno quando fechada.

Fig. 2

Fig. 3

LFS 57

A guia de extensão total com trilhos em aço zincado a quente e gaiolas 

de esferas em aço zincado. Sistema de segurança antirretorno quando 

fechada.

Fig. 4

LFS 58 SC

A guia de extensão total com recolhimento e amortecimento automáticos. 

Durante o recolhimento automático, a guia é totalmente recolhida antes 

de alcançar a posição final, graças a um mecanismo de mola.

Fig. 5

LFS 70

A guia de extensão total com trilhos em aço galvanizado e passivado azul. 

As gaiolas de esferas são em aço zincado. Limitador final para cargas 

pesadas na posição aberta e fechada. Sistema de segurança antirretorno 

quando fechada.

Fig. 6
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Dados técnicos

2 Dados técnicos

Características:

■ Velocidade de extensão ( em função da aplicação  ):

  Curso da extensão 100 - 500 mm: máx. 0,5 m/s ( 19,69 pol./s  )

  Curso da extensão 600 mm: máx. 0,4 m/s ( 15,75 pol./s  )

  Curso da extensão 700 mm: máx. 0,3 m/s ( 11,81 pol./s  )

■ Série LFS 58 SC com sistema de recolhimento automático

■ Amplitude de temperaturas: +10 °C até +40 °C ( +50 °F até +104 °F  )  

Temperatura temporária de armazenamento e transporte: -20 °C até 

máx. +80 °C (-4 °F até +176 °F )

■ Todos os sistemas com lubrificação para toda a vida útil

■ Material dos trilhos: aço zincado a quente ou aço cromatado

■ Material das gaiolas de esferas: aço zincado ou plástico

■ Material das esferas: aço carbono temperado

Anotações:

■ Montagem sobre a largura da seção, neste caso com uma tolerância 

recomendada de +0,5 mm ( montada sob tensão ). Guias de extensão 

montadas com tolerância insuficiente, terão um período de vida útil 

mais curto

■ As capacidades de carga indicadas são válidas para um trilho simples

■ As indicações dos ciclos são válidas quando se utilizam as guias de 

extensão aos pares (recomendado)

■ É recomendada a utilização das guias de extensão na vertical (carga 

radial)

■ No caso de montagem horizontal, a capacidade de carga será menor 

( ver pág. 12  )

■ Proteção catódica das arestas, proteção anticorrosiva adicional com 

revestimento de pó, a pedido

■ Forte dispositivo de segurança contra saída quando fechado (exceto 

LPS 38)

■ Contraindicado para momentos – a utilizar como pares de extensão

Fig. 7

Trilho interior

Elemento intermediário

Gaiola de esferas

Trilho exterior
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Dimensões do produto 3

Dimensões do produto

LPS 38

Fig. 8

Tab. 1

Todas as medidas estão indicadas em mm

Tipo Tama-
nho

Compri-
mento 

[mm]

Perda de 
longitude na 

extensão
AV

[mm]

Curso*

[mm]

A

[mm]

B 

[mm]

X

[mm]

Capacidade 
de carga**

C0rad

[N]

Capacidade 
de carga**

C0ax

[N]

Peso**

[kg]

LPS 38

242
88

154 166 202 192

175 50

0,30

317 229 241 277 256 0,40

398
100

298 322 358 352 0,50

473 373 397 433 416 0,60
* O curso é a diferença entre o comprimento e a perda de longitude na extensão AV
** As capacidades de carga e os pesos indicados são válidos para uma única guia de extensão 

Nota: As capacidades de carga indicadas correspondem a valores indica-

tivos com base em 100.000 ciclos e uma distribuição uniforme da carga 

( carga específica ) usando todos os pontos de fixação. Os valores de carga 

podem ser mais baixos sob condições de utilização desfavoráveis.

13,0

37,5

13,0+0,5

Espaço de montagem

5,126 32

AV

Comprimento

Curso

X

Comprimento

44

B

A

M4 (2x)

4,7

Fixação com parafusos M5 (altura da cabeça 2,5 mm)
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3 Dimensões do produto

Fig. 9

LFS 46

Todas as medidas estão indicadas em mm

Tipo Tama-
nho

Compri-
mento

[mm]

Curso

[mm]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

Capacidade 
de carga*

C0rad

[N]

Capacidade 
de carga*

C0ax

[N]

Peso*

[kg]

LFS 46

300 305 - - 242 192 - 150

50

0,48

400 406 -
256

342
160

96

175

0,64

450 457 - 392 160 0,71

500 508 - 352 442

224

128 0,79

550 559
224 416

492 192
200

0,88

600 610 542 224 0,95

Nota: As capacidades de carga indicadas correspondem a valores indica-

tivos com base em 80.000 ciclos e uma distribuição uniforme da carga 

( carga específica ) usando todos os pontos de fixação.

Os valores de carga podem ser mais baixos sob condições de utilização 

desfavoráveis.

Tab. 2* As capacidades de carga e os pesos indicados são válidos para uma única guia de extensão

12,7

45,5

12,7+0,5

Espaço de montagem

 

Comprimento  -2 mm

Curso

C
B

A

4,4

4,4 x 9,3

33

9 128

35 D E

9 12,712,6

4,
6 

x 
9,

5

Comprimento

9 12,7

Trinco para o trilho interior separável
6,3 6,3

4,6 4,6

4,
6 

x 
9,

5

Fixação com parafusos M4 (altura da cabeça 2,2 mm)
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Dimensões do produto 3

Fig. 10

Tab. 3

LFS 57

Todas as medidas estão indicadas em mm

Tipo Tama-
nho

Compri-
mento

[mm]

Curso*

[mm]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

Capacidade 
de carga**

C0rad

[N]

Capacidade 
de carga**

C0ax

[N]

Peso**

[kg]

LFS 57

300 350
128

104 160 250

80

0,84

350 400 152

256

300 0,98

400 450
160

168 325 1,13

450 500 224 350 1,27

500 550
224

208

384

375
1,42

550 600 256 1,57

600 650
288

240

400

1,71

650 700 288 1,86

700 750
320

312 2,01

750 800 360 2,16

Nota: As capacidades de carga indicadas correspondem a valores indica-

tivos com base em 100.000 ciclos e uma distribuição uniforme da carga 

( carga específica ) usando todos os pontos de fixação.

Os valores de carga podem ser mais baixos sob condições de utilização 

desfavoráveis.

* O curso é a soma do comprimento e da medida de sobrextensão
** As capacidades de carga e os pesos indicados são válidos para uma única guia de extensão

17,5

57,4

17,5+0,5

Espaço de montagem

BA

Comprimento

Curso

50

5,1

8/90° 9,5/90°

6,5

Comprimento

16C3232

Fixação no trilho interior com parafusos de cabeça rebaixada M4 ( altura da cabeça 2,2 mm )
Fixação no trilho exterior com parafusos de cabeça rebaixada M5 ( altura da cabeça 2,5 mm )
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3 Dimensões do produto

Fig. 11

Tab. 4

LFS 58 SC

Todas as medidas estão indicadas em mm

Tipo Tama-
nho

Compri-
mento

[mm]

Curso

[mm]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

Capacidade 
de carga*

C0rad

[N]

Peso*

[kg]

LFS 58

400 434 128 128 224 200 1,10

450 484
160

160 256 250 1,25

500 534
192 320

275 1,40

550 584 192 300 1,55

Nota: As capacidades de carga indicadas correspondem a valores indica-

tivos com base em 100.000 ciclos e uma distribuição uniforme da carga 

(carga específica) usando todos os pontos de fixação. Os valores de carga 

podem ser mais baixos sob condições de utilização desfavoráveis. A mon-

tagem horizontal não é possível devido ao sistema de amortecimento. O 

efeito de amortecimento reduz-se a partir de uma carga de 450 N por par 

de guias de extensão.

* As capacidades de carga e os pesos indicados são válidos para uma única guia de extensão

16,0

57,5

16,0+0,5

BA32

Curso

5,1

8/90° 9,5/90°

6,5

Comprimento

16C32

Espaço de montagem
Fixação no trilho interior com parafusos de cabeça rebaixada M4 ( altura da cabeça 2,2 mm )
Fixação no trilho exterior com parafusos de cabeça rebaixada M5 ( altura da cabeça 2,5 mm )
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Dimensões do produto 3

Fig. 12

Tab. 5

LFS 70

Todas as medidas estão indicadas em mm

Nota: As capacidades de carga indicadas correspondem a valores indica-

tivos com base em 100.000 ciclos e uma distribuição uniforme da carga 

(carga específica) usando todos os pontos de fixação.

Os valores de carga podem ser mais baixos sob condições de utilização 

desfavoráveis.

* As capacidades de carga e os pesos indicados são válidos para uma única guia de extensão

18,0

70,0

18,0+0,5

Curso

Comprimento -3 mm

D

C

B

A

32 2 x 16 ø 6,5 x 9,5 / 90°

32 2 x 16
ø 6,5 x 9,5 / 90°

A
B

C
D

Comprimento

Espaço de montagem

Tipo Tama-
nho

Compri-
mento

[mm]

Curso
 

[mm]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

Capacidade 
de carga*

C0rad

[N]

Capacidade 
de carga*

C0ax

[N]

Peso*

[kg]

LFS 70

400 400 - - - 288 525

150

1,55

450 450 - - 160 320 575 1,74

500 500 - - 192 384

650

1,94

550 550 - -
224 448

2,13

600 600 - - 2,32

700 700 - 192 384 576 2,70

800 800 - 224 448 672 600 3,10

1100 1100 224 448 672 896 450 100 4,25

Fixação com parafusos de cabeça rebaixada M5 ( altura da cabeça 2,5 mm ) 
ou parafusos Euro ( altura da cabeça rebaixada 1,5 mm )
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4 Notas técnicas

Notas técnicas

Montagem horizontal

Montagem vertical

Capacidades de carga 

Fig. 13

Fig. 14

As capacidades de carga indicadas são valores indicativos para uma guia 

de extensão montada na vertical e com distribuição uniforme de carga 

usando todos os pontos de fixação.

Os valores de carga podem ser mais baixos sob condições de utilização 

desfavoráveis.

No caso das guias de extensão montadas na horizontal, a capacidade de 

carga diminui aprox. 50 - 60 %.
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Notas técnicas 4

Todas as guias de extensão da gama de produtos Light Rail possuem 

lubrificação para toda a vida útil. Estão disponíveis, a pedido, vários lu-

brificantes para aplicações especiais. Exemplo: Lubrificante com homolo-

gação FDA, para uso na indústria de alimentos.

Para mais informações, contate os nossos serviços técnicos de apli-

cação.

Lubrificação

O material base para a gama de produtos Light Rail é o aço laminado a 

frio e zincado a quente. Graças à proteção catódica das arestas, ele ofere-

ce uma ótima relação de qualidade e economia. A proteção da superfície 

cumpre a Diretriz RoHS.

Para mais informações, contate os nossos serviços técnicos de apli-

cação.

Proteção anticorrosiva

A temperatura de utilização constante das guias de extensão Light Rail 

é de +10 °C a +40 °C. Temperatura temporária de armazenamento e 

transporte: -20 °C até máx. +80 °C.

Para mais informações, contate os nossos serviços técnicos de apli-

cação.

Temperatura

A velocidade de extensão é determinada pela massa dos elementos inter-

mediários. Devido a isso, a velocidade máxima de extensão diminui com 

o aumento do comprimento ( ver fig. 15 ). Para além disso, a velocidade 

máxima de extensão depende também da carga aplicada e do tempo de 

utilização. Os dados indicados têm como referência um modo contínuo de 

funcionamento com a carga máxima admissível.

Velocidade

Fig. 15

0

0,6

m/s

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

100 200 300 400 500 600 700 mm

Velocidade

Velocidade

RL_LR_PRT_08/11



14 www.rollon.com

4 Notas técnicas

As guias de extensão montadas na horizontal ( carga axial ) podem, em 

princípio, ser sujeitas a carga por tração ou pressão ( ver fig. 16 e 17 ).

No caso da montagem horizontal das guias de extensão com pressão 

deve-se considerar dois aspetos: Em primeiro lugar, a pressão hertziana 

das esferas não tem mais efeito devido à deformação do perfilado. Em 

segundo lugar, falta na montagem a requerida tolerância de +0,5 mm na 

tensão. Ambos os aspetos reduzem a capacidade de carga axial de forma 

significativa. A isto se acresce um rebaixamento sensivelmente maior, em 

comparação com a montagem vertical ( carga radial ).

Fig. 16

Fig. 17

■ Os limitadores finais internos incorporados evitam a saída dos ele-

mentos móveis da guia. Num sistema com carga devem ainda ser 

utilizados limitadores externos suplementares.

■ Para alcançar ótimas propriedades de deslocamento, uma vida útil 

mais longa e uma rigidez elevada, é necessário realizar a fixação 

das guias de extensão Light Rail sobre uma superfície rígida e plana, 

usando todos os furos acessíveis. Quando usar um par de guias de 

extensão, assegure-se da paralelidade das superfícies de montagem. 

O trilho fixo e móvel adaptam-se à estrutura de montagem rígida.

■ As guias de extensão total e parcial Light Rail foram concebidas para 

uso em sistemas automáticos. Aqui, o curso deveria manter-se con-

stante em todos os ciclos de deslocamento, controlando-se a velo-

Instruções de montagem
cidade de extensão ( ver pág. 13, fig. 15 ). O movimento das guias 

de extensão é viabilizado por gaiolas de esferas internas, as quais 

poderão realizar uma defasagem a partir da posição inicial no caso de 

cursos variáveis. Esta mudança de fase pode alterar negativamente 

as propriedades de deslocamento ou limitar o curso. Se, no âmbito de 

uma aplicação, surgirem diferentes tipos de cursos, a força de acio-

namento deverá estar dimensionada de modo adequado para poder 

sincronizar a respectiva defasagem nas gaiolas de esferas. Caso con-

trário, será necessário prever a intervalos regulares um curso máximo 

suplementar, a fim de se assegurar o correto posicionamento da gaiola 

de esferas.

Guias montadas na horizontal
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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

CURVILINE

Guia curvilínea para cursos de 

raios constantes e variáveis

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

Código de encomenda

LFS 58- 400 SC

Recolhimento automático somente em LFS 58 SC  ver pág. 10

Comprimento do trilho em mm  

Tamanho

Tipo de trilho  

Trilhos telescópicos

Exemplo de encomenda: LFS58-0400SC

Nota relativa à encomenda: Os comprimentos dos trilhos são sempre indicados por quatro dígitos precedidos de zeros
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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

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
ce

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
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