
Experts
in bearings
solutions

POR.



2 3

O grupo fabrica soluções de rolamentos em todo o 
mundo e é especializado em aplicações industriais  
e automotivas.

Ele conta com três marcas: Fersa Bearings, NKE Bearings e A&S 
Bearings. Juntas, elas agregam cerca de 80 anos de experiência, 
produção e distribuição de rolamentos de alta qualidade para 
diversas aplicações.

Fersa 
Group

Com você na estrada
Soluções de rolamentos para o mercado automotivo, 
especializadas em veículos pesados. Inovamos para 
oferecer a melhor substituição do original. 

Possibilidades infinitas
Alta precisão adaptada aos mais rigorosos padrões 
europeus de qualidade. Abrange todas as aplicações 
industriais, desde máquinas de produção até robôs.

Te levamos mais longe
O melhor substituto para veículos leves.  
Com um dos catálogos mais completos de rolamentos 
de automóveis. 2.440 referências de mais de 125 marcas 
para mais de 3.000 modelos.

Temos a solução 
perfeita, adaptada 
às suas necessidades

1968
Em Zaragoza (Espanha), duas empresas 
familiares se fundem, dando origem à Fersa.

1996
A marca NKE Bearings, é fundada,  
com sede em Steyr, na Áustria.

2016 
NKE e Fersa se unem, dando origem ao  
Fersa Group.

2018
Nasce a A&S Bearings e se junta ao restante  
das marcas do grupo.

Nossa 
História
As origens de um grupo 
com uma longa história
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Nossos 
números
Um grupo em  
constante crescimento

Presença  
Global
No lugar certo, na hora certa.
Presença local em mais de 

100 países 

X2
Vendas nos  
últimos 5 anos

4,5%
Investimento em P&D 
Vendas totais

15%
Investimento  
em Internet 
Total CAPEX

*Dados referentes ao ano de 2019

+3000
Novas referências  
por ano

+550 
FTE

20% das vendas baseadas no 
desenvolvimento de novas 
referências.

Brasil
• Curitiba 
• São Paulo

USA
Toledo (Ohio)

Espanha 
Zaragoza

Matriz do Grupo Fersa

Áustria 
Steyr

Rússia 
• Tyumen
• Moscou

China 
• Shenyang
• Jiaxing

Índia 
Jodhpur

Centro de Produção

Centro de Tecnologia

Centro de Logística

Centro de Qualidade
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Necessidades distintas, 
mesmo compromisso

Mobilidade 

Transporte fora  
de estrada Industrial 

Energia e matéria-prima

Caminhão · Carro · Ônibus ·  
Carreta · Veículo leve  · Picapes

Energia eólica · Mineração · Empresas de cimento · 
Metalurgia · Papel e celulose · Madeira 

Máquinas de construção · Indústria 
aeroespacial · Marítima · Ferroviária · 
Logística · Tratores · Colheitadeira

Tecnologia de tração · Máquinas de produção ·  
Indústria de alimentos · Têxtil · Robótica · 
Eletrodomésticos · Medicina · Ferramentas

Linhas de 
trabalho

Aceitamos todos os desafios e  
nos adaptamos às necessidades  
dos mercados.

* *2 milhões de caminhões circulam  
com rolamentos Fersa em aplicações  
de diferenciais e de rodas.

600 MW da potência instalada em 
35.000 moinhos de vento equipados 
com os nossos rolamentos NKE.

TROCA DE PEÇAS ORIGINAIS 
PARA MERCADO AUTOMOTIVO

POR TERRA, MAR E AR
MOTOR DA INDÚSTRIA

O DESIGN PERFEITO PARA AS  
CONDIÇÕES MAIS EXTREMAS

Do equipamento  
original à  
substituição
Temos a confiança  
dos maiores
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Nós fazemos a 
diferença

Levamos o nosso conhecimento 
para onde formos

Inovação e  
qualidade

Conhecimento 
compartilhado

Contamos com tecnologia e simbiose 
com outros agentes. 

Somente dessa maneira chegamos à 
indústria de componentes de maneira 
isolada, trazendo inovação e qualidade 
a todas as áreas.

Colocamos nossa experiência à 
disposição de diferentes agentes, 
com os quais colaboramos para 
continuar crescendo.

Rede de  
pesquisa 

Trabalho com 
fornecedores

Programas 
Internacionais

Selecionamos a nossa matéria-
prima com cuidado. Garantimos 
um procedimento baseado  
em transparência e contamos 
com engenheiros próprios em 
suas instalações.

Nossos centros de engenharia 
lideram a Rede de Excelência  
de Rolamentos, juntamente 
com outras entidades 
internacionais de pesquisa.

Colaboramos com diferentes 
projetos europeus para melhorar 
o processo de produção.

 

Produto
• Integração

• Eficiência aprimorada

• Digitalização e 
conectividade

• Adaptados ao futuro 
elétrico

• Hi-Pro / Moss / Hybrid

• Automação
• Smart manufacturing
• Medição de mais de 20 

variáveis
• Testes próprios
• Tecnologia inovadora de 

desenvolvimento próprio
• Máquinas líder

Produção Informação
• Rastreabilidade total de 

nossos produtos

• Gêmeos digitais

• Business Intelligence
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A base de tudo o  
que fazemos

Serviço completo para  
o mecânico

Cultura  
Corporativa

Paixão pela satisfação  
de nossos clientes.

Direcionamos a nossa experiência 
com OEMs para a reposição. Nós nos 
adaptamos às necessidades do mercado e 
oferecemos um serviço de qualidade.

Ferramentas de 
desenvolvimento 
próprias 

Academia 
itinerante

Técnicos 
especializados

Projetamos nossas próprias 
ferramentas, adaptadas às 
necessidades do mecânico e 
de seus recursos.

Oferecemos treinamento 
técnico em mecânica para 
garantir a melhor substituição 
com os nossos produtos.

Nossa equipe de profissionais 
experientes está à sua disposição 
para dar suporte no que você 
precisar em diferentes setores.

Confiamos totalmente em nossos rolamentos. 
É por isso que colocamos à sua disposição todos os 
recursos necessários para prolongar sua vida útil e 
garantir o desempenho ideal.

Conectados ao nosso ambiente, 
buscamos sinergias que nos 
fortalecem.

Somos curiosos, experimentamos e 
sempre procuramos a melhor alternativa.

Paixão

Novos desafios

Conexão

Novas ideias
 

 

Procuramos novos desafios, 
não temos medo de voar alto.



www.fersa.com www.nke.at www.asautosolutions.com

ESPANHA 
Zaragoza  
Matriz do Grupo Fersa 
fersa@fersa.com 

Fersa Iberia  
fersaiberia@fersa.com

ÁUSTRIA 
Steyr  
Matriz NKE  
office@nke.at

RÚSSIA 
Tyumen 
Moscú  
Distribuição Oficial 
fersa@fersa.su

BRASIL 
Pinhais, Curitiba 
São Paulo  
fersa.brasil@fersa.com

CHINA 
Jiaxing 
fersa.cn@fersa.com

Shenyang 
info.cn@nke.at

EUROPA

AMÉRICA DO SUL

ÁSIA

Entre em  
contato conosco

USA 
Toledo, OHIO 
 fersa.usa@fersa.com

AMÉRICA DO NORTE


