
ROLAMENTOS DE ALTO 
DESEMPENHO ACOMPANHADOS DA 
MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

COMPROMISSO 
DA FERSA 

Este serviço inclui:

Fersa Solutions: informações detalhadas sobre as aplicações dos produtos.
Fersa Academy: orientação e treinamento para a montagem adequada dos produtos.
Fersa Tools: ferramentas adicionais e componentes para uma ótima instalação e 
manutenção.
Fersa Warranty: assistência e garantia expandida para as oficinas autorizadas. 

FERSA CARE: ATENDIMENTO AO CLIENTE E SUPORTE TÉCNICO

Menor tamanho, menor atrito e maior capacidade de carga.
Continuamos empenhados em melhorar o projeto, as matérias-primas e os processos 
de fabricação para fornecer rolamentos cada vez mais resistentes, com maior 
capacidade de carga; e mais eficientes, reduzindo o consumo de energia.
Além disso, são realizados controles rigorosos durante todo o processo de fabricação, 
que garantem a alta qualidade dos nossos produtos em cada etapa.

RESISTÊNCIA E EFICIÊNCIA

Nós nos adaptamos a você, seu mercado e seus clientes.                                   
A colaboração com nossos distribuidores é a melhor garantia de sucesso. Nós 
emprestamos o nosso ouvido às suas necessidades, lhe prestamos apoio técnico e 
comercial, e garantimos um excelente serviço de pós-venda. Por tudo isso, somos 
escolhidos pelos melhores distribuidores.

PARCEIROS QUE LEVAM AO SUCESSO

NOSSOS 
PRODUTOS 
NÓS ANTECIPAMOS AS 
NECESSIDADES DO MERCADO 
E OFERECEMOS UMA GAMA 
COMPLETA DE PRODUTOS 
PARA CADA FINALIDADE.

Rolamentos cônicos • Rolamentos de agulhas • Rolamentos unitizados
Rolamentos de esferas • Rolamentos de roletes • Kits de rolamentos para carros 

Veículos leves • Pick-ups • Agrícolas • Sistemas hidráulicos  
Mineração • Máquinas de construção civil e elevação

INDÚSTRIA AUTOMOTIVA E OUTRAS
Rolamentos standards e especiais de alta qualidade para todos os tipos de 
finalidade e veículos.
Com a nossa flexibilidade na concepção e produção de rolamentos especiais, 
correspondemos às necessidades específicas de nossos clientes providenciando a 
melhor solução para cada caso.

Cobrimos 90% dos pedidos 
para trailers da BPW, 
Schmitz-Carbobull ou 
Fruehauf, entre outros.

Trailers
Fornecemos peças para grandes 
marcas como Mercedes Benz, 
Volvo, DAF, Kenworth e Freightliner, 
entre outros. 

Caminhões
Somos os fornecedores oficiais 
de rodas para a Bus Rapid 
Transit (BRT): o sistema de 
transportes de alta capacidade 
mais exigente do mundo. 

Ônibus

A gama mais completa de grandes aplicações para veículos pesados.
Como especialistas em rolamentos, avançamos no conhecimento de seu uso e 
podemos entregar projetos específicos de rolamento de acordo com a sua 
aplicação final: caixas de cambio, diferenciais e rodas.  
Fabricamos rolamentos para veículos americanos, asiáticos e europeus.

ESPECIALISTAS EM VEÍCULOS COMERCIAIS

INDÚSTRIAS

DIFERENTES DEMANDAS, 
MESMO COMPROMISSO.

FERSA LANÇA ANUALMENTE MAIS DE 200 
REFERÊNCIAS EM ROLAMENTOS 
STANDARDS E ESPECIAIS. A AC DEMY



88055576101000

MAIS DE 50 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
NOS RECOMENDAM. 

SOBRE NÓS

Confiança das equipes originais.

Somos fornecedores dos principais 
fabricantes de eixos e transmissões 
para veículos industriais.

FORNECEDOR DE MONTADORAS/ 
SISTEMISTAS

Idealizamos no presente os 
rolamentos do futuro. 
O firme compromisso com a inovação e 
a pesquisa são duas das principais 
características que nos definem. Isto 
faz da Fersa um fabricante de ponta 
que oferece ao mercado avançadas 
soluções patenteadas.

CAPACIDADE DE INOVAÇÃO

FERSA ROLAMENTOS É UMA 
MULTINACIONAL ESPANHOLA 
DEDICADA A PROJETO, 
DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE SOLUÇÕES 
COMPLETAS PARA ROLAMENTOS 
DE ALTO DESEMPENHO. 

ALTO DESEMPENHO & 
MAIOR EFICIÊNCIA

www.fersa.com

EUROPA
Espanha | Zaragoza

AMÉRICA DO NORTE
EUA | Toledo 

ASIA
China | Jiaxing

Sede, centro de 
tecnologia, fábrica e 
plataforma logística. 

Escritórios 
técnico-comerciais e 
plataforma logística.

Fábrica, plataforma 
logística e centro de 
tecnologia.

Escritórios 
técnico-comerciais.

AMÉRICA DO SUL
Brasil | São Paulo

ESPÍRITO 
INOVADOR 

QUILOMETRAGEM 
CONFIABILIDADE
CAPACIDADE DE CARGA

ATRITO 
MANUTENÇÃO 
CONSUMO DE ENERGIA
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Dana / Meritor / ZF 

EXPERTS IN
BEARING
SOLUTIONS 


