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QCB Coroas de Orientação 

Série Leve (Light Duty), flangeadas 

A série de coroas QCB Light Series internacionalmente consagrada,   des na-se 
a uma larga gama de  aplicações leves e médias.  

Principais Caracterís cas 

• Medidas  Métricas (300—1200mm) e Imperiais (20” - 47”)  

• Ideais para aplicações sem alto grau de cargas excêntricas  

• Unidades em Aço-liga resultam em aumento de resistência das engrenagens em relação a outras   marcas 

• Junta de vedação nitrílica BUNA N (como padrão) ou em VITON (opcional) 

• Reves mento em Óxido preto/fosfa zado como padrão  

• Intercambiáveis com outras marcas Europeias e  Norte Americanas 

• Padrões de furação de fabricante original OEM , altas precisões e temperaturas sob encomenda  

• Opção de marca própria para OEM  

 

Aplicações Típicas 
• Bogies e reboques 

• Equipamentos de manuseio de materiais 

• Esteiras e pale zadoras 

• Unidades de Tratamento de Águas 

• Guinchos 

• Teatros & efeitos especiais 
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www.qcbslewingrings.com 

Confie na nossa experiência…  A QCB faz girar seu mundo 

E-mail: info@qcbslewingrings.com 
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QCB Coroas de Orientação 

Série leve ,inteiriças com rolamentos esféricos ou cilindricos cruzados   

A série leve de perfil singular da QCB é consagrada internacionalmente em 
aplicações diversas de uso leve e médio. 

Principais Caracterís cas 

• Medidas  Métricas (300—1200mm) e Imperiais (20” - 47”)  

• Perfis inteiriços para maior rigidez torcional próprios para cargas excêntricas e de momento 

• Diâmetros de localização padronizados—contráriamente a outras marcas 

• Unidades pré-carregadas para maior rigidez e acionamento preciso e constante 

• Engrenagens em aço-liga com resistência dos dentes superior a outras marcas 

• Junta de vedação subs tuivel nitrílica  BUNA N  (padrão) ou VITON(opcional) 

• Reves mento em óxido preto/fosfa zado como padrão  

• Intercambiáveis com outras marcas Europeias e  Norte Americanas 

• Padrões de furação de fabricante original OEM , altas precisões e temperaturas sob encomenda  

• Opção de marca própria para OEM   

Aplicações Típicas 
• Gruas Torre e Gruas de lance 

• Automa zação industrial 

• Equipamentos de manuseio de materiais 

• Esteiras e pale zadoras 

• Estações e Tratamento das Águas  

• Guinchos 

• Sistemas de Energia Verde 

• Plataformas de Acesso 
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Confie na nossa experiência…  A QCB faz girar seu mundo 
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QCB Slewing Rings  
Heavy duty slewing rings 

QCB Coroas de Orientação 

Coroas Heavy Duty - Alta Resistência 

A QCB oferece uma larga gama de coroas e coroas dentadas para as  

mais rigorosas aplicações  

Principais Caracterís cas 

• Até 8m de diâmetro para peças únicas ou 12m diâmetro para coroas bipar das , com  suprimento e  

distribuição mundial 

• Rolamentos de esferas de  carreira simples e dupla , rolos cilíndricos cruzados, rolos triplos, 

 combinação esferas , rolos e  pista de arame 

• Normalmente fabricadas em aço-liga mas tambem disponiveis em outros materiais de acordo com a 
aplicação 

• Projetos sob medida 

•  Adequação de pinhões e motores engrenados  

A QCB é conhecida por sua inovação na concepção de novos projetos e oferece não sómente a gama 
de coroas mas tambem rolamentos cilíndricos de grande porte e mancais sob medida 

Aplicações Típicas 
• Perfuração Offshore e Gás 

• Parques de Diversão 

• Gruas de grande porte 

• Carrosseis de cabo 

• Enroladores umbilicais de mangueira 

• Sistemas ROV 

• Aeroespacial / Militar 

• Manuseio de materiais pesados 

Confie na nossa experiência…  A QCB faz girar seu mundo 

E-mail: info@qcbslewingrings.com 
www.qcbslewingrings.com 
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QCB Coroas de Orientação 

Projetos Especiais 

 A QCB tem uma reputação por sua engenharia inovadora a qual oferece sistemas 
“turn-key” para coroas de orientação de grande porte, rolamentos cilíndricos , 
mancais especiais, e motores a engrenagens, para fabricantes originais OEM 

mundialmente   

Porquê eligir a  QCB? 

• Os engenheiros QCB aprofundam-se na fase incipiente do seu 
projeto e ouvem e analisam as suas necessidades resultando 
na idealização e concepção do mesmo. 

• Tradição e muitos anos de experiência no setor 

• So ware próprio para projetos sob medida 

• Capacidade para projetos “turn key” no fornecimento de mo-
tores engrenados , pinhões, transmissões a pinhão elétricos 
ou hidráulicos. 

• Conformidade às normas DNV, Lloyds e BV . 

• Apoio e resposta rápida às eventuais alterações imprevistas 
de projeto ou prazo limite.  

Alguns projetos notáveis executados: 
• Coroa de Carrossel de Cabo de 5000 toneladas 

• Coroa de Empilhadora de mineração de 7m  

• Reposição in-situ de coroa bipar da 

• Gruas de demolição para usina nuclear 

• Sistemas de Radar Militares 

• Giratório submerso em campos petrolíferos 

• Berço para transporte de turbina a jato 

• Grua de giro de casco para Super Iate 
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Confie na nossa experiência…  A QCB faz girar seu mundo 

E-mail: info@qcbslewingrings.com 
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 QCB Transmissões por Engrenagen                         
Coroa Engrenada com transmissão por eixo e engrenagem 

 de rosca con núa e base padrão, pronta para instalação  

As transmissões  engrenadas con núas QCB, oferecem capacidade 
operacional para cargas pesadas num conjunto de fácil a vação através de 
potência hidráulica ou elétrica. 

Principais Caracterís cas 

 

• Tamanhos de  3” a 25”  (diâmetro da guia) 

• Eliminação de erros de montagem com garan a de precisão de alinhamento e sem jogo  

• Auto alinhamento de engrenagens (outros projetos sob encomenda) 

• Sistemas de transmissão dupla em alguns tamanhos 

• WGS aberta, de rosca con nua  

•  WGSE helicoidal blindada 

• WGWEA de engrenagem de rosca con núa para torques elevados 

• WGWEB  blindadas de engrenagem de  rosca con núa com classificação >IP44  

• WGHSE de engrenagem de rosca con núa para impulsores mari mos e transportadores modulares 

 

Aplicações Típicas 
• Gruas leves 

• Manuseio de Materiais 

• Plataformas de acesso 

• Acoplamentos de Empilhadeiras 

• Energia Solar 

• Gruas de Plataformas Offshore 
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As transmissões rota vas QCB oferecem uma solução simples no acionamento 
de coroas de  engrenagens dentadas, normalmente através de motor 

 

Caracterís cas Principais 
• Fácil instalação 

• Elevado torque 

 

QCB Transmissões Rota vas  
Redutor de Engrenagem Rosca sem fim para Coroas padrão 
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Confie na nossa experiência…  A QCB faz girar seu mundo 

E-mail: info@qcbslewingrings.com 

As transmissões de potência para as coroas munidas de 
engrenagens helicoidais ou de rosca con nua são en-
talhadas no anel externo e casadas ao  eixo de rosca 
sem-fim. 

As transmissões de coroas  QCB , são fornecidas em  3 
tamanhos básicos e permitem solução de acoplamento 
com rosca sem fim a qualquer coroa de engrenagem 
dentada. 

Para assegurar resistência e confiabilidade em serviço, o 
eixo e pinhão podem ser fornecidos como peça inteira, 
única com as engrenagens casadas a uma coroa dentada 
específica. (Fabricantes originais OEM ) 

Entradas configuradas à maioria dos motores.   

Acoplamentos à medida da maioria dos motores com 

pinhões em medidas métricas ou imperiais 

 

 

 

 

 

mento:  pinhões em medidas métricas ou imperiais. 

WGR 72 

• Torque de Saída: 900 Nm 

• Relação (ra o) 30:1 

 

WGR 110 

• Torque de Saída: 1600 Nm 

• Relação (ra o) 39:1 

 

WGR 114 

• Torque de Saída: 2800 Nm 

• Relação (ra o) 44:1 


