


VANTAGENS



CARACTERÍSTICAS

Obs: o lubri�cante deve 
ser sempre trocado 
e não completado.

Os rolamentos são partes essenciais 
para o funcionamento e�ciente de 
componentes mecânicos e estão 
presentes em maquinários industriais, 
agrícolas e automotivos em geral.

A lubrificação permanente do rolamento 
com o óleo específico para diferenciais, 
sem nenhuma contaminação e com avaliações, 
trocas e nível de enchimento indicados no 
manual do veículo, são as partes mais importantes 
para evitar o desgaste ocasionado pelo contato 
metal-metal, sendo recomendada, de acordo 
com a peça, a utilização de:

ÓLEO MINERAL
API GL5 EP-SAE
85W-140

ÓLEO SINTÉTICO
API GL5 EP-SAE
75W-90



VANTAGENS

Reconhecida pela qualidade das suas 
peças de reposição, a Meritor oferece 
um kit completo para troca de rolamentos 
desenvolvido com toda a tecnologia que 
você con�a e segurança para o seu veículo, 
além de trazer o melhor custo-benefício 
do mercado.

A utilização de um kit completo possibilita 
ao reparador uma troca mais rápida, com um 
ajuste mais preciso e seguro, aumentando a 
vida útil do conjunto e das peças do sistema 
e possibilitando um maior  intervalo para a 
próxima manutenção.



Desenvolvido com a melhor liga de 
aço cromo, os rolamentos da Meritor 
têm um padrão de excelência na sua 
construção que o habilita a trabalhar 
com cargas elevadas, possibilitando que 
as peças do diferencial se movimentem 
com baixo atrito e tenham uma longa 
vida útil. 

O benefício de um maior intervalo entre as 
trocas pode ser sentido no seu bolso, com 
seu veículo parando menos e rodando muito 
mais!
Tudo isso com a garantia da empresa que é 
lider no mercado de reposição e fabricante 
dos diferenciais mais robustos do mercado.
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