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CRB Antriebstechnik
Crescimento Sustentado

1999 – Empresa fundada 

em Cologne

2002 a 2004– Localizado 

em Wermelskirchen

2004 a 2008 –

Localizado em

Burscheid

Desde 2009 – Localizado 

em Leverkusen 

Construção de Fábrica

Futuro –

Foco na Capacidade 

Produtiva/Qualidade

Ampliação da Fábrica de 

Leverkusen



CRB Antriebstechnik
Fábrica de Leverkusen



CRB Antriebstechnik
Fábrica de Leverkusen



CRB Antriebstechnik
Filosofia – A Ideia

„A Qualidade Conecta-nos“



CRB Antriebstechnik
Filosofia – A Ideia

*„Quality connects!“

Possibilitar aos clientes 

comprarem Coroas de 

Orientação produzidas na 

Alemanha, sem grandes 

variação dos preços „Made in 

China“!

Foco de prioridades continua

na Qualitäty – Padrão

Standard Alemão de

Qualidade.

Projecto de ampliação das 

instalações, para melhoria 

continua da Gestão da 

Qualidade

„A Qualidade Conecta-nos!“*



CRB Antriebstechnik
Filosofia – A Ideia

Qualidade é também um 

reflexo de uma boa 

comunicação. 

Esta não deve ser descurada.

Gestão de interface em toda a 

cadeia de valor

A CRB trabalha em conjunto 

com todas as partes 

interessadas –

Benefício Mútuo

„A Qualidade Conecta-nos!“*

*„Quality connects!“



CRB Gama de Produtos
Vista Geral de Produtos

Coroas de Orientação - Coroas de Giro - Rolamentos de Giro - Mesas Rotativas -

Rolamentos de Rotação – Rolamentos de Escavadoras – Rolamentos de Gruas



CRB Gama de produtos
Coroas de Orientação – Uma fila de esferas

Interna, externa ou sem engrenagem

Geometria de pista de 4 pontos, 

sistema de pista em pré-carga, 

centrado

Engrenagem endurecida ou não 

endurecida

Diametros de 120 mm até 6300 mm

Vedações Especiais, espaçadores ou 

gaiolas para aplicações até 350°C

Design em Perfil Leve, com flange(Ø 

310 mm até 1455 mm)

Furos duplos, tolerâncias e pré-cargas 

alteradas



CRB Gama de produtos
Coroas de Orientação – Dupla fila de esferas

Série 02 particulatmente adequada 

a cargas pesadas

Resistente contra deformações na sua 

construção

Alta capacidade de carga estática

Diametros a partir de 500 mm até 4500 

mm

Para aplicações exigentes, como 

turbinas eólicas



CRB Gama de produtos
Coroas de Orientação – Tripla fila de rolos

Para o transporte de cargas 

pesadas, com pouco espaço

Grande capacidade de carga dinâmica, a 

mais alta rigidez

Potenciometro mais uniforme

Diâmetros até 6300 mm, em segmentos 

até 14 metros Ø

Séries 13 – possibilidade de produção 

com espaçadores sintéticos ou gaiolas 

em plástico, aço ou latão, dependendo 

da aplicação



CRB Gama de produtos
Coroas de Orientação – Rolos Cruzados

Maior exigência na dureza e precisão 

dos elementos construtivos.

Vida útil dinâmica mais prolongada

Potenciómetro mais uniforme, mesmo 

em situações de cargas variáveis

Diâmetros até Ø 5000 mm

Coroas de orientação "custom-made" 

com duas filas de rolos, podem ser 

produzidas dependendo das 

necessidades da aplicação



CRB Gama de produtos

Desenvolvimento Técnico Sustentável

Os modelos 2D e 3D asseguram o 

máximo de compatibilidade com a 

maioria dos programas.

Inovação– High Tech

Soluções inovadoras permitem 

corresponder aos desafios dos nossos 

clientes

Por ex.: concepção e produção de 

soluções como Coroas de Orientação 

de seis filas, ou Coroas de Orientação 

esfera-rolos



CRB Gama de produtos
Quality assurance – certificates

CRB Antriebstechnik tem certificação 

DIN EN ISO 9001:2008 e detém um 

Sistema de Gestão de Qualidade bem 

desenvolvido e implementado.



CRB Gama de produtos
Quality assurance – certificates

CRB Antriebstechnik tem certificação 

DIN EN ISO 9001:2008 e detém um 

Sistema de Gestão de Qualidade bem 

desenvolvido e implementado.

Certificados de Produto e 

Relatórios de Inspecção podem ser 

disponibilizados, mediante 

requerimento do cliente.



CRB Gama de produtos
Quality assurance – certificates

CRB Antriebstechnik tem certificação 

DIN EN ISO 9001:2008 e detém um 

Sistema de Gestão de Qualidade bem 

desenvolvido e implementado.

Certificados de Produto e 

Relatórios de Inspecção podem ser 

disponibilizados, mediante 

requerimento do cliente.

Certificados da gama GL, BV, DNV, 

ABS or API para o sector éolico e 

marítimo, podem ser 

providenciados.



Aplicações
Maquinaria de Construção

• Escavadoras

• Gruas Móveis

• Gruas de Torre

• Gruas de Lança Treliçadas

• Equipamentos para Betão

• Gruas de Camião

• Gruas sobre Esteira

• Rolos Compactadores

• Equipamentos de Movimentação de Terras



Aplicações
Engenharia de Máquinas/Instalações Industriais

• Máquinas de Mineração

• Fornos Industriais

• Construção de Aço

• Palcos Giratórios

• Robots de Soldadura

• Indústria Química

• Produção Automóvel

• Indústria Embaladora

• Máquinas-Ferramenta

• Transportadores



Referências CRB



CRB Perspectivas

Localização estratégica no Eixo-Centro/Norte

Desenvolvimento de uma Rede de Vendas Internacional

Projectos de Expansão em:

- Produção

- Serviço

- Centro de I&D (Investigação e Desenvolvimento)

Reposicionamento da CRB como uma empresa produtiva

O reposicionamento também se alarga à capacidade de desenvolvimento da 

engenharia e da gestão da qualidade

A construção de novas instalações de produção começou em 2010 e prosseguirá.



Considerações Finais
Com mais de 14 anos de experiência no mercado alemão e europeu, a CRB tem 

apoiado diversos clientes, seja em simples requisitos ou mesmo em necessidades 

complexas. Como resultado, a CRB adquiriu um vasto conhecimento técnico e a 

experiência necessária para fazer face a esses desafios.

Com capacidade de produção até 6,3 metros na sua fábrica na China, a CRB pode 

atender a quase todas as especificações do cliente.

Ao estabelecer a produção em Leverkusen, a CRB proporciona um futuro brilhante 

de cooperação com os clientes europeus.

Com altos padrões de qualidade, a CRB conquistou muitos clientes e tem-nos 

mantido até hoje, procurando sempre aumentar os padrões de qualidade.

Com uma excelente relação preço-performance, os clientes beneficiam dos produtos 

CRB, com garantia de qualidade e serviço alemão!

Promovemos o seu Sucesso!


