


Alliance Distribuidora apresenta sua

vasta linha de produtos para

manutenção de maquinas industriais,

tendo a disposição uma equipe

especializada. além dos rolamentos

atuamos também com outros produtos.



Correias

acoplamentos

Buchas

Retentores GraxasMangueiras

ÓleosPolias 

Mancais

Rolamentos



Rolamentos
Nossa linha de rolamentos para

• Britadores

• Peneiras vibratórias

• Moinhos

• Rebitador industrial

• Metalúrgica

• Mineração

• Papeleiras

• Usinas



Nossa linha de mangueiras para

• Abrasivos 

• Agua 

• Alimentos

• Ar

• Gases

• Isolantes

• Óleos / álcool 

• Produtos químicos 

• Vapor

Mangueiras



Correias

Transportadoras.

Adesão total entre camada de ligação e lonas.

Baixos estiramentos e alta estabilidade dimensional.

Excelente acabamentos e alta resistência a tensões e flexões.

Excelente capacidade de absorção de impactos.

Alta resistência a emenda mecânica.

Baixo custo operacional.

Correias em "v"

Perfis: A,B,C,D,E,SPA,SPB,SPC,3V,5V,8V.



Mancal
Um elemento para maquinas que possui uma 

extrema importância para os sistema 

mecânicos, ela é uma peça fundamental 

para o suporte do eixo. Se houver algum 

problema no mancal a exatidão do 

funcionamento da maquina será 

comprometido e a linha de produção 

consequentemente será prejudicada, por esse 

motivo é essencial que o mancal seja avaliado 

constantemente, e seja aplicado uma 

determinada carga que ele possa suporta e 

funcionar corretamente.



Retentores
Retentores são fundamentais para reter óleos, 

graxas, e outros tipos de fluidos que devem ser 

contidos no interior da maquina, e também tendo 

a função de evitar a entrada de impurezas do 

meio externo como; terra, areia, poeira e etc.



Buchas
Trabalhamos com as melhores marcas para garantir 

o perfeito funcionamento do seu equipamento.

• Bucha de fixação

• Bucha de fixação hidráulica 

• Bucha de desmontagem 

• Bucha de desmontagem hidráulica 

• Arruela de trava 

• Porca de precisão 

• Porca hidráulica 

• Chave de gancho 



Graxas ZKL





Nossa missão é ser reconhecida por nossa

qualidade na distribuição de peças e excelência

em atendimento de serviços, prezando pela

honestidade, ética e sustentabilidade sempre!

Nossa Missão



NOSSOS CONTATOS financeiro@aliancerolamentos.com.br

aliance@aliancerolamentos.com.br

Pós Vendas
posvenda@aliancerolamentos.com.br

Financeiro

Acesse

www.aliancerolamentos.com.br

Telefone

(11) 3807-2442

(11) 96488-8096

@AlianceRolamentos

Nossa Redes

@aliancerolamentos

Revendas
revenda@aliancerolamentos.com.br

andrea@aliancerolamentos.com.br

vendas@aliancerolamentos.com.br

vendas02@aliancerolamentos.com.br

vendas04@aliancerolamentos.com.br

Vendas

Compras
afonso@aliancerolamentos.com.br


