
Apresentação 
Fundada em 2009, a CYH Importação e 
Exportação é uma empresa estruturada para 
atender as crescentes demandas do mercado, 
buscando sempre a plena satisfação de seus 
clientes.  
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Principais Produtos 

− Rolamentos 

− Esferas 

− Esferas transferidoras 

− Mancais 

− Terminais de Rótulas 

− Buchas autolubrificantes 

− Rolamentos de giro 

Rolamentos Especiais 

Além das linhas padrões, a CYH desenvolve com 

seus parceiros rolamentos especiais feitos sob 

medida para suprir as exigências do cliente:  

− Medidas especiais e miniaturas 

− Altas temperaturas  

− Ambientes altamente corrosivos  

− Ambientes submersos  

− Altas rotações 

− Diferentes materiais: Inox 420, 440, aço 

cirúrgico (Inox 316), plástico, nylon, cerâmica, 

vidro, tungstênio, entre outros 

Linear Agulhas 

Mancais (Cromo / Inox / Termoplástico / Miniatura) 

Esferas Transferidoras 

Precisão Miniatura 

Rol. De Esferas Cerâmica 

Mancais Laváveis (IP69K) 

Ultrafinos Alta Temperatura 



Marcas 
A CYH trabalha com os principais 

fornecedores nacionais e internacionais, 
todos com certificação ISO, garantindo a 

qualidade e procedência de todos os 
produtos fornecidos.  

A Nose Seiko Co é uma empresa japonesa, fundada 

em 1964, em Osaka. Sua marca JNS é especializada 

na produção de rolamentos de agulhas com foco 

em tecnologia e inovação.  

A BRL Bearings SL trabalha com a marca 

ENC no segmento especializado em alta 

temperatura. Foi fundada em 2005, em 

Barcelona, Espanha.  

Fundada em 1973, em Milão, Itália, a RGP é uma das 

principais fabricantes mundiais de esferas de 

precisão, roletes e esferas transferidoras, sendo 

certificada ISO.  

A ASAHI Seiko Co foi fundada em 1928 em Osaka, 

sendo um dos fabricantes mais tradicionais do Japão. 

É reconhecida e especializada na fabricação de 

mancais e rolamentos para mancais.  

O Grupo ZEN.biz, sediado em Düsseldorf, Alemanha 

em como principais linhas os rolamentos em inox e 

miniatura, sempre produzidos de acordo com os 

mais rígidos padrões alemães (norma DIN).  

Atuando desde 1958, em Telford, 

Inglaterra, o grupo NBC é especializado 

em coroas de giro, fornecendo para 

empresas de OEM ao redor do mundo. 

Fundada em Toyama, Japão, em 1928, a NACHI se 

destaca pelo grande desenvolvimento tecnológico e 

alto desempenho de seus produtos, especialmente 

na linha de precisão. 

A COC - Cross Ocean Company - foi 

fundada em 2018, em Osaka, Japão, e tem 

como objetivo difundir pelo mundo o 

mancal do futuro, com qualidade, 

tecnologia, montagem simplificada e 

garantia. 

A DISTITEC é uma empresa italiana, que 

atua na fabricação de rolamentos 

combinados e especiais 
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A EASE é uma empresa japonesa fundada em 

1968, em Osaka. É especializada na fabricação de 

buchas lineares, sempre buscando qualidade e 

inovação. 



Marcas 
A CYH continua expandindo sua rede de 
fornecedores,  com foco na qualidade e 

agilidade de entrega. 

Entre em Contato 
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R. Benedito Campos de Morais, 93/99 

Vila Anastácio—São Paulo / SP 
CEP: 05094-010 

 
Tel: +55 11 3648-8888 
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Fundada em 1974, no Reino Unido, a BOWMAN 

atua na fabricação de buchas de alta performance 

e rolamentos bipartidos  

A RKB é uma empresa suíça, fundada em 1936 e 

especializada na fabricação de rolamentos para a 

indústria pesada. Conta com um dos maiores 

estoque de rolamentos de grande porte da Europa. 

A inglesa BTL, produz sob licença da 

DUNLOP rótulas e terminais rotulares, 

além de rolamentos. 

A SSB – Slim Section Bearing Inc – é uma 

empresa americana, fundada em 1987, 

especializada na fabricação de rolamentos 

ultrafinos 

Com sede em Princeton - New Jersey, 

Estados Unidos, a OAV Air Bearings é a 

principal fabricante e desenvolvedora da 

nova tecnologia de rolamentos a ar.  

A CYH conta com uma logística internacional eficiente, além de 

parcerias com diversos distribuidores internacionais, possibili-

tando a importação de rolamentos em 10 a 15 dias. 

Importações Emergenciais 

N1011KPHA/HC5 SP - 10 dias 618/1000 e 718/1000 - 10 dias ZKLDF150 Distitec - 15 dias 



Buchas Bowman 
Temos o prazer em apresentar nosso novo parceiro na 
linha de buchas de alta performance: Bowman 
International Ltd. 
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Sediada em Oxfordshire, Inglaterra, a Bowman 

International Ltd. foi fundada em 1974 e se 

especializou na produção de buchas de alta 

performance, nos mais diversos materiais. 

 WMB - Buchas de bronze 

 WMX -  Buchas com película de poliacetal 

 WMU - Buchas com película de PTFE 

− Todas as buchas são livres de chumbo (RoHS e REACH III) 

− Vida útil 100% superior em relação aos principais concorrentes 

internacionais  

− Mais de 7000 itens para embarque imediato 

− Produção própria, possibilitando a customização do produto 

− A Bowman é fornecedora de empresas renomadas, como CAT, John 

Deere, JCB, Aston Martin, Bentley, McLaren, entre outras 

Oilite - Buchas de bronze oilite 

 BowMet - Buchas para aplicações pesadas 

 WMO - Buchas de bronze com lubrificação sólida permanente  

Vantagens Bowman 


