
Projeto robusto e  
facilidade de 

montagem 
(sem danificar)

Ao projetar o retentor  procura-e-Barrier
mos  erradicar  a maior razão para falhas 
prematuras - danos na instalação.  Assim, 
projetamos um retentor mais rígido e usando 
aço bem mais espesso na capa frontal. Nervu-
ras de borracha no  diâmetro externo, interno 
e anel anti-atrito que permite transferência de 
cargas para o diâmetro externo durante a 
montagem.
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1 
propriedades

em
retentor3 

1
Anel anti-atrito 

(baixo atrito)

O anel anti-atrito, executa duas das funções 
principais que outro retentores não fazem. Em  
primeiro lugar permite que a capa frontal 
transmita a força de montagem para o  diâme-
tro externo de forma mais eficiente do  que  
os retentores  existentes  no  mercado,  facili-
tando a montagem. Os demais retentores para  
esta  aplicação usam um apoio para capa fron-
tal em borracha,  a qual age como um freio, 
gerando mais calor o que endurece a borracha 
do apoio da capa frontal, e aí exige um consu-
mo maior de combustível para girar o retentor, 
e este pode a vir falhar prematuramente após 
poucas horas de trabalho.  Em  segundo lugar a  
capa  frontal  e o anel anti-atrito atuam como  
uma  primeira barreira contra a entrada de 
sujeiras do sistema  de labirintos em multi-
zonas.

2 Labirintos em 
multi-zonas

(barreira poderosa
 contra sujeita) 

Ao utilizar labirintos multi-zonas, os retento-
res  fornecem o mais moderno e-Barrier
conceito em tecnologia de proteção contra 
contaminantes, ou seja, a melhor barreira 
contra sujeiras e o menor coeficiente de atrito 
do  mercado. Com o design de perfil baixo, 
cantos  com ângulo corretos, anel anti-atrito, 
dois  raspadores de borracha e uma graxa 
especialmente formulada para lubrificar e 
manter água, areia, lama fora do sistema, aca-
bando este a confirma seu desempenho 
superior aos retentores da concorrência.

3

A nova geração de retentores
Principais propriedades

labirinto multi-zona

cobertura de borracha
(proteção contra batidas)

raspador primário
(baixo atrito)

chapa de proteção
(alta espessura)

raspador secundário
(baixo atrito)

guia fácil para
instalação nervuras internas

para facilitar a 
instalação

furo para controle
de lubrificação

anel anti-atrito nervuras externas
para facilitar a 

instalação



It
e
m

 p
a
te

n
te

a
d

o
 C

H
O

Para veículos off-road 
(fora de estrada)

Para veículos de freadas frequentes e baixa rotação

Retentores
e-Barrier Premium

Materiais

As propriedades dos materiais são fundamentais para 
alcançar a vida útil máxima de um retentor. Baseado nesta 
premissa,  a fabricante global de vedações CHO inves�u 
anos em pesquisa e desenvolvimento, além da execução de 
variados testes de desempenho. Com isso, a confiança é 
tanta na qualidade de nossos itens que a prazo de garan�a é 
estendido, superior dos encontrados no mercado.

Devido às condições  aplicaçõesdiferentes das  dos 
retentores e para oferecer o equilíbrio certo de custo e 
desempenho, o retentor  é oferecido em duas e-Barrier
configurações - Standard e Premium (alta temperatura)  .
N podemos ver os a tabela abaixo,  principais concorrentes 

Rode mais de 

480mil km*

 
Instale 

em minutos

Viaje seguro

Retentor e-Barrier SABÓ MERITORCORTECO SKF

02713-N10EB - Standard (709) e-Barrier 

07338-HIHEB - Premium (809) e-Barrier 

02713BRY

07338/07340BAYF

2713N

3189P

47697 (CLASSIC)

47692 (XL PLUS)

MER0173

MER0273

add@addcom.com.br

* testes realizados em pista asfaltada nos EUA.
 Resultados obtidos com o item e-Barrier Premium 809 

www.addcom.com.br
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