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A Fitting Tool FT-P, em combinação com uma prensa mecânica, garante 
a correcta montage de componentes com um diâmetro interior superior 
a 50 mm.
A Ft-P é a solução ideal para instalações que requerem forças de mon-
tagem elevadas, dado que pode ser usada em prensas. Deste modo, 
permite instalações que não poderiam ser realizadas com martelo.

Vantagens da utilização da simatool FT-P Fitting Tool:
  Um produto único, especialmente desenhado para a utilização 

com prensas
  Um complement ideal para a simatool FT 33 Fitting Tool
  Caixa compacta com componentes de elevada qualidade e 

instruções detalhadas no interior
  Anéis de alumínio de alta qualidade que não deformam, mesmo 

com forças de pressão até 5 toneladas

simatool Fitting Tool FT-P – the 
ferramenta de montagem para 
forças até 5t
A solução ideal para pressionar rolamentos ou outros components circulares
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TP 150 FT 33 MK 10–30 BP 61 SP 50

Graças ao adaptador especial DC, 
os anéis C-ring da simatool FT 33 
também podem ser utilizados em 
prensas.

Forças significativamente inferiors são 
necessárias para montar vedantes.
Vedantes com um diâmetro interior até 60 
mm podem ser facilmente montadas com um 
martelo de plástico.

Outros conjuntos simatool

Pressionar rolamentos utilizando uma prensa 

Montagem de vedantes

Adequada para os seguintes rolamentos

A caixa contém:
  1x Manga FT-P D 
  6x Anéis FT-P D
  1x Adaptador FT-P-DC

Áreas de aplicação da simatool FT-P

A ferramenta pode ser usada em pren-
sas até uma pressão máxima de 5 
toneladas.

Vídeo demonstrativo

Áreas de aplicação da FT-P:
  Engenharia mecânica
  Produção de motores eléctricos
  Indústria automóvel
  Equipamento de construção
  Manutenção mecânica

FT-P D manga

FT 33-C anel 
montagem

FT-P-DC anel adapt. 
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