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Dispositivos de aquecimento e ferramentas es-
peciais para o manuseio perfeito de rolamentos
Informações técnicas para a tecnologia de máquinas agrícolas

As aplicações agrícolas apresentam desafios especiais para todos os componentes mecânicos. Fatores como sujidade, 
humidade, vibrações e cargas de choque levam a falhas nos rolamentos. Com os produtos simatec, qualquer reparação 
pode ser executado de forma fiável e eficiente.

Instalação e remoção profissional de rolamentos

simatherm aquecedores indutivos simatool ferramentas

Os aquecedores são fundamentais para a montagem segura dos ro-
lamentos. Permitem aquecer de modo uniforme, rápido e eficiente 
os rolamentos de esferas e outros componentes metálicos de forma 
circular. O aquecimento por indução oferece numerosas vantagens 
e substitui os métodos tradicionais, que muitas vezes provocam mais 
danos do que benefícios aos rolamentos.

Montar e desmontar perfeitamente os rolamentos e anéis de re-
tenção radiais é simplesmente impossível sem as ferramentas es-
peciais certas. Uma ampla gama de ferramentas testadas e de alta 
qualidade constitui o pressuposto ideal para trabalhar rapidamente 
e em toda a segurança.
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A)  Unidade de transmissão de ceifeira
   Montagem de rolamentos de cilindros e 

rolamentos de flange durante a revisão da 
caixa de engrenagens

   Desmontagem de vedações de eixos radiais
   Montagem e desmontagem de rolamentos no 

acionamento

B)  Acionamento de transportador helicoidal 
e tapete transportador inclinado

   Montagem e desmontagem de rolamentos nos 
eixos

C)  Acionamento tangencial ou axial
   Montagem e desmontagem de rolamentos no 

acionamento

D) Eixo dianteiro/traseiro
   Montagem e desmontagem dos rolamentos das 

rodas

Os produtos simatec podem ser usados nas seguintes aplicações:

A) Engrenagem de arranque
   Montagem e desmontagem de rolamentos
   Desmontagem de anéis de vedação de eixos 

radiais

B)  Eixos dianteiro e traseiro
   Montagem e desmontagem dos rolamentos das 

rodas

C)  Transmissão do tapete transportador
   Montagem e desmontagem de rolamentos
   Desmontagem de anéis de vedação de eixos 

radiais

Para mais informações e aplicações, clique nas linhas de produtos simatec acima: 
simatherm ou simatool.
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