
Os aquecedores por indução multinúcleo SKF são soluções de aquecimento personalizadas, 

com eficiência de energia. Comparados a outros métodos de aquecimento, eles normalmente 

podem proporcionar uma significativa economia de tempo de aquecimento

A série TIH MC é similar à linha TIH padrão, com algumas diferenças 

básicas e recursos adicionais: 

• Design flexível, consistindo em uma série de núcleos e bobinas de 

aquecimento por indução controlados por um único gabinete de 

controle e alimentação

• Adequado para o aquecimento de peças grandes de seção fina, 

tais como coroas de orientação e rodas ferroviárias

• São possíveis capacidades de aquecimento de várias toneladas, 

dependendo da aplicação

Uma solução de aquecimento exclusiva e flexível para rolamentos e peças extra grandes

Aquecedores por indução 
multinúcleo, série TIH MC

• Possibilita um gradiente de temperatura mais uniforme ao longo 

de toda a circunferência. Isto é especialmente importante para 

componentes sensíveis a um aquecimento por indução não 

uniforme

• O design exclusivo permite soluções personalizadas que podem 

ser rápida e economicamente produzidas

• A SKF pode configurar o tipo necessário de aquecedor da série 

TIH MC, dependendo da aplicação. Para obter informações 

adicionais, contate seu distribuidor SKF autorizado
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O tipo do aquecedor TIH MC necessário depende da aplicação. Com base 

nos detalhes da sua aplicação, a SKF pode configurar uma solução para 

atender às suas necessidades. Para selecionar a solução certa, 

precisamos das seguintes informações:  

Rolamentos a serem aquecidos: 

• Designação do rolamento

• Se o rolamento for novo: dimensões principais e peso

• Temperatura necessária

• Frequência de montagem

Dados do aquecedor: 

• Fonte de alimentação disponível

• Método de aquecimento atual ou considerado

Peças diferentes de rolamento, p. ex. carcaça, engrenagem, bucha etc: 

• Desenho da peça com dimensões

• Peso

• Material da peça

• Temperatura necessária

• Frequência de montagem


