
Extratores mecânicos versáteis de duas e três garras

Extratores de garra padrão série TMMP da SKF

Um dos mais fáceis e eficientes meios de desmontagem de rolamentos 
pequenos ou médios é o emprego de extratores mecânicos básicos. O uso 
de um extrator da SKF garante que, durante a desmontagem, não sejam 
causados danos ao rolamento nem ao eixo do rolamento. Os extratores de 
garras da SKF proporcionam uma operação de extração fácil e segura.

•	 Linha de cinco extratores diferentes de duas e três garras
•	 Abertura máxima de 65 a 300 mm (2,6 a 11,8 pol.)
•	 Sistema de cone para centralizar e posicionar as garras
•	 Molas robustas para manter as garras separadas, para fácil operação
•	 Aço temperado de alta qualidade
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Designação TMMP 2x65 TMMP 2x170 TMMP 3x185 TMMP 3x230 TMMP 3x300

No. de garras 2 2 3 3 3

Abertura da garra 15–65 mm 
(0.6–2.6 pol.)

25–170 mm
(1.0–6.7 pol.)

40–185 mm
(1.6–7.3 pol.)

40–230 mm
(1.6–9.1 pol.)

45–300 mm  
(1.8–11.8 pol.)

Comprimento efetivo da garra 60 mm (2.4 pol.) 135 mm (5.3 pol.) 135 mm (5.3 pol.) 210 mm (8.3 pol.) 240 mm (9.4 pol.)

Altura da garra 8 mm (0.31 pol.) 9 mm (0.35 pol.) 9 mm (0.35 pol.) 9 mm (0.35 pol.) 11 mm (0.43 pol.)

Força máxima de extração 6,0 kN (0.7 US ton) 18,0 kN (2 US ton) 24,0 kN (2.7 US ton) 34,0 kN (3.8 US ton) 50,0 kN (5.6 US ton)

Peso 0,5 kg (1.2 lb) 2,1 kg (4.7 lb) 2,9 kg (6.4 lb) 5,8 kg (13 lb) 8,6 kg (19 lb)

Dados técnicos
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