
Versatilidade e desempenho para alinhamento profissional

Ferramenta para alinhamento  
de eixo SKF TKSA 71
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A TKSA 71 proporciona precisão e 
durabilidade
Desenvolvida para realizar alinhamento profissional em 
ambientes industriais severos, a TKSA 71 complementa as 
ofertas da SKF com uma ferramenta de ponta para 
alinhamento de eixo. O instrumento é muito versátil com 
unidades de medição ultracompactas para uso em espaços 
extremamente estreitos. Os aplicativos de software 
dedicados permitem diversos tipos de alinhamentos, 
incluindo eixos horizontais e verticais, eixos espaçadores e 
trens de máquinas. A superioridade no desempenho de 
alinhamento e a durabilidade industrial de longo prazo são 
obtidas com um design inovador do instrumento que 
oferece alta precisão de medição e proteção excelente 
contra poeira e água em ambientes rigorosos.

Vantagens da TKSA 71:

• Fáceis de usar – aplicativos de software intuitivos, processos de 
alinhamento guiados e vídeos explicativos 

• Ampla variedade de aplicações – acessórios abrangentes e 
aplicativos de software dedicados

• Superioridade no desempenho de alinhamento – distância de 
medição de até 10 m, compensação de distúrbios, flexibilidade na 
medição, total de rotação de somente 40°, medição automática e 
alinhamentos personalizados com valores de destino

• Proteção contra ambientes rigorosos – unidades de medição 
completamente vedadas (IP67) para suportar poeira e água

• Unidades de medição ultracompactas – usadas em espaços 
extremamente estreitos

• Maleta de transporte robusta – excelente proteção, transporte 
conveniente e carregamento sem fio no estojo

Sistema completo para atender às suas necessidades de 

alinhamento

O modelo básico da TKSA 71 inclui acessórios padrões para a maior 
parte das tarefas de alinhamento. Ele é fornecido em uma maleta 
robusta que atende à maior parte das exigências de companhias 
aéreas para bagagem de cabine. 

O modelo TKSA 71/PRO inclui acessórios adicionais, como suportes 
deslizantes, bases magnéticas e suportes de deslocamento que são 
úteis para realizar os trabalhos de alinhamento mais exigentes. 
Esse modelo é fornecido em uma maleta de transporte com rodas 
espaçosa e robusta.

Dispositivo de medição: (1) Unidades de medição (M & S) com suporte em V padrão, (2) Pods de 
carregamento sem fio com cabo USB, (3) Fita métrica
Acessórios padrões: (4) Correntes de extensão, (5) Hastes de extensão, (6) Ímãs de montagem
Acessórios avançados: (7) Suportes deslizantes, (8) Suportes de deslocamento, (9) Hastes de 
extensão adicionais, (10) Bases magnéticas
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TKSA 71 

 – Unidades de medição com pods de carregamento sem fio
 – A maleta de transporte atende aos requisitos de bagagem de mão da 

maior parte das companhias aéreas 
 – Acessórios padrões 

TKSA 71/PRO

 – Unidades de medição com pods de carregamento sem fio
 – Maleta de transporte com rodas com mais espaço de  

armazenamento
 – Acessórios padrões e avançados 

TKSA 71

TKSA 71/PRO

Aplicações de alinhamento
A TKSA 71 funciona de modo rápido e intuitivo utilizando seis aplicativos de software 
desenvolvidos para diferentes trabalhos de alinhamento. Desenvolvidos para serem usados  
sem treinamento prévio, esses aplicativos fáceis de usar estão disponíveis gratuitamente para 
plataformas iOS e Android. Entre os recursos comuns, estão relatórios automáticos e abrangentes, 
opções de exportação e compartilhamento, biblioteca da máquina com identificação por código 
QA, vídeos de instruções no aplicativo, diretrizes de tolerância integradas, visualização em tempo 
real em 3D, compensação de distúrbios e um modo de demonstração totalmente funcional.

Alinhamento de eixos

Alinhamentos fáceis e intuitivos de eixos 
horizontais com recursos adicionais, incluindo a 
medição automática, rotação total mínima de 40°, 
personalização de alinhamento e orientação  
9-12-3 com valores de destino 1).

Alinhamento de eixo vertical

Alinhamento fácil e intuitivo de máquinas com 
eixos verticais com suporte de calçamento para 
diferentes configurações de parafusos 1).

Alinhamento de eixo do trem de máquinas

Permite que o operador alinhe três máquinas 
conectadas, proporcionando uma supervisão 
completa do alinhamento do trem de máquinas e 
permitindo que o operador selecione pés 
estacionários 2).

Pé manco

Auxilia o técnico a verificar se a máquina 
está em posição ereta uniformemente sobre 
todos os quatro pés. O aplicativo ajuda o 
operador a identificar e corrigir um pé manco 1).

Alinhamento de eixo do espaçador

Acomoda requisitos especiais de eixos de 
espaçadores e facilita o processo de 
alinhamento 2).

Valores

Permite que a ferramenta para alinhamento de 
eixo seja usada como calibradores digitais; os 
operadores podem registrar leituras absolutas, 
zeradas e divididas para realizar alinhamentos 
personalizados com cálculos manuais. 2). 

1) Compatível com: TKSA 51, TKSA 71, TKSA 71/PRO 
2) Compatível com: TKSA 71, TKSA 71/PRO



TKSA 71 TKSA 71/PRO

2 x Unidades de medição da TKSA 71 (M & S)  
2 x  Suportes em V padrões com correntes de 480 mm (18.9 in),  

hastes de 80 mm (3.1 in) e ímãs
2 x Correntes de extensão de 1 m (3.3 ft)  
1 x Cabo USB a microcabo de carregamento bipartido USB  
2 x Suportes de carregamento sem fio  
1 x Fita de medição de 5 m (16.4 ft)  
1 x Certificado impresso de conformidade e calibração  
1 x Guia de início rápido impresso (em inglês)  
4 × Hastes de extensão de 120 mm (4.7 in)  
1 ×  Maleta de transporte robusta (IP67), 365 × 295 × 170 mm  

(14.4 × 11.6 × 6.7 in)

2 x Unidades de medição da TKSA 71 (M & S)  
2 x  Suportes em V padrões com correntes de 480 mm (18.9 in),  

hastes de 80 mm (3.1 in) e ímãs
2 x Correntes de extensão de 1 m (3.3 ft)  
1 x Cabo USB a microcabo de carregamento bipartido USB 
2 x Suportes de carregamento sem fio  
1 x Fita de medição de 5 m (16.4 ft)  
1 x Certificado impresso de conformidade e calibração 
1 × Guia de início rápido impresso (em inglês)  
8 × Hastes de extensão de 120 mm (4.7 in)  
2 × Bases magnéticas (TKSA MAGBASE),  
2 × Suportes deslizantes (TKSA 51-SLDBK)  
2 × Suportes de deslocamento de 50 mm (2 in)  
1 ×  Maleta de transporte com rodas grande e robusta (IP67), 

610 × 430 × 265 mm (24 × 16.9 × 10.4 in)

Informações técnicas

Conteúdo
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Designação TKSA 71, TKSA 71/PRO

Sensores e comunicação 20 mm (0.8 in) PSD de 2.ª geração com laser em linha 
de Classe 2. inclinômetro ±0,1°; Bluetooth 4.0 LE

Distância de medição do 
sistema

De 0,04 a 10 m (0.13 to 32.8 ft) 

Erros de medição <1%  ±10 µm

Material do mancal Alumínio anodizado na frente e plástico PC/ABS na 
tampa traseira

Tempo operacional Até 8 horas, bateria de íons de lítio recarregável, 
carregamento rápido sem fio de 10 minutos para  
1 hora de uso 

Dimensões 52 × 64 × 33 mm (2.1 × 2.5 × 1.3 in.) 

Peso 130 g (0.3 lbs) 

Dispositivo de operação Samsung Galaxy Tab Active 2 e iPad mini 
recomendados. 
iPad, iPod Touch, iPhone SE, Galaxy S6  ou versão 
mais recente (todos não incluídos)

Atualização de software/
aplicativo

Apple AppStore ou Google Play Store

Requisitos de sistema 
operacional

Apple iOS 9 ou Android OS 4.4.2 (e versões mais 
recentes) 

Método de alinhamento Alinhamento de eixos horizontais e verticais, medição 
de 3 posições 9–12–3, medição automática, medição 
(com rotação mín. de 40°), pé manco, trens de 
máquina, valores, eixo de espaçador

Valores de correção em tempo real Vertical e horizontal 

Recursos adicionais Biblioteca de máquinas, leitura de código QR, metas, 
compensação de distúrbios, visualização livre em 3D 
da máquina, rotação da tela em tablets, relatório 
automático em PDF

Fixação 2 suportes em V com correntes, largura de 15 mm 
(0.6 in)

Diâmetros de eixo Diâmetro de 20 a 150 mm (0.8 to 5.9 in), 450 mm 
(17.7 in) com correntes de extensão (incluídas)

Altura máxima de  
acoplamento 1)

45 mm (1.8 in) com hastes padrão, mais 120 mm 
(4.7 in) por conjunto de hastes de extensão

Adaptador de alimentação Carregamento sem fio por meio dos pods de 
carregamento e do cabo bipartido de micro USB 
para USB fornecidos

Temperatura operacional: De 0 °C a +45 °C (32 to 113 °F) 

Faixa IP IP67 para unidades de medição e maleta de transporte 

Dimensões do estojo de 
transporte

Maleta de transporte TKSA 71:  
365 x 295 x 170 mm (14.4 x 11.6 x 6.7 in) 
Maleta de transporte com rodas TKSA 71/PRO:  
610 x 430 x 265 mm (24 x 16.9 x 10.4 in)

Peso total (incluindo o estojo) TKSA 71: 3,9 kg (8.6 lb)
TKSA 71/PRO: 12,5 kg (27.6 lb)

Certificado de calibração Fornecido com validade de 2 anos 

Conteúdo do estojo 2 unidades de medição (M&S); 2 suportes de eixo 
com correntes de 480 mm (18.9 in), hastes roscadas 
de 80 mm (3.1 in) e ímãs; 4 hastes roscadas de 
extensão de 120 mm (4.7 in); 2 correntes de 
extensão de 980 mm (38.6 in); cabo de carga 
bipartido de micro USB para USB; fita de medição; 
certificado impresso de calibração e de conformidade; 
guia de início rápido impresso (em português); maleta 
resistente industrial (IP67) ; 2 folhas A5 com 6 
adesivos de código QR por folha (total de 12 adesivos) 
Adicionalmente com TKSA 71/PRO:
4 hastes de extensão roscadas de 120 mm (4.7 in);  
2 suportes de deslocamento de 50 mm (2 in); 2 
suportes deslizantes; 2 bases magnéticas

1) Dependendo do acoplamento, os suportes podem ser montados nele, reduzindo o limite de altura do acoplamento.


