
Uma linha completa para rolamentos e outras peças

Aquecedores de indução SKF
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O uso de uma chama aberta para aquecer um rolamento não só é 
ineficiente e sem controle, como frequentemente causa danos ao 
rolamento. Esse método não deve ser utilizado. 
Banhos de óleo são às vezes utilizados para aquecer rolamentos.  

Os banhos de óleo normalmente levam um longo tempo para atingir  
a temperatura necessária e com eles pode ser dif ícil controlar a 
temperatura real do rolamento. O consumo de energia do banho de óleo 
também é significativamente maior que o de um aquecedor por indução.  
O risco de contaminação do rolamento devido ao óleo sujo é significativo e 
pode levar a uma falha prematura do rolamento. 

O aquecimento por indução apresenta várias vantagens em relação a outros métodos de aquecimento de rolamentos. 

Chama aberta Banhos de óleo Fornos Aquecedores por indução SKF

Manusear rolamentos quentes, oleosos e escorregadios representa riscos 
significativos para o operador e um grande cuidado deve ser tomado para 
evitar potenciais acidentes pessoais. Fornos e chapas quentes são 
frequentemente utilizados para o aquecimento em lote de rolamentos 
pequenos e esta é uma técnica aceitável. Entretanto, para rolamentos 
maiores, o uso de fornos e chapas quentes normalmente demanda tempo e é 
bem ineficiente, apresentando sérios significativos de manuseio ao operador.

Os aquecedores por indução são o modo moderno, eficiente e seguro de 
aquecer rolamentos. Na operação, normalmente são mais rápidos, mais 
limpos, mais controláveis e mais fáceis de usar do que outros métodos  
de aquecimento.

É fato.

Métodos incorretos de montagem respondem por até 
16% das falhas prematuras de rolamentos

Para reduzir o risco de montagem incorreta, a SKF ajudou a introduzir o 
uso de aquecedores por indução portáteis para aplicações de montagem 
de rolamentos na década de 70. Desde essa época, houve muitos avanços 
na tecnologia e a SKF tem estado na dianteira no desenvolvimento de 
aquecedores por indução de rolamentos mais seguros, mais eficientes e  
de fácil utilização. Os Aquecedores por Indução SKF utilizam recursos 
eletrônicos avançados com design específico para cada aplicação para um 
alto desempenho.

Como consequência, o uso de um aquecedor por indução SKF 
frequentemente reduz de forma significativa o custo total de propriedade.  
A ergonomia e segurança são também itens importantes para os 
operadores. Os aquecedores por indução são equipados com recursos  
de desenho que os tornam seguros e fáceis de usar. Os braços de suporte 
do rolamento reduzem o risco de tombamento do rolamento durante o 
aquecimento e barras com desenho ergonômico ajudam a reduzir a fadiga 
do operador. Além disso, o controle remoto exclusivo possibilita que o 
operador controle o aquecedor a uma distância segura do rolamento 
quente, aumentando sua segurança.

16%
Montagem  
incorreta

Principais causas de falhas 

prematuras de rolamentos
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Dados técnicos

Aquecimento de rolamento controlado por termostato

Chapa quente elétrica SKF 729659 C

A placa quente elétrica SKF 729659 C é um dispositivo de aquecimento especialmente 
projetado para o pré-aquecimento de lotes de rolamentos pequenos antes da montagem. 
A temperatura da placa pode ser ajustada para fornecer temperaturas entre 50 e 200 °C 
(120–390 °F). A superf ície de aquecimento plana assegura um aquecimento uniforme 
dos rolamentos e a tampa ajuda a manter o calor e a evitar a entrada de contaminantes.

Designação 729659 C 
729659 C/110V

Tensão 729659 C              230 V  (50/60 Hz) 
729659 C/110 V  115 V  (50/60 Hz)

Potência 1 000 W

Faixa de temperaturas 50–200 °C (120–390 °F)

Dimensões da placa (l × w) 380 × 178 mm (15 ×7 in)

Altura da tampa 50 mm (2 in)

Dimensões globais 
(c × l × a) 

390 × 240 × 140 mm  
(15.4 × 9.5 × 5.5 in)

Peso 4,7 kg (10 lb)

Ferramenta para seleção de aquecedor

A ferramenta on-line para seleção de aquecedor ajuda a selecionar o 
aquecedor SKF mais apropriado para uma determinada aplicação de 
montagem ou desmontagem a quente de rolamentos ou peças de 
trabalho circulares. 

Em apenas três etapas simples, é possível definir a aplicação de 
aquecimento e receber uma lista de todos os aquecedores apropriados 
para essa aplicação, incluindo uma recomendação de aquecedor que 
oferece a melhor relação preço/desempenho. 

A ferramenta on-line de seleção de aquecedor está disponível 
gratuitamente. Basta usar o código QR ou acessar  
www.mapro.skf.com/heaterselect 

A ferramenta de seleção de aquecedor é compatível com todos os 
aquecedores de montagem e desmontagem EAZ de tamanho fixo e 
oferece informações adicionais como a ficha técnica de produto, os 
dados técnicos e os sites de produto de cada aquecedor. Se não 
conseguir encontrar o aquecedor certo para sua aplicação ou precisar 
de mais informações, não hesite em entrar em contato com a SKF.

A ferramenta on-line para seleção de aquecedor está disponível em 
oito idiomas: inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, 
russo e chinês.

www.mapro.skf.com/heaterselect
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Uma solução portátil para o aquecimento de rolamentos

Aquecedor por indução portátil TWIM 15

O aquecedor por indução portátil SKF TWIM 15 foi projetado para aquecer rolamentos de rolos 
montados com um ajuste interferente em um eixo. O aquecimento do rolamento causa a expansão 
dele, o que elimina a necessidade de aplicar força durante a instalação. Geralmente, a utilização do 
TWIM 15 para gerar uma diferença de temperatura de 90 °C (162 °F) entre o rolamento e o eixo é 
suficiente para permitir a instalação. Além disso, o TWIM 15 pode ser utilizado para o aquecimento de 
outros componentes metálicos em forma de anel, proporcionando flexibilidade de uso.

Por utilizar energia elétrica, o TWIM 15 tem uma construção plástica de fibra 
de vidro resistente a altas temperaturas que permite uma diferença baixa de 
temperatura entre os anéis interno e externo do rolamento. Isso ajuda a 
reduzir as tensões internas que são geradas devido ao excesso de expansão 
térmica do anel interno em comparação ao anel externo.

A unidade tem um painel de controle LED que é fácil de usar e simples de 
entender, não exigindo treinamento especial. O painel é utilizado para regular 
a temperatura e indica também que o TWIM 15 está funcionando.

Vantagens do TWIM 15:

• Aquecimento inovador de rolamentos
• Portátil, compacto e leve
• Sem necessidade de barras de apoio
• Monitoramento automático da temperatura
• Detecta o tamanho do rolamento e o aquece adequadamente
• Níveis de potência diferentes
• Painel de controle LED fácil de usar
• Funcionamento silencioso

TWIM 15-BAG

Transporte seu aquecedor por indução TWIM 15 da maneira certa

Recursos:

• Complemento excelente para o TWIM 15
• Feita de materiais resistentes
• Bolsos internos para o armazenamento de acessórios
• Alça de ombro para facilitar o transporte
• Design compacto semelhante ao do TWIM 15
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Dados técnicos

Versátil

Devido ao formato plano da placa de indução, 
não é necessária uma barra de apoio. Isso 
aumenta os tipos de componentes que 
podem ser aquecidos na placa e também 
reduz o número de acessórios necessários. 

Portátil

Devido à tecnologia de frequência média 
usada e à escolha dos materiais, o aquecedor é 
leve. Além disso, a alça integrada torna prático 
o transporte, e o armazenamento é fácil.

Regulação da força 

Apresenta configurações de potência diferentes, o TWIM 15 pode 
aquecer componentes sensíveis mais lentamente.  Além disso, é 
possível uma configuração de potência não relacionada ao rolamento 
na qual a maior parte da potência é concentrada no furo do 
componente.

Aquecimento inovador

Por utilizar uma construção inteligente e um 
software operacional, o aquecedor produz uma 
diferença baixa de temperatura entre os anéis 
interno e externo do rolamento. Isso reduz as 
tensões internas que são geradas devido ao 
excesso de expansão térmica do anel interno em 
comparação ao anel externo.

Silencioso 

A utilização da tecnologia de frequência média para 
aquecer os componentes não gera ruídos. Um LED indica 
quando o TWIM 15 está aquecendo, mesmo se não for 
possível escutá-lo. Além disso, há um ventilador de 
arrefecimento que ajuda a manter os componentes 
eletrônicos do aquecedor resfriados.

Designação TWIM 15

Aplicação  1)

Faixa de peso do rolamento 2) 0,5 kg (1.1 lb) - 20 kg (44 lb)

Diâmetro mín. do furo do rolamento 30 mm (1.18 in) 

Diâmetro externo máx. do rolamento 320 mm (12.6 in)

Largura máx. do rolamento 85 mm (3.35 in)

Exemplos de desempenho
(rolamento, peso,  
temperatura, tempo)

6320: 7,1 kg (15.7 lb), 110 °C (230 °F),  
5 min 20 s
22320 CC/W33: 12,8 kg (28.2 lb),  
110 °C (230 °F), 12 min 35 s

Potência máxima TWIM 15/230 V: 2,3 kVA
TWIM 15/110 V: 1,8 kVA

Tensão e frequência TWIM 15/230 V: 230 V, 50/60 Hz 
TWIM 15/110 V: 110 V, 50/60 Hz

Consumo máx. de corrente TWIM 15/230 V: 10 A 
TWIM 15/110 V: 16 A

Controle de temperatura 20-200 °C (68-392 °F)

Desmagnetização O aquecedor não se magnetiza

Dimensões (L x P x A) 450 x 500 x 100 mm  

(17.7 x 19.7 x 3.9 in)

Peso total 6,6 kg (14.6 lb)

1)  A SKF não recomenda aquecer rolamentos tampados com vedações ou placas de proteção acima de 80 °C (175 °F).  
No entanto, se forem necessárias temperaturas mais elevadas, entre em contato com a SKF. 

2)  Dependendo da geometria do rolamento, temperatura máxima de aquecimento e disponibilidade de potência.
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A abrangente linha de aquecedores por 
indução SKF se aplica à maioria das aplicações 
de aquecimento de rolamentos  
Este gráfico propicia informações gerais para a 
escolha de um aquecedor por indução para 
aplicações de aquecimento de rolamentos 1).  

O conceito SKF m20 representa o peso (kg)  
do rolamento autocompensador de rolos  
SKF mais pesado da série 231 que pode  
ser aquecido de 20 a 110 °C (68–230 °F)  
em 20 minutos. Isso define a potência de saída 
do aquecedor em vez do seu consumo de 
energia. Diferentemente de outros 
aquecedores de rolamentos, existe uma clara 
indicação de quanto tempo vai demorar para 
aquecer um rolamento, em vez de apenas o 
peso máximo possível do rolamento. 

Linha de aquecedores por indução SKF

1)  Para aquecimento de outros componentes que não sejam rolamentos, recomendamos que você considere um aquecedor da série TIH L MB ou entre 
em contato com a SKF e solicite ajuda para selecionar o aquecedor por indução adequado para sua aplicação.

• Avançada eletrônica de potência, com controle preciso da corrente 
elétrica, ajuda a controlar a taxa de incremento da temperatura

• Opção de ajuste de potência em duas etapas (50%/100%) possibilita que 
rolamentos pequenos possam ser aquecidos de forma segura e com 
menos consumo de energia

• Para aquecer componentes que não sejam rolamentos, todos os 
aquecedores são equipados com um modo de tempo de aquecimento e, 
para componentes grandes, estão disponíveis os aquecedores TIH MB 
otimizados para peças sólidas

• A proteção térmica contra superaquecimento reduz o risco de  
danos à bobina de indução e à eletrônica, aumentando a confiabilidade e 
a segurança

• A desmagnetização automática reduz o risco de contaminação por 
fragmentos ferrosos após o aquecimento

• Disponível em diferentes variações de tensão, para compatibilização com 
a maioria das tensões de operação em todo o mundo

• Fornecido com luvas resistentes ao calor para maior segurança do operador

Recursos e benefícios 

A ampla linha de aquecedores por indução SKF pode ser utilizada para o 
aquecimento eficiente tanto de rolamentos e peças grandes como 
pequenos. Seu projeto inovador oferece significativas vantagens tanto  
para proprietários como para operadores.

   Bobina de indução localizada fora da carcaça do aquecedor possibilita  
um tempo menor de aquecimento e menor consumo de energia

   Braços de suporte do rolamento dobráveis permitem o aquecimento  
de rolamentos de diâmetros maiores e reduzem o risco dos rolamentos 
tombarem durante o aquecimento

   Sensor de temperatura magnético, combinado com um modo de 
temperatura pré-ajustado em 110 °C (230 °F) ajuda a evitar o 
superaquecimento do rolamento 

   Controle remoto exclusivo da SKF, com mostrador de operação e painel 
de controle, torna o uso do aquecedor mais fácil e seguro

   Armazenamento interno da barra, para barras magnetizadoras 
menores, reduz o risco de danos ou perda da barra 

   Alças para transporte integradas possibilitam a fácil movimentação  
do aquecedor na oficina

   Braço deslizante ou giratório possibilita a fácil e rápida substituição do 
rolamento, reduzindo a fadiga do operador (não se aplica ao TIH 030m)

Série TIH
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Aquecedor por indução pequeno  
com capacidade de aquecimento  
de rolamentos de 40 kg

TIH 030m 

• Design compacto e leve, apenas 21 kg  
(46 lb), facilitando a portabilidade

• Capaz de aquecer um rolamento de  
28 kg (62 lb) em apenas 20 minutos

• Fornecido de fábrica com três barras, 
possibilitando o aquecimento de rolamentos 
com diâmetros de furo a partir de 20 mm  
(0.8 in) até um peso máximo de 40 kg (90 lb)

Aquecedor por indução médio com 
capacidade de aquecimento de 
rolamentos de 120 kg

TIH 100m

• Capaz de aquecer um rolamento de 97 kg 
(213 lb) em menos de 20 minutos

• Fornecido de fábrica com três barras, 
possibilitando o aquecimento de rolamentos 
com diâmetros de furo a partir de 20 mm  
(0.8 in) até um peso máximo de 120 kg (264 lb)

• Braço giratório para barras de grandes 
dimensões

Aquecedor por indução grande com 
capacidade de aquecimento de 
rolamentos de 300 kg

TIH 220m

• Capaz de aquecer um rolamento de 220 kg 

(480 lb) em apenas 20 minutos
• Fornecido de fábrica com duas barras, 

possibilitando o aquecimento de rolamentos 
com diâmetros de furo a partir de 60 mm  
(2.3 in) até um peso máximo de 300 kg  

(660 lb)

• Braço deslizante para barras de grandes 
dimensões

Designação TIH 030m TIH 100m TIH 220m

Peso máximo do rolamento 40 kg (88 lb) 120 kg (264 lb) 300 kg (662 lb)

Faixa de diâmetros do furo 20–300 mm (0.8–11.8 in) 20–400 mm (0.8–15.7 in) 60–600 mm  (2.3–23.6 in)

Área operacional (L × A) 100 × 135 mm (3.9 × 5.3 in) 155 × 205 mm (6.1 × 8 in. 250 × 255 mm (9.8 × 10 in)

Diâmetro da bobina 95 mm (3.7 in) 110 mm (4.3 in) 140 mm (5.5 in)

Barras padrão (incluídas) para 
adaptação ao diâmetro mínimo do furo 
do rolamento

65 mm (2,6 in) 
40 mm (1.6 in) 
20 mm (0.8 in)

80 mm (3.1 in) 
40 mm (1.6 in) 
20 mm (0.8 in)

100 mm (3.9 in)  
60 mm (2.3 in) 

Exemplo de desempenho 
(rolamento, peso, temperatura, 
tempo)

 
23136 CC/W33, 
28 kg, 110 °C, 20m

 
23156 CC/W33, 
97 kg, 110 °C, 20m

 
23172 CC/W33, 
220 kg, 110 °C, 20m

Consumo máximo de energia 2,0 kVA 3,6 kVA (230 V) 
4,0–4,6 kVA (400–460 V)

10,0–11,5 kVA (400–460 V)

Tensão 1)

100–120 V/50–60 Hz
200–240 V/50–60 Hz
400–460 V/50–60 Hz

 
TIH 030m/110 V
TIH 030m/230 V 
–

 
– 
TIH 100m/230 V
TIH 100m/MV

 
– 
TIH 220m/LV
TIH 220m/MV

Controle de temperatura De 20 a 250 °C (68 to 482 °F) De 20 a 250 °C (68 to 482 °F) De 20 a 250 °C (68 to 482 °F)

Desmagnetização em conformidade 
com  as normas da SKF

<2 A/cm <2 A/cm <2 A/cm

Dimensões (L × P × A) 460 × 200 × 260 mm 
(18.1 × 7.9 × 10.2 in)

570 × 230 × 350 mm 
(22.4 × 9 × 13.7 in)

750 × 290 × 440 mm 
(29.5 × 11.4 × 17.3 in)

Peso total (incluindo as barras) 20,9 kg (46 lb) 42 kg (92 lb) 86 kg (189 lb)

Dados técnicos

1)    Algumas versões especiais de tensão (por exemplo, 575 V, 60 Hz, em conformidade com CSA) estão disponíveis em países específicos. 

Para obter mais informações, entre em contato com o distribuidor autorizado SKF local.
2)    A temperatura máxima de aquecimento suportada depende do peso e da geometria do rolamento ou da peça.  

Os aquecedores podem atingir temperaturas mais altas (entre em contato com a SKF para obter orientação).



؏

Aquecedor por indução grande com 
uma capacidade de aquecimento de 
rolamentos de até 700 kg

TIH L33

• Consumindo apenas 15 kVA de energia 
elétrica, o TIH L33 pode aquecer rolamentos 
grandes de até 700 kg (1 543 lb)

• Os rolamentos e as peças podem ser 
aquecidos na posição vertical ou horizontal

• O design compacto permite que os 
aquecedores da série TIH L sejam 
transportados com facilidade por 
empilhadeiras

Série TIH L

O projeto de bobina dupla oferece alto desempenho para o 
aquecimento de rolamentos na horizontal ou na vertical e 
proporciona flexibilidade para aquecer o rolamento na 
mesma orientação do eixo para montagem rápida e 
conveniente. Por utilizar duas bobinas, os aquecedores 
permitem aquecimento mais homogêneo e oferecem 
segurança adicional para montagem a quente de 
rolamentos grandes.

A barra deslizante é um mecanismo robusto para mover a barra com 
facilidade e segurança. Os trilhos de deslizamento são muito duráveis 
e impedem que a barra caia acidentalmente. A barra deslizante pode 
ser facilmente substituída por uma barra menor opcional.

Aquecedor por indução extragrande 
com uma capacidade de aquecimento 
de rolamentos de até 1 200 kg

TIH L44

• Consumindo 20 kVA de energia elétrica, o TIH 
L44 pode aquecer rolamentos grandes de até 
1 200 kg (2 600 lb)

• Uma barra opcional está disponível para 
diâmetros de rolamento menores.

• Disponível em execuções de 230 e 400 V.

Aquecedor por indução extragrande 
com ampla área de operação 

TIH L77

• Aquecedor por indução extragrande com 
ampla área de operação

• Consumindo 20 kVA de energia elétrica,  
o TIH L77 pode aquecer rolamentos grandes 
de até 1 200 kg (2 600 lb)

• Área de operação extragrande para tamanhos 
especiais de componentes e rolamentos.

Os aquecedores SKF da série TIH L são caracterizados por uma alta potência de 
aquecimento e pelo tamanho grande. Eles são a continuação da série TIH para 
aquecimento de rolamentos grandes. Todos os aquecedores são equipados com barras 
deslizantes, projeto de bobina dupla e eletrônica de potência avançada. A estrutura do 
aquecedor permite fácil transporte por empilhadeiras. As principais diferenças entre os 
aquecedores da linha TIH L são a potência de aquecimento e a área de operação.
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Designação TIH L33 TIH L44 TIH L77

Peso máximo do rolamento 700 kg (1 543 lb) 1.200 kg (2 600 lb) 1.200 kg (2 600 lb)

Faixa de diâmetros do furo 115–700 mm (4.5–27.6 in) 150-800 mm (5.9-31.5 in) 150-800 mm (5.9-31.5 in)

Área operacional (L × A) 300 × 320 mm (11.8 × 12.6 in) 425 × 492 mm (16.7 × 19.4 in) 725 × 792 mm  (28.5 × 31.2 in)

Diâmetro da bobina 150 mm (5.9 in) 175 mm (6.9 in) 175 mm (6.9 in)

Barras padrão (incluídas) para adaptação  
ao diâmetro mínimo do furo do rolamento

 
115 mm (4.5 in)

 
150 mm (5.9 in)

 
150 mm (5.9 in)

Barras opcionais para adaptação ao  
diâmetro mínimo do furo do rolamento

80 mm (3.1 in) 
60 mm (2.4 in)

100 mm (3.9 in) –

Exemplo de desempenho 
(rolamento, peso,  
temperatura, tempo)

 
24188ECA/W33,  
455 kg, 110 °C, 28m

 
24188ECA/W33,  
455 kg, 110 °C, 13m 

 
–

Consumo máximo de energia TIH L33/LV: 15 kVA 
TIH L33/MV: 15 kVA

TIH L44/MV: 20–23 kVA 
TIH L44/LV: 20-24 kVA

TIH L77/MV: 20–23 kVA 
TIH L77/LV: 20-24 kVA

Tensão 1)

200-240 V/50-60 Hz
400-460 V/50-60 Hz

 
TIH L33/LV
TIH L33/MV

 
TIH L44/LV
TIH L44/MV

 
TIH L77/LV
TIH L77/MV

Controle de temperatura 2) De 0 a 250 °C (32 to 482 °F) De 20 a 250 °C (68 to 482 °F) De 20 a 250 °C (68 to 482 °F)

Desmagnetização em conformidade com  as 
normas da SKF

 
<2 A/cm

 
<2 A/cm

 
<2 A/cm

Dimensões (L × P × A) 400 × 743 × 550 mm  
(15.8 × 29.3 × 21.7 in)

1.200 × 600 × 850 mm  
(47.3 × 23.6 × 33.5 in)

1.320 × 600 × 1.150 mm  
(52 × 23.6 × 45.3 in)

Peso total (incluindo as barras) 140 kg (309 lb) 324 kg (714 lb) 415 kg (915 lb)

Dados técnicos - Série TIH L

1)    Algumas versões especiais de tensão (por exemplo, 575 V, 60 Hz, em conformidade com CSA) estão disponíveis em países específicos. 
Para obter mais informações, entre em contato com o distribuidor autorizado SKF local.

2)    A temperatura máxima de aquecimento suportada depende do peso e da geometria do rolamento ou da peça.  
Os aquecedores podem atingir temperaturas mais altas (entre em contato com a SKF para obter orientação).

A série TIH L de aquecedores por indução 

SKF foi projetada para montagem rápida e 

segura de rolamentos grandes na oficina ou 

em campo. Os aquecedores oferecem uma 

enorme versatilidade e são ideais para uma 

grande variedade de tipos e tamanhos de 

rolamento. Os aquecedores da série TIH L 

podem ser encontrados em praticamente 

todas as indústrias que usam rolamentos 

grandes.
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Aquecedores por indução para aplicações que não sejam rolamentos

Série TIH L MB

A série TIH L MB oferece as seguintes vantagens para o aquecimento rápido  
e eficaz de peças sólidas:

• Operação simples e segura com seleção de nível de potência e controle remoto
• Melhor desempenho de aquecimento em peças sólidas e com baixo consumo de energia
• Posicionamento rápido e fácil de componentes sólidos com a forquilha deslizante
• A desmagnetização automática reduz o risco de contaminação por resíduos ferrosos
• Fácil manuseio e transporte com a empilhadeira padrão
• Disponível em três variantes de tensão para se adaptar à maioria das tensões operacionais 

em todo o mundo
• Disponível com três áreas operacionais diferentes

O aquecedor por indução TIH L MB possui um 
painel de controle remoto para segurança do 
operador.

Recomendações: os aquecedores da série  
SKF TIH L MB foram projetados para 
aquecimento por indução de componentes 
sólidos que não sejam de rolamentos. Em 
aplicações de aquecimento de rolamentos, 
recomendamos o uso dos aquecedores SKF  
da série TIH L equivalentes.

O aquecedor TIH L MB aquece peças que não 
sejam de rolamentos de até 600 kg (1 323 lb) 

conforme o modelo

Os aquecedores por indução da série TIH L MB foram projetados especialmente para aquecer peças sólidas, 
como anéis, luvas, engrenagens, acoplamentos, buchas e polias, além de rodas de trens, pneus ou 
componentes semelhantes. Apresentando uma bobina magnética no centro, esses aquecedores potentes  
e duráveis concentram o calor no furo da peça para melhor desempenho em componentes sólidos.

Aquecedores de peças sólidas



؏؏

Designação TIH L33MB TIH L44MB TIH L77MB

Peso máximo da peça 350 kg  (772 lb) 600 kg  (1 323 lb) 600 kg  (1 323 lb)

Faixa de diâmetros do furo 115-700 mm (4.5-27.6 in) 150-800 mm (5.9-31.5 in) 150-800 mm (5.9-31.5 in)

Área operacional (L x A) 330 x 320 mm (13.0 x 12.6 in) 465 x 492 mm (18.3 x 19.4 in) 765 x 792 mm (30.1 x 31.2 in)

Diâmetro da bobina 150 mm  (5.9 in) 175 mm  (6.9 in) 175 mm  (6.9 in)

Barras padrão (incluídas) para 
adaptação ao diâmetro mínimo do furo 
da peça

  
115 mm  (4.5 in)

 
150 mm  (5.9 in)

 
150 mm  (5.9 in)

Consumo máximo de energia TIH L33MB/LV: 15 kVA 
TIH L33MB/MV: 15 kVA

TIH L44MB/LV: 20–24 kVA 
TIH L44MB/MV: 20–23 kVA

TIH L77MB/LV: 20–24 kVA 
TIH L77MB/MV: 20–23 kVA

Tensão 1)

200-240 V/50-60 Hz
400-460 V/50-60 Hz

 
TIH L33MB/LV
TIH L33MB/MV

 
TIH L44MB/LV
TIH L44MB/MV

 
-
TIH L77MB/MV

Controle de temperatura De 0 a 250 °C (32-482 °F);  
em etapas de 1°

De 0 a 250 °C (32-482 °F);  
em etapas de 1°

De 0 a 250 °C (32-482 °F);  
em etapas de 1°

Controle de tempo: De 0 a 120 minutos;  
em etapas de 0,1 minuto

De 0 a 120 minutos;  
em etapas de 0,1 minuto

De 0 a 120 minutos;  
em etapas de 0,1 minuto

Desmagnetização em conformidade 
com as normas da SKF

 
<2 A/cm

 
<2 A/cm

 
<2 A/cm

Temperatura máxima de aquecimento 2) 250 °C (482 °F) 250 °C (482 °F) 250 °C (482 °F)

Dimensões (L × P × A) 400 × 743 × 550 mm  
(15.8 × 29.3 × 21.7 in)

1.200 × 600 × 850 mm  
(47.3 × 23.6 × 33.5 in)

 1.320 × 600 × 1.150 mm  
(52 × 23.6 × 45.3 in)

Peso 140 kg  (309 lb) 324 kg  (714 lb) 415 kg  (915 lb)

Dados técnicos

1)   Algumas versões especiais de tensão (por exemplo, 575 V, 60 Hz, em conformidade com CSA) estão disponíveis em países específicos.  
Para obter mais informações, entre em contato com o distribuidor autorizado SKF local.

2)   Depende do peso do rolamento ou da peça. Para temperaturas mais altas, entre em contato com a SKF.

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

• 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

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

Aquecedores por indução multinúcleo, série TIH MC

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



Acessórios

Designação TMBA G11

Material Hytex Forro

Forro Algodão

Algodão Tamanho 9

Cor Branca

Temperatura máxima 150 °C (302 °F)

Conteúdo da embalagem 1 par

Designação TMBA G11ET

Material Kevlar

Forro Algodão

Algodão Tamanho 10 (tamanho EM 420)

Cor Amarela 

Temperatura máxima 500 °C (932 °F)

Conteúdo da embalagem 1 par

Designação TMBA G11H

Material Poliaramida

Forro Nitrilo

Algodão Tamanho 10

Cor Preta

Temperatura máxima 250 °C (482 °F)

Conteúdo da embalagem 1 par

Dados técnicosDados técnicosDados técnicos

Luvas resistentes ao calor 
SKF TMBA G11

As luvas resistentes ao calor, da calor SKF TMBA 
G11, foram projetadas especialmente para o  
manuseio de rolamentos aquecidos.

• Não soltam fiapos
• Resistentes ao calor de até 150 °C (302 °F)

• Resistentes a cortes
• Não contêm amianto
• Testadas e certificadas contra riscos 

mecânicos (EN 388) e acidentes térmicos 
 (EN 407)

Luvas para temperaturas 
extremas SKF TMBA G11ET

As luvas da série TMBA G11ET foram 
especialmente projetadas para permitir o 
manuseio  seguro de rolamentos e outras peças 
aquecidas por períodos prolongados.

• Suportam temperaturas extremas de até  
500 °C (932 °F) salvo na presença de líquidos 
quentes ou vapor

• Possibilita o manuseio seguro de 
componentes aquecidos

• Alto grau de não inflamabilidade reduz  
o risco de queimadura

• Luvas de Kevlar extremamente resistentes, 
com punho alto, resistentes à abrasão, 
perfuração e rasgos para maior segurança

• Livre de contaminação 
• Testas e certificadas para riscos mecânicos  

(EN 388) e riscos térmicos (EN 407)

Luvas resistentes ao calor 
e óleo SKF TMBA G11H

As luvas da série SKF TMBA G11H são 
resistentes ao calor e óleo e foram projetadas 
especialmente para o manuseio de 
rolamentos quentes contendo óleo na 
superf ície. .

• Oferecem um alto grau de resistência ao 
calor, cortes, óleo e água

• Resistente a derretimento e queimadura
• Temperaturas máximas: 250 °C (482 °F)

• Resistente a cortes
• Livre de contaminação
• Adequadas para submersão em líquidos a  

uma temperatura de até 120 °C (248 °F)  
(por exemplo, banho em óleo quente)

• Permanece resistente ao calor quando 
molhada

• Testas e certificadas para riscos mecânicos  
(EN 388) e riscos térmicos (EN 407)
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