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externa 

Extratores de garra reversíveis SKF série TMMR F

Os extratores de garra reversíveis multiuso SKF para extração interna e externa 

de rolamentos e outros componentes, como engrenagens e polias. A linha 

padrão de oito extratores pode acomodar uma ampla variedade de tamanhos 

de rolamentos e componentes. Adicionando mais versatilidade ao programa do 

extrator TMMR..F, os quatro tamanhos maiores também estão disponíveis com 

braços mais longos como opção padrão (TMMR ….XL). Os braços mais longos 

ajudam a desmontar rolamentos e componentes posicionados longe da extre-

midade do eixo. Para oferecer mais versatilidade, os braços longos podem ser 

estendidos ainda mais, adicionando-se as peças de extensão.

Extrator 

interno

TMMR 8XL/SETTMMR 8F/SETTMMR 4F/SET

Extrator 

externo

•	 Uma ferramenta essencial e versátil para 

cada oficina permite aplicações de extração 

externa e interna.

•	 Braços equipados com dispositivo de au-

totravamento para facilitar o ajuste da lar-

gura da garra.

•	 A cabeça sextavada na viga permite a rotação 

do extrator e do rolamento durante a des-

montagem, aprimorando a facilidade de uso.

•	 Ampla abertura de pegada de 23 mm (0.9 

in.) internos a 350 mm (13.8 in.) externos, 

permite que muitos rolamentos e compo-

nentes sejam desmontados.

•	 Diferentemente de muitos extratores semel-

hantes, esses extratores podem ser usados 

até sua capacidade máxima, sem deformar 

permanentemente os braços dos extratores.

•	 Os braços e a viga são passivados com zinco 

para uma maior resistência à corrosão e fácil 

limpeza.

•	 As peças de extensão dos braços longos, de-

senvolvidas para facilitar o encaixe e a re-

moção, podem ser usadas para aumentar 

ainda mais o comprimento efetivo do braço. 

O uso das peças de extensão não  

compromete a força total do extrator.

•	 Os Extratores de garra reversíveis SKF tam-

bém podem ser fornecidos em três conjuntos 

completos e diferentes com um suporte para 

oficina.

A cabeça sextavada na viga permite a 

rotação do extrator e do rolamento 

durante a desmontagem, aprimorando a 

facilidade de uso

Diferentemente de muitos extratores 

semelhantes, o cone da ponta do eixo-

árvore gira. Isso ajuda a reduzir o risco de 

danos ao eixo, aprimorar a estabilidade e 

reduzir o torque aplicado para atingir a 

força de extração necessária.



TMMR.. XL com 2 peças  

de extensão opcionais

TMMR.. XLTMMR.. F

Os extratores de braços mais longos possuem 

parafusos de fixação  para auxiliar o posiciona-

mento inicial dos braços. Quando um esforço 

de extração é aplicado, um recurso de autotra-

vamento prende a posição do braço na viga.

Cabeçote sextavado no eixo-árvore, ajuda a 

evitar que a chave escorregue durante a 

operação.

Um bico protetor retrátil exclusivo acionado por 

mola é fornecido com os extratores de braços 

longos, o que aumenta a estabilidade e a 

segurança do extrator de maneira geral.

O conjunto de braços de extensão permite que os 

tipos TMMR.. XL sejam estendidos ainda mais em 

125 mm (4.9 in.).

O conjunto de braços mais longos permite que 

o extrator TMMR.. F seja convertido no tipo 

TMMR.. XL. Bico protetor incluído.

Acessórios
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Acessórios

Designação Descrição

TMMR 16/20XL-1 Conjuntos de braços extra longos para o conversor TMMR 160F e TMMR 200F para a versão XL 

TMMR 25/35XL-1 Conjuntos de braços extra longos para o conversor TMMR 250F e TMMR 350F para a versão XL 

TMMR 16/35XL-4 Conjunto de braços de extensão para o TMMR.. XL 

TMMR 16/35XL-5 Bico protetor acionado por mola

Designação Força máxima  
de extração

Largura da garra  
Extrator externo (D)

Largura da garra  
Extrator interno (d)

Comprimento efetivo  
do braço (L)

Peso

kN ton (EUA). mm pol. mm pol. mm pol. kg lb

TMMR 40F 17 1,9 23–48 0,9–1,9 59–67 2,3–2,6 67 2,6 0,3 0,7

TMMR 60F 17 1,9 23 a 68 0,9–2,7 62–87 2,4–3,4 82 3,2 0,4 0,8

TMMR 80F 40 4,5 41–83 1,6–3,3 95–97 3,7–3,8 98 3,9 1,0 2,2

TMMR 120F 40 4,5 41–124 1,6–4,9 95–139 3,7–5,5 124 4,9 1,2 2,6

TMMR 160F 50 5,6 68–164 2,7–6,5 114–163 4,5–6,4 143 5,6 2,3 5,2

TMMR 200F 50 5,6 65–204 2,6–8,0 114–204 4,5–8,0 169 6,7 2,6 5,8

TMMR 250F 60 6,7 74–254 2,9–10,0 132–254 5,2–10,0 183 7,2 4,4 9,7

TMMR 350F 60 6,7 74–354 2,9–13,9 135–354 5,3–13,9 238 9,4 5,2 11,4

Designação TMMR 4F/SET TMMR 8F/SET TMMR 8XL/SET

TMMR 40F –

TMMR 60F

TMMR 80F –

TMMR 120F

TMMR 160F

TMMR 200F –

TMMR 250F

TMMR 350F –

TMMR 16/20XL-1 – –

TMMR 25/35XL-1 – –

TMMR 16/35XL-5 – –

TMMR 160XL 50 5,6 42–140 1,7–5,5 121–188 4,8–7,4 221 8,7 3,5 7,7

TMMR 200XL 50 5,6 42–180 1,7–7,1 121–228 4,8–9,0 221 8,7 3,7 8,2

TMMR 250XL 60 6,7 44–236 1,7–9,3 123–284 4,8–11,2 221 8,7 4,7 10,4

TMMR 350XL 60 6,7 44–336 1,7–13,2 123–384 4,8–15,1 221 8,7 5,2 11,5
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Informações técnicas

Conjuntos
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