
Uchwyt do ∏o˝ysk z serii TMMH firmy SKF
Bezpieczny uchwyt do przenoszenia Êrednich i du˝ych ∏o˝ysk
Przenoszenie Êrednich i du˝ych ∏o˝ysk mo˝e byç skomplikowanym, czasoch∏onnym
i niebezpiecznym zaj´ciem. Aby zapewniç bezpieczne, ∏atwe i umo˝liwiajàce unikni´cie
uszkodzeƒ przenoszenie ∏o˝ysk, firma SKF opracowa∏a uchwyt do ∏o˝ysk. Przyrzàd ten
u∏atwia przenoszenie zarówno zimnych, jak i podgrzanych ∏o˝ysk. Poniewa˝ mo˝e on
wytrzymaç temperatur´ do 160 °C, przyrzàd mo˝e zostaç na∏o˝ony na ∏o˝ysko podczas 
jego nagrzewania za pomocà nagrzewnicy indukcyjnej.

Elektryczna p∏yta grzewcza 729659 C
Podgrzewanie ma∏ych ∏o˝ysk z termostatem kontrolujàcym temperatur´
Elektryczna p∏yta grzewcza firmy SKF, typu 729659 C, zosta∏a specjalnie zaprojektowana
do podgrzewania ma∏ych ∏o˝ysk. Temperatur´ p∏yty mo˝na regulowaç za pomocà pokr´t∏a,
które umo˝liwia ustawienie zakresu od 50 do 200 °C.

Nagrzewnica indukcyjna TMBH 1 SCORPIO
PrzenoÊna nagrzewnica indukcyjna do ∏o˝ysk o masie do 5 kg
TMBH 1 firmy SKF jest przenoÊnà, lekkà nagrzewnicà indukcyjnà przeznaczonà do
podgrzewania ∏o˝ysk o Êrednicy wewn´trznej od 20 do 100 mm i o maksymalnej masie 
od 4 do 5 kg. W nagrzewnicy zosta∏a zastosowana opatentowana metoda nagrzewania 
oparta na indukcji wysokocz´stotliwoÊciowej, co zapewnia optymalizacj´ wydajnoÊci. 
TMBH 1 jest wyposa˝ona w regulator temperatury i czasu. 

Du˝a nagrzewnica indukcyjna TIH 240
Szybkie i bezpieczne nagrzewanie du˝ych ∏o˝ysk
Nagrzewnica indukcyjna TIH 240 firmy SKF zosta∏a zaprojektowana do nagrzewania 
du˝ych ∏o˝ysk o masie do 700 kg oraz innych du˝ych elementów o ci´˝arze do 300 kg 
Ta nagrzewnica mo˝e podgrzaç ∏o˝ysko o masie 445 kg w ciàgu zaledwie 10 minut. 
Mo˝na ja ∏atwo transportowaç wózkiem wid∏owym.

R´kawice serii TMBA firmy SKF
Bezpieczne przenoszenie nagrzanych i zaolejonych ∏o˝ysk
Firma SKF oferuje równie˝ r´kawice ̋ aroodporne oraz odporne na wysokie temperatury 
i olej, przeznaczone do bezpiecznego przenoszenia podgrzanych i zaolejonych ∏o˝ysk.
R´kawice te sà wykonane ze specjalnego materia∏u, który jest odporny na rozci´cia 
i nie pozostawia nitek. Zosta∏y one przetestowane i posiadajà Êwiadectwa ochrony 
przed zagro˝eniami mechanicznymi i termicznymi.



Pomimo podj´cia staraƒ w celu zapewnienia dok∏adnoÊci niniejszej publikacji,
firma SKF nie ponosi ̋ adnej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy lub pomini´cia.

Zgodnie z naszà zasadà ciàg∏ego rozwoju produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany
jakiejkolwiek cz´Êci powy˝szych danych technicznych bez uprzedzenia.
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Zu˝ycie energii  24 kVA
(maksymalnie)

Zalecany ¸o˝ysko 700 kg 
maksymalny ci´˝ar

Inne 300 kg 
elementy

Regulacja temperatury
- zakres 0 - 250 °C
- czujnik magnetyczny •
- dok∏adnoÊç (elektroniczna) ± 3 °C

Regulacja czasu •
- zakres (min.) 0-60
- dok∏adnoÊç 0,01 s

Temperatura maksymalna  400 °C (750 °F)
(oko∏o)

Tryb termometru •

Tryb ∏o˝yska •
Redukcja mocy 50%

Demagnetyzacja wed∏ug Poni˝ej 2 A/cm
norm firmy SKF (automatyczna)

Mo˝e podgrzewaç kryte ∏o˝yska •

Mo˝e podgrzewaç 
nasmarowane ∏o˝yska •

Kody b∏´dów •

Ochrona przed przegrzaniem •

Ochrona przed przecià˝eniem •

Maksymalny strumieƒ magnetyczny 1,5 T

Obszar roboczy (s x w) 330 x 355 mm 

Wymiary (s x g x w) 750 x 400 x 935 mm 

Ci´˝ar  
- ze zworà zamykajàcà 300 kg

Standardowa zwora zamykajàca 100 x 100 x 570 mm

Okres gwarancji 3 lata

Opcje modelu nagrzewnicy Oznaczenie Napi´cie
Inne opcje zasilania TIH 240 400V/50 Hz
dost´pne na ̋ àdanie TIH 240/460V 460V/60 Hz

Opcje modelu nagrzewnicy Oznaczenie Napi´cie 
Inne opcje zasilania TIH 240 400V/50 Hz
dost´pne na ̋ àdanie TIH 240/460V 460V/60 Hz

Dane techniczne TIH 240

Oznaczenie TMBH 1

Moc:
Napi´cie 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Moc (maksymalna) 350 Watt
Cosinus ϕ > 0,95

Zakres rozmiarów elementów:
- Êrednica wewn´trzna 20 - 100 mm
- szerokoÊç < 50 mm
- ci´˝ar do (oko∏o) 5 kg

Funkcje regulacyjne:
Regulacja czasu 0 - 60 minut   
Regulacja temperatury 0 - 200 °C
Dok∏adnoÊç regulacji temperatury ± 3  °C
Temperatura maksymalna 200  °C

Wymiary:
Skrzynka sterujàca 150 x 330 x 105 mm
Zacisk grzewczy 114 x 114 mm
Przestrzeƒ robocza 52 x 52 mm
Kompletne urzàdzenie 
w torbie do przenoszenia 370 x 240 x 130 mm
D∏ugoÊç kabla zacisku 75 cm
D∏ugoÊç kabla zasilajàcego 2 m
D∏ugoÊç kabla
czujnika temperatury 100 cm
Ci´˝ar kompletnego urzàdzenia 4,5 kg

Dane techniczne TMBH 1

Oznaczenie 729659 C
729659 C/110V

Napi´cie 729659 C 230V (50/60Hz)
729659 C/110V 115V (50/60Hz)

Moc 1.000 W
Zakres temperatur 50 - 200 °C
Rozmiary p∏yty (d x s) 380 x 178 mm
WysokoÊç pokrywy 50 mm
Wymiary ca∏kowite (d x s x g) 400 x 240 x 130 mm
Ci´˝ar 4,7 kg 
D∏ugoÊç kabla zasilajàcego 2 m (wymagane uziemienie)

Dane techniczne 729659 C

729659 C

TMBH 1

TIH 240



Podgrzanie ∏o˝yska o masie 210 kg trwa 
teraz tyle, ile przerwa na kaw´... 
Nagrzewnice indukcyjne TIH firmy SKF

Koncepcja m20 firmy SKF
„m20” oznacza mas´ (w kg) najci´˝szego ∏o˝yska bary∏kowego serii 231, które mo˝na podgrzaç od 20 do 110 °C
w ciàgu 20 minut. Parametr ten okreÊla moc wyjÊciowà nagrzewnicy zamiast jej mocy wejÊciowej, wyra˝anej w kVA. 

Nagrzewanie ∏o˝ysk mo˝e byç zaj´ciem poch∏aniajàcym czas i energi´, ale to ju˝ przesz∏oÊç. ..
Wyobraê sobie, ̋ e umieÊci∏eÊ ∏o˝ysko o masie 210 kg na nagrzewnicy indukcyjnej, poszed∏eÊ na kaw´, a po powrocie
∏o˝ysko zosta∏o nagrzane i jest gotowe do monta˝u. Firma SKF umo˝liwia to dzi´ki nowej generacji nagrzewnic
indukcyjnych. Nowa generacja nagrzewnic indukcyjnych TIH firmy SKF obejmuje trzy ró˝ne typy, przy czym
wszystkie one zosta∏y zaprojektowane pod kàtem wydajnoÊci i oszcz´dnoÊci kosztów. Aby uzyskaç maksymalnà
wydajnoÊç nagrzewania, cewka indukcyjna nagrzewnic firmy SKF zosta∏a umieszczona na zewnàtrz korpusu, co
umo˝liwia umieszczenie ∏o˝yska wokó∏ niej. Ta istotna innowacja daje w efekcie skrócenie czasu nagrzewania
i zmniejszenie zu˝ycia energii nawet o 80 %, co oznacza do 70 % oszcz´dnoÊci kosztów nagrzewania. Przyk∏adowo
model SKF TIH 210m nagrzewa ∏o˝ysko o masie 210 kg od temperatury 20 do 110 °C w ciàgu zaledwie 20 minut. 

Firma SKF ponownie ustanawia standard 

w dziedzinie nagrzewania indukcyjnego

! 4-stopniowa redukcja mocy w zakresie
od 20 do 80 % w po∏àczeniu z mniejszymi
zworami umo˝liwia podgrzewanie
mniejszych ∏o˝ysk przy mniejszym
zu˝yciu energii

! Ochrona przed przegrzaniem cewki
indukcyjnej i uk∏adów elektronicznych

! Tryby czasu i temperatury nagrzewania
umo˝liwiajàce nagrzewanie innych
elementów ni˝ ∏o˝yska

! Automatyczna demagnetyzacja
! Zwarta budowa
! Niedu˝y ci´˝ar
! Standardowo dostarczana

z dodatkowymi zworami



Bez wzgl´du na rozmiar ∏o˝yska
firma SKF oferuje odpowiednà

nagrzewnic´

! NagrzewnicaTIH 210m firmy SKF, dost´pna w jednej
wersji zasilania w przedziale od 400 V/50 Hz
do 460 V/60 Hz, wykrywa rodzaj zasilania
i automatycznie reguluje swoje napi´cie

! Przesuwne rami´ ze zworà u∏atwia
proste zak∏adanie i zdejmowanie ∏o˝yska

! Dostarczana standardowo z dwoma zworami
zamykajàcymi konstrukcj´

! Zwarta konstrukcja o niedu˝ym
ci´˝arze – 75 kg w∏àcznie z dwoma zworami

! Dost´pna jest wersja z wentylatorem, TIH 210F,
umo˝liwiajàca prac´ ciàg∏à

Nagrzewnica TIH 210m firmy SKF jest nadzwyczaj
wydajnà du˝à nagrzewnicà indukcyjnà, która
umo˝liwia podgrzewanie ∏o˝ysk o masie do 300 kg.

Podgrzanie ∏o˝yska o masie 210 kg
trwa tylko 20 minut

! Dost´pna w dwóch wykonaniach zasilania: 
230 V/50 Hz i 110 V/60 Hz

! Dostarczana standardowo z trzema zworami. 
Zwarta  konstrukcja o niedu˝ym ci´˝arze 
- 35 kg w∏àcznie z trzema zworami

! Opcjonalne rami´ obrotowe
! Dost´pna jest wersja z wentylatorem, TIH 090m,

umo˝liwiajàca prac´ ciàg∏à:
! Nagrzewnica  TIH 090m firmy SKF, dost´pna w jednej 

wersji zasilania w przedziale od 400 V/50 Hz 
do 460 V/60 Hz, wykrywa rodzaj zasilania 
i automatycznie reguluje swoje napi´cie

! Obrotowe rami´ u∏atwia zak∏adanie  
i zdejmowanie ∏o˝yska

! Mo˝liwoÊç podgrzania ∏o˝yska 
o wadze do 120 kg

Do nagrzewania ma∏ych i Êrednich ∏o˝ysk firma SKF
oferuje model TIH 070m. Ta Êrednia nagrzewnica
umo˝liwia nagrzanie ∏o˝yska o masie do 80 kg.

Podgrzewanie ma∏ych i Êrednich
∏o˝ysk jest trzy razy szybsze 
i dwa razy taƒsze

TIH 210m TIH 070m TIH 090m

Opcjonalne rami´ obrotowe



Cewka indukcyjna umieszczona na zewnàtrz korpusu nagrzewnicy 
Zmniejsza czas nagrzewania i zu˝ycie energii o 80 %. 
Redukuje koszt nagrzewania o 70 %

Magnetyczny czujnik temperatury
Monitoruje temperatur´ ∏o˝yska podczas nagrzewania 

Panel sterowania
Klawiatura z wyÊwietlaczem. Mo˝liwoÊç ustawienia 
temperatury na 110 °C pomaga zapobiec przegrzaniu ∏o˝yska 

4-stopniowa redukcja mocy
Tak samo szybko nagrzewa mniejsze ∏o˝yska, 
ale przy mniejszym zu˝yciu energii 

Zintegrowane uchwyty transportowe
Zapewniajà doskona∏y chwyt podczas przenoszenia nagrzewnic TIH

Wn´ka do przechowywania zwór zamykajàcych
Miejsce na dodatkowe zwory zmniejsza niebezpieczeƒstwo 
ich uszkodzenia lub zgubienia
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Przedstawione na tej fotografii ∏o˝ysko o masie  43,5 kg zosta∏o podgrzane do 110 °C 

w ciàgu zaledwie 130 sekund za pomocà nagrzewnicy  TIH 210m firmy SKF!
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Przeznaczenie Opis

729659C Elektryczna p∏yta grzewcza

TMBH 1 PrzenoÊna nagrzewnica indukcyjna

TIH 070M/230V Nagrzewnica indukcyjna do ma∏ych i Êrednich ∏o˝ysk, wersja z zasilaniem 230 V/50 Hz
TIH 070M/110V Nagrzewnica indukcyjna do ma∏ych i Êrednich ∏o˝ysk, wersja z zasilaniem 110 V/60 Hz
TIH 090M Nagrzewnica indukcyjna do ma∏ych i Êrednich ∏o˝ysk do pracy ciàg∏ej wyposa˝ona w wentylator ch∏odzàcy
TIH 070/090-Y6 Opcjonalna zwora , 40 x 40 x 275 mm do podgrzewania ∏o˝ysk o Êrednicy otworu 60 mm i wi´kszych
TIH 070/090-Y3 Opcjonalna zwora , 20 x 20 x 275 mm do podgrzewania ∏o˝ysk o Êrednicy otworu 30 mm i wi´kszych
TIH 070/090-SA Opcjonalne rami´ obrotowe

TIH 210M Du˝a nagrzewnica idukcyjna
TIH 210F Wersja nagrzewnicy TIH 210m z wentylatorem ch∏odzàcym, przeznaczona do pracy ciàg∏ej
TIH 210-Y80 Opcjonalna zwora , 55 x 55 x 420 mm do podgrzewania ∏o˝ysk o Êrednicy otworu 80 mm i wi´kszych

TIH 240 Du˝a nagrzewnica indukcyjna, wersja z zasilaniem 400 V/50 Hz
TIH 240/460V Du˝a nagrzewnica indukcyjna, wersja z zasilaniem 460 V/60 Hz

TIH T1 Wózek

TMMH 300/500 Uchwyt do ∏o˝ysk, dla ∏o˝ysk o Êrednicy zewn´trznej od 300 do 500 mm
TMMH 500/700 Uchwyt do ∏o˝ysk, dla ∏o˝ysk o Êrednicy zewn´trznej od 500 do 700 mm

TMBA G11 R´kawice ̋ aroodporne
TMBA G11H R´kawice odporne na wysokà temperatur´ i olej

Informacje do zamówienia 

Cechy

Ârednica / masa cz´Êci podgrzewanych przez ró˝ne modele nagrzewnic indukcyjnych firmy SKF

Nie ma absolutnie jednoznacznych zaleceƒ,
których nale˝y przestrzegaç podczas
wybierania nagrzewnic ∏o˝ysk firmy SKF.
Wybór zale˝y od typu i wymiarów geome-
trycznych elementów, które majà byç
nagrzewane. Firma SKF proponuje
nast´pujàcy ogólny poradnik doboru
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Poradnik doboru nagrzewnicy



Opis Nagrzewnica indukcyjna   Nagrzewnica indukcyjna do ma∏ych Nagrzewnica indukcyjna 
do ma∏ych i Êrednich ∏o˝ysk i Êrednich ∏o˝ysk do pracy ciàg∏ej do du˝ych ∏o˝ysk

WydajnoÊç wed∏ug m20 firmy SKF 60,5 kg 90,5 kg 210 kg

Napi´cie, V/Hz 230V/50/60Hz lub 110V/50/60Hz Automatyczna regulacja; 400/50 - 460/60 Automatyczna regulacja; 400/50 - 460/60

Element roboczy
- Maksymalny ci´˝ar 80 kg 120 kg 300 kg
- Ârednica otworu 20 - 400 mm 20 - 400 mm 60 - 600 mm

Regulacja temperatury
- Zakres pomiarowy 0 - 250 °C 0 - 250 °C 0 - 250 °C (32 - 482 °F)
- Czujnik magnetyczny Tak, typu K Tak, typu K Tak, typu K
- Dok∏adnoÊç (elektroniczna) ± 3 °C ± 3 °C ± 3 °C

Regulacja czasu
- Zakres 0 - 60 minut 0 - 60 minut 0 - 60 minut
- Dok∏adnoÊç ± 0,01 s ± 0,01 s ± 0,01 s

Maksymalna temperatura 400 °C 400 °C 400 °C
(oko∏o)

Tryb termometru Tak Tak Tak

Ustawienie temperatury typowej dla ∏o˝yska Tak Tak Tak

Redukcja mocy 4-stopniowa; 20-40-60-80 % 4-stopniowa; 20-40-60-80 % 4-stopniowa; 20-40-60-80 %

Demagnetyzacja wed∏ug norm 
firmy SKF (automatyczna) Tak (<2 A/cm) Tak (<2 A/cm) Tak (<2 A/cm)

Mo˝na podgrzewaç 
∏o˝yska uszczelnione Tak Tak Tak

Mo˝na podgrzewaç 
nasmarowane ∏o˝yska Tak Tak Tak

Kody b∏´dów Tak Tak Tak

Ochrona przed przegrzaniem Tak Tak Tak

Maksymalny strumieƒ magnetyczny 1,5 T 1,5 T 1,5 T

Panel sterowania Klawiatura z wyÊwietlaczem LED Klawiatura z wyÊwietlaczem LED Klawiatura z wyÊwietlaczem LED

Obszar roboczy (s x w) 145 x 205 mm 145 x 205 mm 250 x 250 mm

Ârednica cewki 115 mm 115 mm 135 mm 

Wymiary (s x g x w) 420 x 280 x 345 mm 420 x 280 x 420 mm 600 x 350 x 420 mm 

Ci´˝ar ca∏kowity 35 kg 38 kg 75 kg 
w∏àcznie ze zworami

Moc maksymalna 3,6 / 2,0 kVA 6,4 kVA 10,0 kVA

Liczba standardowych zwór zamykajàcych 3 3 2

Standardowe zwory 55 x 55 x 275 mm do podgrzewania ∏o˝ysk 55 x 55 x 275 mm do podgrzewania ∏o˝ysk 70 x 70 x 420 mm do podgrzewania ∏o˝ysk 
o Êrednicy otworu 80 mm i wi´kszej. o Êrednicy otworu 80 mm i wi´kszej. o Êrednicy otworu 100 mm i wi´kszej.

28 x 28 x 275 mm do podgrzewania ∏o˝ysk 28 x 28 x 275 mm do podgrzewania ∏o˝ysk 40 x 40 x 420 mm do podgrzewania ∏o˝ysk 
o Êrednicy otworu 40 mm i wi´kszej.  o Êrednicy otworu 40 mm i wi´kszej. o Êrednicy otworu 60 mm i wi´kszej.

14 x 14 x 275 mm do podgrzewania ∏o˝ysk 14 x 14 x 275 mm do podgrzewania ∏o˝ysk 
o Êrednicy otworu 20 mm i wi´kszej. o Êrednicy otworu 20 mm i wi´kszej. 

.

Przekrój rdzenia 55 x 55 mm 55 x 55 mm 70 x 70 mm

Wn´ka na zwory Tak, wewnàtrz Tak, wewnàtrz Tak, wewnàtrz

Rami´ przesuwne - - Tak

Rami´ obrotowe Opcjonalne Tak -

Wentylator ch∏odzàcy Nie Standard Opcjonalny

Materia∏ obudowy Aluminium Aluminium Aluminium

Okres gwarancji 3 lata 3 lata 3 lata

Oznaczenie TIH 070m TIH 090m TIH 210m

Dane techniczne


