
Kit para Acionamento
por Correia SKF TKBA
Tudo o que você precisa para 
inspecionar, alinhar e tensionar 
acionamentos por correias em V

Como regra geral, as correias que trabalham a uma temperatura de 30 °C 
possuem uma expectativa de vida de 25 mil horas, valor considerado em 
condições operacionais adequadas, mas, na maioria dos casos, a 
temperatura operacional superior a este valor e provoca uma redução 
significativa da vida útil da correia. Além da própria temperatura ambiente 
existem outros fatores importantes que influenciam diretamente no 
desempenho de um acionamento por correias en V. Basicamente, temos 
que levar em consideração:

As condições dos canais das polias
O alinhamento das polias
A tensão das correias

SKF TKBA 10 (1 unidade):
Permite alinhar polias e rodas 
dentadas na face lateral. As unidades 
são anexadas magneticamente e 
apresentam dimensões compactas, 
sem peças pequenas que possam se 
perder. As unidades são feitas de 
alumínio, o que garante estabilidade 
e precisão durante todo o processo 
de alinhamento.

A empresa do conhecimento em engenharia

Medidor de tensão mecânico 
SKF (1 unidade):
Esse equipamento é ideal para 
correias em V, especialmente para 
oficinas que estão começando a 
utilizar a técnica de tensionamento 
de correias.

Abrange uma ampla variedade de correias com perfis em V: Z, A, B, C, D, SPZ, 
SPA SPB, SPC, 3V, 5V 8V, incluindo suas respectivas versões dentadas. 

Calibradores de polias SKF
(1 unidade): É importante o uso dos 
calibradores em polias com correias 
em V para verificar se o perfil, a 
profundidade e a geometria geral 
são mantidos dentro dos 
parâmetros dimensionais ideais. 

Régua para medir o 
estiramento de correntes SKF
(2 unidades):  Através da 
confirmação do comprimento 
da corrente, podemos avaliar 
as condições da mesma e 
saber se precisamos trocá-la.

Calibradores de correias 
SKF (2 unidades):
Ajudam a verificar a 
situação dos perfis em 
correias gastas.

Bloco de notas SKF (50 folhas):
Ideal para o registro das especificações 
técnicas de dispositivos de 
acionamento e seus componentes. Isso 
permite ter todos os dados em um só 
lugar e de maneira padronizada, 
otimizando as informações para as 
paradas de equipamento e auxiliando 
na gestão de estoque.
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