
 بیرینگ گرمکن

مونتاژ ) نصب ( و دمونتاژ کردن بیرینگ ها همواره یکی از مهمترین چالش های پیش روی مصرف کننده گان انواع بیرینگ بوده 

است. در گذشته نه چندان دور مصرف کننده گان به منظور نصب بیرینگ در ماشین آالت و سیستم های مختلف از روش های 

نادرستی هچون حرارت مستقیم، حمام روغن داغ  و حرارت توسط فر استفاده می کردند.استفاده از هر یک از 3 روش ذکر شده 

دارای اشکاالت فراوانی بوده است و باعث آسیب رسیدن به بیرینگ و در نتیجه منجر به کاهش طول عمر بیرینگ و کاهش عملکرد 

ماشین آالت می گردید . اما امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی به کمک صنایع آماده است و شرکت های مختلفی در جهان موفق به 

طراحی ابزاری کاربردی به نام بیرینگ گرمکن یا به طور عامیانه تر بلبرینگ گرمکن شده اند.بیرینگ گرمکن ) بلبرینگ گرمکن ( 

 همانطور که از نام آن مشخص است ابزاری به منظور گرم ) داغ ( کردن بیرینگ ها می باشد.

ستگاه گرمکن القایی بیرینگ برای جا زدن بلبرینگ، رینگ، بوش و .... به منظور باال بردن عمر مفید بیرینگ ها و محل سوار د

شدن آن ) شافت ( ساخته و برای سهولت در جا زدن روی شافت بدون نیاز به فشار و ضربه به کار می رود. این دستگاه به روش 

ت گرم کردن انواع بیرینگ به کار می رود.القایی کار کرده و بهترین روش جه  

 

 گرمکن بیرینگ قابل حمل

بلبرینگ گرمکن قابل حمل یکی از محصوالت خالقانه شرکت اس کا اف می باشد. در واقع همان طور که نام آن مشخص است این 
دستگاه قابل حمل و جابجایی می باشد. یکی از مهمترین ویژه گی های بیرینگ گرمکن قابل حمل مدل ) تی دبلیو  آی ام ( اس کا اف 

وزن سبک ) تقریبا 7 کیلوگرمی ( دستگاه می باشد.این دستگاه مناسب استفاده برای بیرینگ هایی با وزن حداقل 5/0 کیلوگرم تا 
 حداکثر 20کیلوگرم می باشد.

 

 


	گرمکن بیرینگ قابل حمل
	بلبرینگ گرمکن قابل حمل یکی از محصولات خلاقانه شرکت اس کا اف می باشد. در واقع همان طور که نام آن مشخص است این دستگاه قابل حمل و جابجایی می باشد. یکی از مهمترین ویژه گی های بیرینگ گرمکن قابل حمل مدل ( تی دبلیو  آی ام ) اس کا اف وزن سبک ( تقریبا 7 کیلوگر...

