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temperatura Classe I. O capacitor é um com-
ponente	 robusto	 e	 fiável	 para	 aplicações	
críticas que requerem estabilidade em tem-
peraturas	 operacionais	 mais	 elevadas.	 A	 ex-
tensão X8G não mostra nenhuma mudança 
na	capacitância	em	função	da	tensão	e	exibe	
apenas uma mudança mínima na capacitân-
cia em função da temperatura ambiente. É 
adequado para supressão de tensão tran-
siente, circuitos relacionados com a seguran-
ça,	filtragem	e	desacoplamento	e	aplicações	
de bypass. O dielétrico de alta temperatura 
Classe I e outros produtos KEMET estão dis-
poníveis	em	www.rutronik24.com.

O componente é adequado para uma uti-
lização	 em	 temperaturas	de	 -55	°C	a	+150	°C	
e tem uma alta capacidade de corrente de 
ondulação e uma mudança de capacitância 
de	 ±30	 ppm	 /	 °C.	 A	 tolerância	 de	 capacitân-
cia	atinge	±0,10	pF,	±0,25	pF,	±0,5	pF,	±1%,	±2%,	
±5%,	 ±10%	 e	 ±20%.	 Opcionalmente,	 o	 com-
ponente está disponível com tecnologia de 
terminação	flexível,	que	evita	a	transferência	
de tensão da PCB para o corpo cerâmico rí-
gido,	ajudando	a	evitar	trincas	por	flexão	que	
podem	 causar	 falhas	 de	 baixo	 IR	 ou	 curtos-
-circuitos.	As	classificações	de	tensão	CC	são	
10	V,	16	V,	25	V,	50	V,	100	V,	200	V	e	250	V.	Os	
capacitores	estão	disponíveis	em	0402,	0603,	
0805,	1206,	1210,	1812	e	novos	em	tamanhos	
de	 caixa	 2220	 para	 standards EIA com uma 
faixa	 de	 capacitância	 de	 0,5	 pF	 até	 470	 nF.	
Além do uso comercial, a peça é adequa-
da para ambientes agressivos e aplicações 
gerais de alta temperatura. Além disso, uma 
versão automóvel está disponível segundo 
AEC-Q200.	O	ESR	e	o	ESL	são	muito	baixos.	

Webinar “Montagem instantânea 
de peças plásticas: novas 
tendências”
Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda.

Tel. +351 219 578 100 · Fax +351 219 578 205

www.henkel-adhesives.com/pt/pt.html

A LOCTITE, a marca mundial em adesivos e 
vedantes,	organizou o dia	14	de	outubro o	We-
binar  “Montagem instantânea de peças plás-
ticas: novas tendências”, para apresentar os 
novos	 desafios	 que	 o	 mercado	 enfrenta	 em	
relação à montagem de peças de plástico e 
oferecer conselhos para encontrar o produto 
LOCTITE adequado em função das diferentes 
necessidades de colagem instantânea.

Os métodos de montagem tradicionais, 
como	as	fixações	ou	a	soldadura,	costumam	
ser	 pouco	 fiáveis,	 porque	 a	 união	 de	 peças	

através destas técnicas é pouco resistente e 
duradoura. Neste sentido, as soluções LOC-
TITE permitem unir peças de forma instan-
tânea sem a necessidade de utilizar rebites, 
parafusos ou uniões sob pressão e melhoram 
a	eficácia	e	a	eficiência	tanto	do	processo	de	
montagem	como	do	resultado	final.

Em comparação com outros tipos de 
união, a adesão de peças de plástico não só é 
mais leve e menos dispendiosa, mas também 
permite	simplificar	a	conceção	da	montagem	
final	e	melhorar	a	sua	qualidade	e	aspeto	es-
tético. Os adesivos LOCTITE são indicados 
para qualquer material sintetizado a partir de 
polímeros. Pode rever o webinar através do 
QR Code. 

AAMGA organiza 9.º Encontro 
de Manutenção dos Países de Língua 
Oficial	Portuguesa
Associação Angolana de Manutenção e Gestão de 

Activos (AAMGA)

Tel.: +244 941 575 726

geral@aamga.co.ao · www.aamga.co.ao 

A Associação Angolana de Manutenção e 
Gestão de Activos (AAMGA) tem um ambi-
cioso programa de ação para atingir os seus 
objetivos,	 acompanhando	 e	 contribuindo	
para o desenvolvimento do País, no âmbito 
da Manutenção e da Gestão de Ativos. Com 
o	 nobre	 desiderato	 de	 alcançar	 esses	 obje-
tivos,	 a	 AAMGA	 realizou	 o	 4.º	 Congresso	 de	
Manutenção e Gestão de Ativos e em parale-
lo	o	9.º	Encontro	de	Manutenção	dos	Países	
de	Língua	Oficial	Portuguesa	nos	dias	17	e	18	
de	novembro	de	2022,	na	Escola	Nacional	de	
Administração	 e	 Políticas	 Públicas	 -	 ENAPP	
em Luanda, Angola, sob o lema: “A Manuten-
ção e Gestão de Ativos como Alavanca do De-
senvolvimento Sustentável”. 

Para	 o	 conhecimento	 do	 evento,	 o	 4.º	
Congresso	 da	 AAMGA	 foi	 uma	 excelente	
oportunidade para a divulgação de diversas 
temáticas por meio de palestras, mesas re-
dondas em tópicos de grande interesse para 

as indústrias, instituições de ensino, fabrican-
tes,	 fornecedores	 de	 serviços,	 profissionais	
de manutenção e gestão de ativos contri-
buindo com o avanço do conhecimento das 
recentes tendências do mercado da Manu-
tenção e da Gestão de Ativos. O programa de 
2	dias	foi	preenchido	com	apresentações	téc-
nicas relevantes em vários segmentos técni-
cos. O evento abordou os seguintes temas: a 
normalização	em	Angola;	as	Normas	NA	ISO	
55000	 de	 gestão	 de	 ativos;	 a	 manutenção	 e	
gestão de ativos no setor aéreo; a manuten-
ção e gestão de ativos no setor petrolífero; o 
papel da manutenção na produtividade das 
empresas; o impacto da segurança e saúde 
na manutenção e gestão de ativos; o uso da 
tecnologia na manutenção e gestão de ati-
vos. A abordagem dos temas foi enquadrada 
nos diferentes setores de atividade, como in-
dústria transformadora; agricultura e pescas; 
petróleos; saúde; urbanismo e construção; 
transportes; telecomunicações; energia e 
águas. 

LEYRO: Banho portátil para calibração 
de temperatura LCA 30 +COOL
Alpha Engenharia 

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

O novo banho portátil para calibração de 
temperatura	da	Leyro,	com	uma profundida-
de	de	imersão de	190	mm	e	um	diâmetro	de	
60	mm,	permite	uma gama	de	temperatura =	
-40	ºC	a	165	ºC.

Mesmo	para	as	calibrações	mais	exigen-
tes,	o	fabricante	Leyro	tem	os	banhos	portá-
teis para calibração de temperatura com as 
melhores	prestações.	Graças	ao	seu agitador	
magnético,	 de	 regulação	 contínua,  pode-se	
homogeneizar a zona de calibração, sendo 
por	isso	um	dos	equipamentos	mais	fiáveis	do	
mercado,	 com	 uma  elevada	 estabilidade  de	
0,01	ºC	e uniformidade de	0,05	ºC.

Juntando	 a	 estas	 excecionais	 caraterís-
ticas,	 existe	 a	 possibilidade	 de	 selecionar	
uma  sonda	 PT100	 interna	 ou	 externa  para	 a	
medição da temperatura de referência.

O	 banho	 portátil	 possui,	 ainda,  comuni-
cação  Ethernet;	 2	 portas	 USB	 e	 um  display 
tátil  de  4,3".	 Para	 mais	 informações	 consulte	 a	
equipa comercial da Alpha Engenharia ou visite 
o website	em www.alphaengenharia.pt/PR9.	M
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DI-SORIC: iluminação LED 
para máquinas
Alpha Engenharia 

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

As	luminárias	com	tecnologia	LED	da	Di-soric	
são	 uma	 solução	 de	 iluminação	 de  constru-
ção robusta e sem necessidade de manu-
tenção.	 As	 luminárias	 da	 Di-soric,	 com	 uma	
estrutura em alumínio e um grau de prote-
ção	 IP67,	 caracterizam-se	 por	 uma	 constru-
ção	 muito	 compacta	 e  ideal	 para	 ambientes	
agressivos	e	espaços	confinados.

Equipada	 com	 um	 cabo	 de	 3	 metros	 ou	
um	 cabo	 de	 300	 mm	 com	 uma	 ficha	 M12,	 a	
sua  instalação	 e	 montagem	 são	 extrema-
mente simples. O número elevado de LEDs 
instalados	na	luminária	produz	uma saída	de	
luz homogênea, eliminando múltiplas som-
bras.	A	sua entrada	PWM permite	o	escureci-
mento e a comutação da lâmpada. 

As luminárias com tecnologia LED da Di-
-soric	 são,	 portanto,	 uma	 solução	 ideal	 para	
iluminação de máquinas. Para mais informa-
ções consulte a equipa comercial da Alpha 
Engenharia ou visite o website	 em  http://
www.alphaengenharia.pt/PR52.

Dois novos tribopolímeros isentos 
de	lubrificação	prolongam	a	vida	
dos casquilhos em seguidores 
solares monoaxiais
igus®, Lda.

Tel.: +351 226 109 000 

info@igus.pt · www.igus.pt

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

O solarmid e o iglidur P UV são os nomes dos 
2	 novos	 materiais	 que	 a	 igus	 desenvolveu	
para chumaceiras em seguidores solares de 
um	eixo.	A	duração	de	vida	do	novo	polímero	
foi bem comprovada nas aplicações de se-
guidores	2P	(2	em	1),	que	submetem	os	cas-
quilhos à luz solar direta durante várias horas. 

Os materiais foram convincentes nos testes 
sob condições reais, oferecendo até três ve-
zes mais resistência aos raios UV.

O mesmo acontece em muitas centrais 
solares:	 cada	 vez	 mais	 operadores	 confiam	
em módulos solares bifaciais que podem 
captar a luz incidente na parte da frente e na 
parte de trás do painel. Para suportar estes 
módulos com segurança em tubos quadra-
dos,	a	igus	oferece	uma	solução	fiável	com	as	
suas chumaceiras igubal, que provaram a sua 
eficácia	 em	 milhares	 de	 aplicações	 durante	
mais	de	6	anos.	Até	agora,	os	casquilhos	têm	
sido utilizados de forma normal, instalados 
atrás	do	módulo,	e	por	isso	apenas	expostos	
à luz solar de forma intermitente. Para aumen-
tar ainda mais a utilização de parques solares, 
os	 operadores	 confiam	 cada	 vez	 mais	 em	 2	
módulos bifaciais dispostos um sobre o outro, 
também	conhecida	como	configuração	2P	(2	
em	1).	É	deixado	um	espaço	entre	os	2,	e	é	aí	
que	se	encontra	a	chumaceira,	agora	sujeita	
a uma maior radiação UV. A igus desenvolveu 
agora	2	tribopolímeros,	o	solarmid	e	o	iglidur	
P	 UV,	 especificamente	 para	 esta	 aplicação	
(para	 utilização	 no	 alojamento	 e	 na	 calota	
esférica).	 Os	 materiais	 não	 requerem	 lubrifi-
cação nem manutenção, e são resistentes à 
sujidade	e	ao	pó,	pelo	que	são	ideais	para	uti-
lização na indústria solar. Têm também uma 
proteção	UV	extra.

Um	 teste	 segundo	 a	 ASTM-G154,	 um	
standard para plásticos, revelou que após 
2000	horas	de	radiação	UV	extrema,	as	pro-
priedades	de	flexão	dos	novos	materiais	mu-
daram	apenas	5%.	Comparativamente,	o	valor	
para materiais anteriormente utilizados na in-
dústria	solar	era	de	14%.	

SUPER-SCREW: 5 gerações 
de	ligadores	flexíveis
Grupo TECLENAJUNCOR

Tel.: +351 226 197 360

marketing@juncor.pt · www.teclenajuncor.pt

Em	1994	nascia	o	SUPER-SCREW®, a primeira 
emenda	 aparafusada	 flexível.	 Posteriormen-
te,	 outras	 gerações	 de	 SUPER-SCREW® fo-
ram surgindo, mais inovadoras e decorrentes 
das necessidades levantadas pelos clientes.

A	 JUNCOR,	 com	 uma	 larga	 experiência	
de intervenções nas instalações dos seus 
clientes, está consciente dos principais pro-
blemas inerentes a empalmes no local: a ne-
cessidade	de	minimizar	ao	máximo	o	tempo	
de inatividade da máquina, as instalações de 
difícil acesso, as condições climáticas adver-
sas, a segurança da equipa posta à prova, 
os investimentos em muita maquinaria pe-
sada,	 e	 a	 necessidade	 de	 técnicos	 externos	
qualificados.

Estando assente num sistema de apara-
fusamento,	 o	 ligador	 SUPER-SCREW® per-
mite a sua instalação independentemente 
da	configuração	do	transportador,	das	condi-
ções de acesso, das condições do tempo, da 
temperatura	(de	-80	°C	a	200	°C	máximo).

Além disso, os parafusos especialmente 
projetados	 são	 autoperfurantes	 e	 autorros-
cantes	 –	 separam	 as	 fibras	 da	 correia	 sem	
cortá-las.	Para	responder	às	diferentes	neces-
sidades	da	indústria,	o	SUPER-SCREW® apre-
senta-se	com	uma	ampla	gama	de	opções.

Lubrificantes	premium: GearOil, 
GearFluid	e	Massa	lubrificante	
by SEW-EURODRIVE
SEW-EURODRIVE Portugal

Tel.: +351 231 209 670 

infosew@sew-eurodrive.pt · www.sew-eurodrive.pt

Os	 nossos	 lubrificantes	 premium foram de-
senvolvidos usando uma fórmula especial 
baseada	 em	 muitos	 anos	 de	 experiência	 e	
incontáveis ensaios. Reduzem o atrito entre 
as engrenagens e prolongam a vida útil das 
peças de desgaste, tal como os anéis de ve-
dação. Em muitas aplicações, os nossos re-
dutores são cada vez mais solicitados pelas 
suas vantagens, em termos de cargas e ho-
ras de operação. Portanto, tem aqui todas as 
boas razões para utilizar os produtos GearOil, 
GearFluid	 e	 Massa	 lubrificante	 da	 SEW-EU-
RODRIVE,	pois	contribuem	significativamente	
para o aumento do desempenho e da vida útil 
do seu equipamento.

Quer	sejam	utilizados	para	o	enchimento	
inicial	 de	 óleo	 ou	 em	 serviços/trabalhos	 de	
manutenção,	 os	 lubrificantes	 SEW-EURO-
DRIVE premium	 aumentam	 a	 eficiência	 do	
redutor,	protegem-no	da	corrosão	e	reduzem	
o	 nível	 de	 desgaste.	 Todos	 os	 lubrificantes	
SEW-EURODRIVE	 são	 testados	 de	 acordo	
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também fornece o potencial adicional para 
expandir	 as	 aplicações	 de	 forma	 flexível.	 Ao	
mesmo tempo, um terço do consumo de 
energia é reduzido. Isto torna mais fácil para 
os operadores do data center container eco-
nomizar nos custos operacionais e de ener-
gia. Além disso, não é mais necessário insta-
lar o piso elevado, como anteriormente, e a 
tecnologia de refrigeração correspondente 
dentro do container, nem a tubulação de re-
frigerante habitual entre os circuitos interno 
e	 externo.	 A	 unidade	 de	 refrigeração	 pode,	
assim,	 ser	 fixada	 diretamente	 no	 recorte	 da	
parede do container. Assim não economiza 
apenas espaço, mas também o trabalho de 
instalação, poupando tempo e dinheiro na 
montagem.

A	 eficiência	 bem-sucedida	 é	 alcançada	
pela tecnologia híbrida da série Blue e+. Além 
de um circuito de refrigeração ativo para cli-
matização adequada, cada unidade de clima-
tização Blue e+ também possui um circuito de 
refrigeração passivo: devido ao heat pipe in-
tegrado, o calor é dissipado para o ambiente 
assim	que	a	temperatura	ambiente	cai	abaixo	
da temperatura interna no corredor quente 
do Container. Este efeito tem um enorme im-
pacto	 na	 eficiência,	 especialmente	 onde	 as	
diferenças de temperatura são grandes.

WEG fornece motores para estação 
de tratamento na Colômbia
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

Tel.: +351 229 477 700 · Fax: +351 299 477 792

info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

A WEG foi selecionada para integrar um im-
portante	 projeto	 de	 saneamento	 que	 irá	 be-
neficiar	mais	 de	 7	 milhões	 de	 pessoas	 com	
a melhoria da qualidade da água na cidade 
de	 Bogotá,	na	 Colômbia.	 Para	 tratar	 70%	 da	
água da região, um dos principais fornecedo-
res mundiais de bombas, válvulas e sistemas 
relacionados, optou por utilizar os Motores 
WEG, que serão responsáveis pelo aciona-
mento	 das	 bombas	 centrífugas	 do	 projeto.	
Este fornecimento incluiu motores WEG de 
indução trifásicos verticais da linha Master 
de	 4.300	 kW,	 carcaça	 1000,	 4.160	 V,	 que	 se	
destacam	 pela	 sua	 flexibilidade,	 alto	 rendi-
mento	e	confiança.

A	 recolha	 dos	 efluentes	 será	 realiza-
da pela nova estrutura, construída com um 
poço	de	70	metros	de	profundidade,	que	irá	
bombear	cerca	de	39	litros	por	segundo	até	
a estação de tratamento, onde será realizado 
o	 tratamento	 das	 águas	 residuais.	 Estima-se	
que, com este processo, cerca de 800 tone-
ladas	de	resíduos	poluentes	deixarão	de	ser	
lançados diariamente no rio, o que irá promo-
ver diversos benefícios ambientais e sociais.

BERNSTEIN: estações de trabalho 
ergonómicas e ajustáveis em altura
Alpha Engenharia 

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

A saúde dos trabalhadores, o cumprimento 
da legislação de saúde e a segurança ocupa-
cional são fatores de decisão cada vez mais 
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importantes.	 Com	 a	 versão	 ergo.flex,  ajustá-
vel em altura e com uma passagem interior 
de	cabos,	o	fabricante	BERNSTEIN	vem sim-
plificar	 a	 monitorização	 e	 o	 controlo	 de	 má-
quinas ou sistemas.

Em	 apenas	 alguns	 passos	 e  sem	 ajustes	
complexos,	a	altura	de	visualização	da	esta-
ção	 de	 trabalho	 pode	 ser	 ajustada	 e	 adap-
tar-se	 aos	 requisitos	 ergonómicos	 de	 cada	
operador.	 Isto	 é	 conseguido	 com	 uma  mola	
pneumática	que	auxilia	o	ajuste em	altura	do	
quadro de controlo (HMI – Human Machine In-
terface)	e	evita	que	exista	um	ajuste	descon-
trolado do quadro de controlo após soltar a 
alavanca	de	fixação.

Tudo	isto	significa mais	conforto	e	acima	
de tudo mais segurança. Para mais informa-
ções consulte a equipa comercial da Alpha 
Engenharia ou visite o website	 em  www.al-
phaengenharia.pt/PR37.

EPLAN eSTOCK – novo sistema 
de gestão de dispositivos baseado 
na nuvem
M&M Engenharia Industrial, Lda.

Tel.: +351 229 351 336 

info@mm-engenharia.pt · info@eplan.pt

www.mm-engenharia.pt · www.eplan.pt

Versões uniformes dos dados do dispositivo 
formam a melhor base para o planeamento 
de	 projetos	 de	 alta	 qualidade	 e	 resultados	
mais	rápidos.	Com	o	EPLAN	eSTOCK, o	novo	
sistema de gestão de dispositivos baseado na 
nuvem	na	Plataforma	EPLAN	2023, os	dados	
dos dispositivos, incluindo tensões, corren-
tes, folhas de dados e designações de dispo-
sitivos, podem agora ser mantidos na nuvem 
EPLAN.	 O	 acesso	 às	 funções	 do	 EPLAN	 eS-
TOCK é independentemente da localização 
da	 empresa:	 os	 interessados	 no	 projeto	 po-
dem aceder fácil e seguramente aos dados 
do	dispositivo	na	nuvem, quer	estejam	a	tra-
balhar a partir de casa, a partir de outra lo-
calização da empresa em todo o mundo, ou 
através da partilha de dados com parceiros 
comerciais.

Dados	consistentes	simplificam	a	colabo-
ração, reduzem os tempos de coordenação e 
põem	fim	às	perturbações	dos	meios	de	co-
municação, para	uma	conclusão	rápida	e	fá-
cil do	projeto.	Thomas	Bings,	Business Owner 
Master Data	na	EPLAN,	explica:	“As empresas 

beneficiam de acesso central na nuvem de 
múltiplas formas. Podem fazer melhor utiliza-
ção  dos seus recursos porque já não têm de 
gastar tempo a criar e manter a sua própria in-
fraestrutura de TI. Isto poupa custos adicionais 
porque as soluções internas baseadas em ser-
vidores SQL ou uma infraestrutura de desktop 
virtual podem ser dispendiosas”. Além disso, 
como estes dados não têm de ser introduzi-
dos várias vezes, os dados são mais consis-
tentes e de maior qualidade, o que também 
se	reflete	na	qualidade	do	projeto	global, ten-
do	sempre	em	conta	as	normas	exigidas.

A	empresa	Autewe	GmbH,	com	sede	em	
Überlingen,	 Alemanha,	 já	 analisou	 de	 muito	
perto	o	novo	eSTOCK	como	um	beta tester. O 
Diretor de Engenharia Elétrica Markus Beirer 
descreve o processo: “Até agora, os nossos co-
laboradores tinham estado a trabalhar a partir 
de casa com cópias locais da base de dados 
do dispositivo porque o acesso à base de da-
dos central do dispositivo via VPN era dema-
siado lento. Os dados guardados localmente 
só eram sincronizados esporadicamente com 
a base de dados nos nossos servidores”. No fu-
turo,	todos poderão	trabalhar	com	uma	base	
de	dados	uniforme	através	do	EPLAN	eSTO-
CK. O acesso à gestão de dados do dispo-
sitivo central na nuvem está disponível para 
todos os utilizadores do EPLAN com uma li-
cença de subscrição sem custos adicionais a 
partir	 da	 Plataforma	 EPLAN	 2023.	 Isto	 vai	 de	
encontro com	os	princípios	do	fornecedor	de	
soluções	EPLAN	de fornecer funcionalidades	
adicionais importantes como parte dos seus 
serviços de subscrição.

Caudalímetros Vortex VVX da Sika
Bresimar Automação, S.A. 

Tel.: +351 234 303 320 

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.pt

O VVX é utilizado para a medição do caudal 
de água em gamas de medição médias e al-
tas,	com	um	fluxo	mínimo	de	2	l/min	até	um	
máximo	de	400	l/min.	Este	tipo	de	soluções	
é	 habitualmente	 utilizado,	 por	 exemplo,	 em	
bombas de calor de alta capacidade e insta-
lações industriais.

O princípio de medição destes cauda-
límetros é baseado na teoria de vórtices de 
Von Kármán. No interior do tubo de medição é 
colocado um obstáculo que vai provocar vór-
tices. A distância entre os vórtices individuais 

é constante. A frequência com que os vórti-
ces passam por um sensor é proporcional à 
velocidade	do	fluxo.	O	sensor	piezocerâmico	
deteta os vórtices, que são convertidos num 
sinal de frequência elétrica.

O encapsulamento do sensor e a ausên-
cia de contacto direto com o meio impedem 
o desgaste mecânico do caudalímetro, pro-
longando o seu tempo de vida útil. A obs-
trução	mínima	do	caudal	resulta	numa	baixa	
perda	de	carga.	Os	caudalímetros	vortex	VVX	
integram um sensor de temperatura para 
medição da temperatura do meio e oferecem 
uma elevada estabilidade e desempenho 
numa ampla gama de aplicações em termos 
de pressão, temperatura e densidade, qual-
quer	 que	 seja	 a	 condutividade	 que	 o	 meio	
apresenta.

Solução para rolamentos grandes 
e pesados
Grupo TECLENAJUNCOR

Tel.: +351 226 197 360

marketing@juncor.pt · www.teclenajuncor.pt

Devido à elevada procura, a simatec apliou 
o seu portefólio de produtos com o novo si-
matool	 BHT	 200-400.	 O	 Bearing Handling 
System é ideal para levantar com segurança 
rolamentos	com	um	peso	máximo	de	150	kg.	
A correia de aço pode envolver rolamentos 
com	 diâmetros	 externos	 de	 200-400	 mm,	
deixando	 o	 furo	 livre	 para	 que	 o	 rolamen-
to possa ser facilmente deslizado no veio. 
O	 BHT	 200-400	 é	 certificado	 pela	 TÜV	 SÜD	
e testado de acordo com a norma DIN EN 
13155:2020.

O	produto	inclui	2	correias	de	transporte,	
1	par	de	luvas	de	proteção,	2	tiras	de	aperto	
de	aço,	2	alças,	2	alças	giratórias	e	2	fixadores	
internos.

O BHT permite que o furo do rolamento 
permaneça	livre	para	montagem	no	eixo	e	é	
uma ferramenta ótima na prevenção do ris-
co	de	acidente.	Permite	a	montagem	no	eixo	
na posição horizontal e vertical e dispõe de 
dispositivos anti rotação, que impedem que 
o anel interno dos rolamentos de contato 
angular (rolamentos de esferas autocom-
pensadores) gire para fora. É uma solução 
para uma elevação segura de rolamentos 
até	150	kg	e	pode	ser	usado	em	combinação	
com o dispositivo de aquecimento por indu-
ção simatherm.


