
CONHECIMENTO EM MOVIMENTO

O BOLETIM TÉCNICO DA NSK

Ferramentas, Acessórios e Lubrificantes
Com o compromisso de ser um provedor de soluções, exceder expectativas e adicionar valor

aos processos produtivos de nossos clientes a área de Engenharia de Aplicação e Serviços da

NSK através de seu portfólio de ferramentas, acessórios e lubrificantes compartilha inovação e

conhecimento.
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Chaves de Aperto por Impacto

Chaves de aperto NSK para contraporcas de

fixação de rolamentos

As chaves de aperto por impacto da NSK foram

designadas para a segura instalação e remoção

de contraporcas de fixação em montagens de

rolamentos sem causar danos ou avarias.

➢ Um método simples e barato para a correta

fixação das contraporcas na instalação de

rolamentos;

➢ Adequado para instalações e/ou

desmontagem de rolamentos com furos

cônicos ou paralelos, sem a utilização de

buchas de fixação;

➢ Posicionamento positivo com encaixe

adequado nas ranhuras a contraporca de

fixação, garantindo que não ocorram danos ou

avarias;

➢ Área de impacto confeccionada em aço

forjado de elevada resistência;

Para mais informações, visite: www.nsk.com.br
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➢ Cabo de fabricado em aço com revestimento

de borracha de elevada aderência;

➢ Área de impacto larga e projetada para

absorver golpes pesados e forças de

impactos desferidos por martelos;

➢ Chaves disponíveis em três diferentes

atingindo elevado range de dimensões.

Tabela 1 - Chave de aperto apropriado para as

seguintes séries de contraporca de fixação

CÓDIGO DA CHAVE DE 

APERTO
SÉRIE DA CONTRAPORCA KM HM...T HML...T HM30 HM31 AN-00 N-00

HN IMPACT 23-30

Código da Contraporca

23-30 * * * * 24-30 026-032

HN IMPACT 30-40 30-40 * 41-42 * * 30-40 034-040

HN IMPACT 40-52 40-52 41-0 41-54 44-52 * 40-44 044-052


