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Os Benefícios

• preço acessível

• não requer manutenção

• aquecimento limpo e amigável ao

ambiente (sem óleo, e portanto

nenhum custo de descarte)

• operação simples e fácil

FAG PowerTherm
HEATER.PLATE
A alternativa

O aquecedor

FAG PowerTherm

Torna o seu trabalho

de montagem mais fácil

e previne danos!

Dados Técnicos

  HEATER.PLATE

Consumo de potência max. 1.500 W

Tensão/freqüência 230 V / 50 Hz *

Faixa de temperatura 50 - 200 °C

Precisão de temperatura � 10 °C

Dimensões da placa (CxL) 380 x 180 mm

Altura da tampa de proteção 60 mm

Dimensões (CxLxA) 390 x 270 x 156 mm

Massa 5,6 kg

Comprimento do cabo de conexão 2,20 m

Massa máxima da peça max. 5 kg

FAG PowerTherm HEATER
Dados Técnicos

  PowerTherm HEATER10 HEATER20 HEATER35 HEATER150 HEATER300

Consumo de potência max. [kVA] 2,2 3,5 3,5 12,8 12,8

Tensão / freqüência* [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50

Corrente [A] 10 16 16 32 32

Indicador de temperatura [°C] 50 ... 240 50 ... 240 50 ... 240 50 ... 240 50 ... 240

Massa [kg] 7 17 31 51 127

Comprimento [mm] 230 345 420 505 700

Largura [mm] 200 200 260 260 500

Altura [mm] 240 240 360 440 580

Barra(s) L x A x C [mm] 15 x 15  x 25 14  x 14 x 200 50 x 50 x 280 70 x 70 x 350 80 x 80 x 490
inclusas no fornecimento 30 x 30 x 25 25 x 25 x 200

46 x 40 x 45 40 x 40 x 200

                                       largura livre
                                       l      [mm] 65 120 180 210 390

                                       altura livre
                                       a [mm] 120 100 160 215 300

Massa máxima da peça [kg] 10 20 35 150 (somente horizontal) 300 (somente horizontal)

Barras (acessórias) L x A x C [mm] 7  x  7  x 105 7  x  7  x 200 10 x 10 x 280 14 x 14 x 350 20 x 20 x 490
10 x 10 x 105 10 x 10 x 200 14 x 14 x 280 20 x 20 x 350 30 x 30 x 490

30 x 30 x 200 25 x 25 x 280 30 x 30 x 350 40 x 40 x 490
30 x 30 x 280 40 x 40 x 350 50 x 50 x 490
40 x 40 x 280 50 x 50 x 350 60 x 60 x 490

60 x 60 x 350 70 x 70 x 490

Massa max. do rolamento/peça [kg]

Todo o cuidado foi tomado para assegurar

a correção das informações contidas nesta

publicação mas não assumimos nenhuma

responsabilidade por quaisquer erros e

omissões. Nos reservamos o direito de

efetuar modificações  no interesse do

progresso tecnológico.

© by FAG 2003.

Esta publicação ou partes da mesma não

podem ser reproduzidas sem permissão.

WL 80 343/1  PA 9
6

/0
2

/0
4

  P
ri

n
te

d
 in

 G
er

m
an

y

O aquecedor correto para cada

aplicação!

Cinco dispositivos de aquecimen-

to indutivo de bancada para uso

fixo ou móvel facilitam a monta-

gem de peças até 300 kg.

FAG lhe assistirá na incorporação

dos mesmos em seus processos

de produção.

Dispositivos extremamente po-

tentes estão disponíveis para

peças de 300 a 3.000 kg.

Ficaremos a sua disposição para

cotar segundo sua aplicação

especifica!

* também disponível para 115 V / 60 Hz

* outras voltagens/frequências sob pedido

           = Furo min. da peça [mm]

Campo de aplicação dos aquecedores com barras (acessórias)

HEATER.PLATE

Placa de aquecimento de preço
acessível para aquecimento de
rolamentos e peças pequenas
(ex. anéis labirinto).

• aquecimento uniforme
e limpo sob a tampa
de proteção

• não requer manu-
tenção

• ajuste de tempe-
ratura continua
entre 50 e 200 °C

• operação fácil
• adequado para rolamentos, anéis

labirintos, anéis montados com
interferência

� l  �
�
a

�

00

20

35

60

70 100 115

10 15

20

35

30

45

55

30

45

55

45

70

85

70

85

100

=
 D

iâ
m

et
ro

 e
xt

er
no

 m
ax

. [
m

m
] 740

515

410

280

210

15

30

=
 D

iâ
m

et
ro

 d
o 

fu
ro

  m
in

. [
m

m
]

HEATER
10

HEATER
20

HEATER
35

 HEATER
150

HEATER
300

15

45

60

20

0 10 20 35 150 300
10

20

20

40

60

10

15



Aquecimento?

Muitos rolamentos e

outras peças cilíndricas de

aço são montadas com inter-

ferência sobre eixos. Peças maiores podem

ser montadas mais facilmente se forem

pré-aquecidas (rolamentos no máximo até

120 °C).

Aquecimento Indutivo?

Aquecimento indutivo é superior aos méto-

dos tradicionais – rápido, limpo – ideal para

montagem em lotes. Rolamentos completos,

anéis de rolamentos de rolos cilíndricos ou

rolamentos de agulhas, bem como outras

peças cilíndricas como anéis labirintos,

acoplamentos de rolos, rodas etc. que

possam ser aquecidas.

Funcionamento

O coração do aquecedor

indutivo é a bobina de

corrente com um núcleo

de ferro ( bobina primá-

ria)que gera uma

corrente indu-

zida de baixa tensão num circuito

secundário em curto-circuito

(rolamento ou outras peças de aço).

A peça a ser montada é aquecida

rapidamente enquanto partes não

metálicas e o próprio dispositivo

permanecem frios.

Aquecedores FAG

PowerTherm

• aquece as peças uniformemente pre-

venindo diferenças de temperatura

prejudiciais

• trabalha mais rápido e mais limpo que

sistemas de aquecimento tradicionais

• aquece as peças na temperatura sele-

cionada (controle micro processado)

• desmagnetiza o aço do rolamento

automaticamente

Os benefícios

• eficiência energética e proteção ao

meio ambiente (sem óleo, sem custos

de descarte)

• extremamente econômico

• peças posicionadas horizontalmente

economizam até  50% do tempo devido

ao aumento da eficiência*

• tempos de montagem reduzidos

• fácil operação

• peças desmagnetizadas e com alívio

de tensões

• altamente flexível com o uso de varias

barras disponíveis que podem ser

utilizadas com o dispositivo

• sem custo de manutenção

• controle micro processado

• inclui luvas de proteção e sensor

magnético

• três anos de garantia

FAG PowerTherm HEATER
Montagem correta auxilia
a evitar danos prematuros

HEATER 150
Aquecedor fixo com barra. Peças podem
ser posicionadas verticalmente ou hori-
zontalmente.

• peças de até  150 kg
• diâmetro de furo a partir de 20 mm
• barra simplifica montagem das peças

no aquecedor
• peças posicionadas horizontalmente

economizam tempo
• tecnologia de 400 V

HEATER 20
Dispositivo portátil para aquecimento de pequenos
rolamentos ou outras peças em forma de anel.

• peças de até 20 kg
• diâmetro de furo a partir de 10 mm
• operação fácil
• pesa somente  17 kg
• dispositivo de bancada

com tampa de proteção
robusta para transporte

 * não recomendado para rolamentos com
folga estreita tais como C 2

HEATER 10
Dispositivo portátil para aquecimento de
pequenos rolamentos ou outras peças em
forma de anel. Ideal para trabalhos de
manutenção em veículos e maquinas
elétricas.

• peças de até 10 kg
• diâmetro de furo a partir de 10 mm
• operação fácil
• pesa somente  7 kg
• bolsa de transporte conveniente

HEATER 35
Para uso em montagem  profissional em
oficinas de manutenção e nos setores de
produção. A barra facilita a operação do
dispositivo e simplifica o trabalho.

• peças até 35 kg
• diâmetros de furos a  partir de 15 mm
• para uso fixo

HEATER 300
Dispositivo de bancada
para aquecimento de peças
muito pesadas na posição
vertical ou horizontal.
Um carro separado com
uma bandeja para guardar
as barras e transportar o
aquecedor indutivo está
disponível.

• peças até 300 kg
• diâmetros de furos a

partir de 30 mm
• barra: peças podem ser

montadas na barra mais
facilmente e em
menor tempo

• tecnologia
400 V

HEATER:

Aquecimento indutivo,

uniforme com alivio

de tensão

HEATER:

Aquecimento

indutivo,  seguro

e rápido
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FAG PowerTherm
HEATER.PLATE
A alternativa

O aquecedor

FAG PowerTherm

Torna o seu trabalho

de montagem mais fácil

e previne danos!

Dados Técnicos

  HEATER.PLATE

Consumo de potência max. 1.500 W
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Dimensões da placa (CxL) 380 x 180 mm
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Dimensões (CxLxA) 390 x 270 x 156 mm

Massa 5,6 kg

Comprimento do cabo de conexão 2,20 m

Massa máxima da peça max. 5 kg

FAG PowerTherm HEATER
Dados Técnicos

  PowerTherm HEATER10 HEATER20 HEATER35 HEATER150 HEATER300

Consumo de potência max. [kVA] 2,2 3,5 3,5 12,8 12,8

Tensão / freqüência* [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50

Corrente [A] 10 16 16 32 32

Indicador de temperatura [°C] 50 ... 240 50 ... 240 50 ... 240 50 ... 240 50 ... 240

Massa [kg] 7 17 31 51 127

Comprimento [mm] 230 345 420 505 700

Largura [mm] 200 200 260 260 500

Altura [mm] 240 240 360 440 580

Barra(s) L x A x C [mm] 15 x 15  x 25 14  x 14 x 200 50 x 50 x 280 70 x 70 x 350 80 x 80 x 490
inclusas no fornecimento 30 x 30 x 25 25 x 25 x 200

46 x 40 x 45 40 x 40 x 200

                                       largura livre
                                       l      [mm] 65 120 180 210 390

                                       altura livre
                                       a [mm] 120 100 160 215 300

Massa máxima da peça [kg] 10 20 35 150 (somente horizontal) 300 (somente horizontal)

Barras (acessórias) L x A x C [mm] 7  x  7  x 105 7  x  7  x 200 10 x 10 x 280 14 x 14 x 350 20 x 20 x 490
10 x 10 x 105 10 x 10 x 200 14 x 14 x 280 20 x 20 x 350 30 x 30 x 490

30 x 30 x 200 25 x 25 x 280 30 x 30 x 350 40 x 40 x 490
30 x 30 x 280 40 x 40 x 350 50 x 50 x 490
40 x 40 x 280 50 x 50 x 350 60 x 60 x 490

60 x 60 x 350 70 x 70 x 490

Massa max. do rolamento/peça [kg]

Todo o cuidado foi tomado para assegurar

a correção das informações contidas nesta

publicação mas não assumimos nenhuma

responsabilidade por quaisquer erros e

omissões. Nos reservamos o direito de

efetuar modificações  no interesse do

progresso tecnológico.

© by FAG 2003.

Esta publicação ou partes da mesma não

podem ser reproduzidas sem permissão.
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dos mesmos em seus processos

de produção.

Dispositivos extremamente po-

tentes estão disponíveis para

peças de 300 a 3.000 kg.

Ficaremos a sua disposição para

cotar segundo sua aplicação

especifica!

* também disponível para 115 V / 60 Hz

* outras voltagens/frequências sob pedido

           = Furo min. da peça [mm]

Campo de aplicação dos aquecedores com barras (acessórias)

HEATER.PLATE

Placa de aquecimento de preço
acessível para aquecimento de
rolamentos e peças pequenas
(ex. anéis labirinto).

• aquecimento uniforme
e limpo sob a tampa
de proteção

• não requer manu-
tenção

• ajuste de tempe-
ratura continua
entre 50 e 200 °C
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10 x 10 x 105 10 x 10 x 200 14 x 14 x 280 20 x 20 x 350 30 x 30 x 490

30 x 30 x 200 25 x 25 x 280 30 x 30 x 350 40 x 40 x 490
30 x 30 x 280 40 x 40 x 350 50 x 50 x 490
40 x 40 x 280 50 x 50 x 350 60 x 60 x 490

60 x 60 x 350 70 x 70 x 490

Massa max. do rolamento/peça [kg]

Todo o cuidado foi tomado para assegurar

a correção das informações contidas nesta

publicação mas não assumimos nenhuma

responsabilidade por quaisquer erros e

omissões. Nos reservamos o direito de

efetuar modificações  no interesse do

progresso tecnológico.

© by FAG 2003.

Esta publicação ou partes da mesma não

podem ser reproduzidas sem permissão.

WL 80 343/1  PA 9
6

/0
2

/0
4

  P
ri

n
te

d
 in

 G
er

m
an

y

O aquecedor correto para cada

aplicação!

Cinco dispositivos de aquecimen-

to indutivo de bancada para uso

fixo ou móvel facilitam a monta-

gem de peças até 300 kg.

FAG lhe assistirá na incorporação

dos mesmos em seus processos

de produção.

Dispositivos extremamente po-

tentes estão disponíveis para

peças de 300 a 3.000 kg.

Ficaremos a sua disposição para

cotar segundo sua aplicação

especifica!

* também disponível para 115 V / 60 Hz

* outras voltagens/frequências sob pedido

           = Furo min. da peça [mm]

Campo de aplicação dos aquecedores com barras (acessórias)

HEATER.PLATE

Placa de aquecimento de preço
acessível para aquecimento de
rolamentos e peças pequenas
(ex. anéis labirinto).

• aquecimento uniforme
e limpo sob a tampa
de proteção

• não requer manu-
tenção

• ajuste de tempe-
ratura continua
entre 50 e 200 °C

• operação fácil
• adequado para rolamentos, anéis

labirintos, anéis montados com
interferência
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