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DỤNG CỤ THÁO VÒNG BI, PHỚT TP 150 

Dụng cụ tháo TP150  là dụng cụ tháo chuyên nghiệp  vòng bi 

cầu và phớt.  

Vòng bi có lắp chặt vòng trong và vòng ngoài được tháo nhanh 

chóng bằng dụng cụ này. 

Bộ dụng cụ TP150 còn sử dụng để tháo các phớt chặn, do đó 

đây là một công cụ tháo độc đáo và chuyên nghiệp. 

 Bộ dụng cụ bao gồm: 

 6 bộ tay kéo (A1-A6)  

 2 trục ren (SW19) 

 Tay nắm 

 9 đệm hỗ trợ (Ø 10–75 mm) 

 Dụng cụ tháo phớt 

 50 vít ren (dùng tháo phớt) 

 10 vòng đệm. 

Mô tả và đặc điểm kỹ thuật của bộ Dụng cụ tháo vòng bi, phớt TP150 

 Thích hợp cho đường kính trục  từ 10 đến 100 mm và đường kính ngoài lên tới 150 mm. 

 Ba chức năng tháo trong cùng một dụng cụ. 

 Bộ dụng cụ nhỏ gọn có bảng lựa chọn rất tiện dụng. 

 Sự bổ sung hoàn hảo cho bộ Simatool Fitting tool FT33. 

 Khối lượng hộp 6.6kg/Các kích thước (LxWxH) 440 x 

350 x 95 mm  
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Tháo vòng bi chuyên nghiệp với thiết bị tháo vòng bi, phớt TP150 

Tháo vòng bi cầu bằng cách tác dụng lực lên trục. 

                                                       

Đặt các tay kéo vào các rãnh của vòng bi. Sử dụng trục ren di chuyển vòng bi ra khỏi trục 

Tháo  phớt 

 
 

 

 

 

 

mailto:sales@tuanduc.com
http://wwww.tuanduc.com/


TDEC-Giải pháp bảo dưỡng toàn diện
TM                         

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Công ty Thương mại và Kỹ thuật Tuấn Đức (TDEC Co. Ltd.) 

Địa chỉ: Nhà L1 - K.S  La Thành - 218 Đội Cấn – P. Liễu Giai- Q. Ba Đình – TP.Hà Nội. 

Tel.: 024 22148396/024 38329442  Fax.: 0243 8329834  Di động: 0903442660 

Email: sales@tuanduc.com    Website: http://wwww.tuanduc.com  

 

Đóng vít vào phớt.Tháo phớt ra bằng cách rút ra với hướng ngược lại. 

Tháo vòng bi với lực ép lên vòng ngoài 

  

Đặt đệm hỗ trợ thay thế trục trên vòng trong ổ bi và kéo bằng cách sử dụng trục ren.Tháo vòng bi bằng 

cách sử dụng tay kéo. 

Bảng lựa chọn công cụ cho các loại vòng bi 
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