
Ett av de enklaste och mest effektiva sätten att demontera små upp till medelstora 
lager är att använda en mekanisk avdragare. Används SKFs avdragare minimeras 
risken för skador på lager eller lagersäte under demonteringen. Med SKFs 
standardavdragare kan arbetet ske både säkert och enkelt.

Kraftavdragare serie TMMP & TMHP

Kraftfulla, självcentrerande,  
mekaniska avdragare 

Kraftavdragare  
serie TMMP
•	 Snabb, effektiv och smidig hantering
•	 Unikt pantografsystem som ger utmärkt grepp och motverkar 

snedställning under drift
•	 Trearmad avdragare med en maximal avdragskraft på 60 till 150 kN, 

passar medelstora till stora lager
•	 Svärtat högkvalitetsstål för ökad korrosionsbeständighet
•	 Andra armlängder finns

Kraftfulla, självcentrerande,  
hydrauliska avdragare 

Hydrauliska kraftavdragare  
serie TMHP
•	 Stor kraft kan enkelt anbringas eftersom avdragaren är 

självcentrerande 
•	 Tack vare kombinationen av en spindel och en hydraulcylinder kan 

arbetslängden enkelt justeras
•	 Unikt pantografsystem som ger utmärkt grepp och motverkar 

snedställning under drift 
•	 Utrustat med ett lyfthandtag och en lyftögla som gör avdragaren 

enkel att hantera
•	 Maximal avdragskraft: 150, 300 eller 500 kN
•	 Levereras med SKFs hydraulpump TMJL 100
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Beteckning TMMP 6 TMMP 10 TMMP 15

Greppvidd 50–127 mm 100–223 mm 140–326 mm 

Effektiv armlslängd 120 mm 207 mm 340 mm

Klohöjd 15 mm 20 mm 30 mm 

Maximal avdragskraft 60 kN 100 kN 150 kN

Vikt 4,0 kg 8,5 kg 21,5 kg

Effektiv längd, extra armar
TMMP ..-1 
TMMP ..-2 
TMMP ..-3 
TMMP ..-4 

 
ingår
220 mm 
370 mm
470 mm

 
ingår
350 mm
460 mm
710 mm

 
260 mm
ingår
435 mm
685 mm

Tekniska data - Kraftavdragare serie TMMP 

Beteckning* TMHP 15/260 TMHP 30/170 TMHP 30/350 TMHP 30/600 TMHP 50/140 TMHP 50/320 TMHP 50/570

Greppvidd 195–386 mm 290–500 mm 290–500 mm 290–500 mm 310–506 mm 310–506 mm 310–506 mm

Effektiv armlslängd 264 mm 170 mm 350 mm 600 mm 140 mm 320 mm 570 mm

Klohöjd 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm 

Slaglängd 100 mm 50 mm 50 mm 50 mm 40 mm 40 mm 40 mm 

Maximalt arbetstryck, 
hydraulcylinder

80 MPa 80 MPa 80 MPa 80 MPa 80 MPa 80 MPa 80 MPa

Maximal avdragskraft 150 kN 300 kN 300 kN 300 kN 500 kN 500 kN 500 kN

Vikt 34 kg 45 kg 47 kg 56 kg 47 kg 54 kg 56 kg

Effektiv längd, extra armar

TMHP ..-1 
TMHP ..-2 
TMHP ..-3 
TMHP ..-4

ingår
344 mm 
439 mm 
689 mm

ingår
350 mm 
600 mm 
–

170 mm 
ingår 
600 mm 
–

170 mm  
350 mm 
included 
–

ingår 
320 mm 
570 mm 
–

140 mm 
ingår 
570 mm 
–

140 mm  
320 mm 
ingår 
–

Tekniska data - Hydrauliska kraftavdragare serie TMHP

*Finns också utan hydraulpump TMJL 100. Lägg till efterbeteckningen ”X” vid beställning av en avdragare utan pump (t.ex. TMHP 30/170X)
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