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É a nossa solução desenvolvida para garantir uma 
desinstalação segura (sem danificar o cubo) e uma 
instalação precisa, aumentando a vida útil dos 
rolamentos.

Cada caixa vem equipada com as ferramentas 
necessárias para a instalação eficiente dos nossos 
produtos. O resultado é um ótimo desempenho do 
rolamento em cada aplicação.

As maletas da Fersa contêm bigornas extensíveis 
para desinstalação, que se adaptam aos diferentes 
diâmetros das capas.

KIT DE FERRAMENTAS
PARA A PRENSA

Também dispomos de caixas de ferramentas específicas 
para cada marca.

VOLVO (BTA 001) 

F 200013 / F 200014  
F 200015

DAF (BTA 005) 

F 200016 / F 200017  
F 200018 / F 200019

BPW (BTA 003) 

32310 F / 33116 F

SCANIA (BTA 007) 

F 15097 / HM 218248/10

UNIVERSAL (BTA 006)
 

Conjunto de ferramentas universais para a 
instalação e a desinstalação com a prensa.

Graças às suas cinco bigornas extensíveis, 
cinco pratos e uma barra extensível, encaixa-
se em todos os modelos de cubos com capas 

removíveis, independentemente da sua marca.

FERSA TOOLS

Estamos orgulhosos dos nossos rolamentos e por isso 
confiamos neles, mas sabemos que sem um tratamento 
adequado um bom produto torna-se inútil.

As ferramentas Fersa são especialmente projetadas e 
fabricadas por nós. Elas garantem as melhores trocas de 
peça e prolongam o ciclo de vida dos nossos rolamentos.
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