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BenefBenefíícios do alinhamento a cios do alinhamento a 
laser:laser:

• Redução dos custos de 
manutenção;

• Redução dos níveis de vibração 
e da fadiga mecânica dos 
elementos;

• Estende a vida dos rolamentos 
e acoplamentos;

• Evita o sobre aquecimento do 
equipamento;

• Reduz o desgastes das 
vedações evitando 
contaminações e vazamentos;

• Redução das paradas não 
programadas;

• Reduz a troca de componentes 
desnecessariamente;

• Maior MTBF;

O melhor sistema de alinhamento de eixos acoplados na atualidade é baseado 
na tecnologia a laser, por oferecer uma grande superioridade técnica em todos 
os níveis face ao método tradicional mecânico de relógios comparadores.

As vantagens do Alinhador a Laser SHAFT HOG frente aos sistemas 
tradicionais de alinhamento são basicamente a rapidez de operação e a 
confiabilidade:

• Alta precisão, eliminando erros sistemáticos e rejeitando leituras 
inconsistentes. A precisão do raio laser chega a ser dez vezes maior do que a 
dos relógios comparadores.

• Simplicidade de procedimento. As medidas são tomadas clicando um botão, 
sem ler, anotar, e introduzir manualmente na máquina de calcular, evitando erros 
sistemáticos de cálculo ou interpretação.

Descomplicamos a sua manutenção e trouxemos para o 
Brasil o equipamento com melhor custo-beneficio do 
mercado:

O Alinhador SHAFT HOG – VIBRALIGN!



Maior facilidade e precisão no alinhamento de eixosMaior facilidade e precisão no alinhamento de eixos

Alinhamentos rápidos, fáceis, e precisos!

Uma unidade de controle ergonomicamente projetada, cabe 
confortavelmente na mão. 

Facilidade no alinhamento, pois tudo você vê na tela do SHAFT HOG passo-
a-passo. Indicando assim em “tempo real” o desalinhamento e na medida 
que você for adicionado os calços o display indicará gradativamente o 
alinhamento.

Tudo isto com um preço formidável, garantia de um rápido retorno do 
investimento.

SHAFT HOG une a tecnologia, economia e praticidade!

Os quatro botões de ações 
simplificam as operações e 
facilitam o alinhamento.

Fácil de utilizar, você 
acompanha passo a passo 
o alinhamento!
O display do Shaft Hog 
demonstra passo a passo o que 
deve ser feito. O Shaft Hog tem 
um pré-ajuste de dimensões de 
máquinas, assim a entrada dos 
dados do seu equipamento serão 
bem mais rápidos!

Na tela do Shaft Hog você verá
simultaneamente os valores do 
acoplamento e dos pés em tempo 
real, tornando desnecessária 
uma nova verificação de valores 
para confirmação do alinhamento 

Equipamento ergonômico! 

Com apenas uma das mãos você 
segura o Shaft Hog, opera, 
analisa e ajusta os valores, 
facilitando ainda mais para o 
operador o alinhamento.
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* Fabricado na Suécia pela FIXTURLASER para a VIBRALIGN

ESPECIFICAÇÕES

Designação SHAFT HOG
Unidades de medição:
Material da caixa Plástico ABS
Tipo de laser Laser de diodo
Comprimento da onda de laser 670-675nm
Classe de laser 2
Potência máxima do laser 1mW
Distância máxima entre
os suportes das unidades de medição 850 mm
Distância mínima entre os
os suportes das unidades de medição 70 mm
Tipo de detectores Eixos simples PSD, 8,5 x 0,9mm

Mostrador:
Material Plástico ABS
Tipo de exibição LCD 35 x 48 mm
Tipo de bateria 2 x 1,5V LR14 Alcalina 

Tempo de operação 20 horas de operação continua
Resolução de exibição 0,01 mm

(0,1 mil p/ versão americana)
Sistema completo:
Faixa de diâmetro de eixos 30 – 500 mm
Fixação Magnética 30 – 500 mm
Fixação da Corrente 30 – 150 mm 
Corrente opcional 150 – 500 mm
Precisão do sistema <2% / ± 0,01 mm
Faixa de temperatura 0 – 40°
Umidade operacional <90%
Dimensões da maleta 390 x 340 x 95 mm
Peso total (incl. a maleta) 3,7 kg
Certificado de calibragem Válido por dois anos
Garantia 12 meses


