Acessórios de fixação em paletes
Acumuladores

Acumuladores*
 Mantem a pressão do circuito enquanto o palete ou a placa de
fixação é desconectada da bomba usando um desacoplador ou
uma placa de fixação superior.
 Os acumuladores tipo pistão pré-carregados com gás inerte
compensam as alterações de pressão dos paletes durante a usinagem.
 Até 60 cm3 de reserva de fluido pressurizado.
 Roscas G 1/4.
O fluido hidráulico comprime o gás inerte pré-carregado no pistão durante
a pressurização do circuito. O gás pressurizado fornece fluido adicional para o
circuito para reduzir as variações de pressão no caso de pequenos escoamentos,
e de expansão ou contração térmicas enquanto o palete ou a placa de fixação
estão na máquina. O modelo com pressão de operação de 140 bar (14 MPa) a
350 bar (35 MPa) é pré-carregado com gás a 100 bar. O modelo com pressão
de operação de 70 bar (7 MPa) a 250 bar (25 MPa) é pré-carregado com gás
a 50 bar. Execute a manutenção anual de acordo com as instruções fornecidas
com cada acumulador. Entre em contato com a Vektek para obter cópias
adicionais das instruções de manutenção anual ou para solicitar manutenção
anual realizada pela fábrica.
* Observe estritamente todas as precauções de 		
segurança fornecidas com cada acumulador.

NEW
PRESSURE RANGE
20 Bar-100 Bar

K-3

OBSERVAÇÃO: Verifique a pré-carga do gás do acumulador 		
durante a manutenção anual. Consulte
a fábrica se precisar de ajuda.
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Nº de
modelo do
acumulador

Pressão de
operação do
sistema

Volume utilizável
aproximado
na pressão
máxima
do sistema

49-0114-01

140 bar-350 bar
(14-35 MPa)

16 cm3

49-0114-02

70 bar-250 bar
(7-25 MPa)

16 cm3

49-0116-01

140 bar-350 bar
(14-35 MPa)

52 cm3

49-0116-02

70 bar-250 bar
(7-25 MPa)

59 cm3

49-0116-05

20 bar-100 bar
(2-10 MPa)

62 cm3
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