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OBSERVAÇÃO:  Verifique a pré-carga do gás do  
 acumulador durante a   
 manutenção anual. Consulte a   
 fábrica se precisar de ajuda.

OBSERVAÇÃO: Este desacoplador com válvula de corte manual 
deve ser usado com uma bomba adequada que inclua uma 
válvula de controle direcional de 2 posições/3 orifícios  para 
operação de um circuito de ação simples. Entre em contato com 
a Vektek se estiver considerando usar este desacoplador com 
válvula de corte manual para controlar circuitos de dupla ação.

Desacoplador com válvula de 
corte manual ou sistemas de 
ação simples
 Este desacoplador é um conveniente, pacote completo que inclui 

um acoplamento de conexão rápida, válvula de corte manual, 
acumulador (escolha um arranjo horizontal ou vertical), tela de 
filtragem, manômetro e sobre a válvula de alívio de sobrepressão.

	Inclui orifícios auxiliares que podem ser utilizados para circuitos 
de paletes de dupla ação ou de ar comprimido.

	O acumulador externo pode ser reposicionado na horizontal ou na 
vertical para se adequar ao layout do palete.

	Conexão rápida com fêmea G 1/4, nº de modelo 49-5600-00, 
vendida separadamente.

Para a vedação adequada, a 
superfície conjugada deve ser plana 
a 0,08 mm com uma rugosidade 
superficial máxima de 1,6 µm Ra

Desconexão fêmea 
rápida

Nº do modelo
49-5600-00

Desacoplador com válvula de corte manual
Nº do  

modelo
Faixa de pressão

Pré-carregada 
Acumulador

45-6001-01 140-350 bar (14-35 MPa) 52 cm3

45-6001-02 70-250 bar (7-25 MPa) 59 cm3

45-6001-03 30-100 bar (3-10 MPa) 62 cm3
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SAE 6 PORT (THRU
FEED TO OPPOSITE SIDE
FOR D/A DEVICES)

SAE 6 PORT
(ALTERNATE
ACCUMULATOR PORT)

VALVE SHOWN
IN CLAMPED
POSITION.
ROTATE 90 CW
TO UNCLAMP

G1/4 OUTLET
PRESSURE PORT

MALE CONNECTOR
(30-7727-66) PROVIDED.
ORDER FEMALE
SEPARATELY
(30-7827-66).2x MACHINED FOR

M6 SHCS

Acessórios de fixação em paletes

Desacoplador manual de paletes 
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