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Onde e quando devo usar grampos 
giratórios? 
 Grampos giratórios são uma escolha lógica 
quando o carregamento da peça é dificultado por 
outros estilos de grampo. Os grampos giratórios 
(como o nome indica) podem ser afastados para 
fácil acesso à área de carga/descarga. Eles 
podem ser facilmente visualizadas por designers 
de ferramentas e sua ação imita a de grampos 
manuais planos.

Há alguma aplicação na qual o uso de 
grampos giratórios deve ser evitado? 
  Sim, os grampos giratórios não devem ser 
utilizados sem travas fixas ou localizadores 
rígidos aos quais a força de corte é transmitida. 
Se os grampos giratórios forem orientados para 
segurar a peça verticalmente, as horizontais de 
corte devem ser transmitidas para limitadores 
sólidos que possam absorver facilmente essa 
energia. Se as forças forem transmitidas aos 
grampos giratórios a 90° da ação de fixação, 
toda a força será transmitida para o mecanismo 
de rotação. Isso pode resultar em desgaste e 
falha prematura.

Como posso dimensionar grampos 
giratórios?  
 Em primeiro lugar, calcule a força de corte 
ou de levantamento à qual o grampo deve 
resistir. Em seguida, examine a direção dessas 
forças. Determine quanto dessas forças precisará 
ser retida pelo grampo. Escolha um tamanho de 
grampo baseado na pressão de trabalho 
estimada do dispositivo de fixação. 
Recomendamos usar 200 bar a 275 bar (20 MPa 
- 27,5 MPa) neste momento para proporcionar 
alguma capacidade adicional se necessário 
quando o dispositivo de fixação estiver pronto ou 
quando os processos mudarem.

Quero a ação mais rápida possível dos meus 
grampos giratórios. Como faço isso e  
qual a velocidade máxima que posso ter? 
 A tabela na página C-20 lista os tempos de 
fixação e as vazões de fluido para grampos 
giratórios padrão. Uma boa regra geral: "Se você 
vê o grampo aberto e fechado, mas não consegue 
vê-lo se movendo, o tempo de giro é menor que 
1/16 de segundo. Isso é rápido demais." Por 
último, pergunte a si mesmo, "Aquela fração de 
segundo extra terá alguma utilidade para 
operador?" Se a resposta for não, diminua a 
velocidade do grampo ajustando a pressão 
hidráulica.

Estou planejando exceder o fluxo nominal de 
seus grampos, mas vou usar pressão baixa. 
Assim não terei problemas, certo?    
 Errado, excesso de velocidade é excesso de 
velocidade. Qualquer que seja a pressão, girar 
um braço contra um excêntrico mais rápido do 
que o esperado não é recomendado. Essa ação 
reduz a vida útil do grampo mesmo a baixa 
pressão. Recomendamos não exceder as vazões 
máximas na página C-20.  

Meus grampos giratórios não entre em 
contato com a peça ao mesmo tempo. Por 
quê? 
 Obstruções de fluxo, excesso de conexões, 
tubulações longas e molas diferentes podem 
causar variações nos tempos de atuação dos 
grampos giratórios. Apesar da aparência, eles na 
verdade acumulam pressão aproximadamente ao 
mesmo tempo. 

OBSERVAÇÃO: Não use como uma válvula 
de sequência.

Minha aplicação exige um braço do tamanho 
de um taco de basebol e pesando 6,4 kg. A 
que velocidade máxima posso girá--lo?  
 UMA MUITO BAIXA! Tanto peso como fluxo 
podem danificar um grampo giratório. Se você 
precisar usar um braço que excede o peso do 
nosso braço padrão ou prolongado, reduza a 
velocidade. Braços pesados devem ser usados 
apenas com grampos de dupla ação e a 
velocidade de giro deve ser limitada em ambas 
as direções. Veja a limitação de pressão e 
comprimento na tabela da página O-3.

Quero usar um grampo giratório de 2 kN, 
mas preciso de um braço de 22 kN para 
atingir o comprimento. Como faço para 
encaixar esse braço no grampo? Quais são as 
limitações de fluxo e pressão? 
  Você precisará adicionar um braço 
estendido ou fabricar um personalizado. Não 
podemos fornecer um braço modificado para 
essas especificações. Não recomendamos um 
alcance como esse. Se você precisar ultrapassar 
os limites definidos, entre com contato com um 
dos engenheiros da Vektek para obter assistência.

Preciso fixar uma peça por cima de um 
suporte de trabalho.  
Existem algumas precauções especiais que 
devo ter? 
 Sim, você deve certificar-se de que o 
grampo está ajustado para girar apenas depois 
que o suporte de trabalho tiver acumulado 
pressão suficiente para manter a força de aperto 
potencial e que ambos têm as dimensões 
apropriadas. Só recomendamos o sequenciamento 
acima de 140 bar (14 MPa) com o uso de uma 
válvula sequenciadora da Vektek (outras marcas 
não funcionarão). A relação recomendada entre o 
grampo giratório e o suporte de trabalho é de, 
aproximadamente, 1:2 (5 kN do grampo 
giratório, 11 kN do suporte de trabalho).

Perguntas frequentes
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Design patenteado de sulco do excêntrico em V
 O design em forma de V oferece um 

mecanismo mais resistente. A esfera corre no 
fundo da pista eliminando a carga de borda 
do excêntrico na esfera.

 Resiste a danos relacionados ao fluxo (siga 
as vazões recomendadas para prolongar a 
vida útil do grampo giratório).

 Dura mais tempo e suporta acidentes 
causados pelo operador com menos danos 
por peças carregadas de forma inadequada.

 O sulco em V proporciona uma maior área 
de contato entre esfera e excêntrico em caso 
de acidentes.

 O sulco em V suporta interferência de giro 
melhor do que outros designs de excêntrico.

 Os modelos padrão de grampos giratórios 
(páginas C-21 a C-28) possuem pistas 
temperadas do excêntrico em V que resistem 
a danos e proporcionam um excêntrico extra 
embutido (direção oposta à do giro) ou uma 
opção reta, caso você danifique  
um por acidente. 

 Novamente, a Vektek muda o conceito de 
excelência em termos grampos giratórios 
de esfera e excêntrico, possibilitando que 
funcionem melhor a preços razoáveis.

Características padrão
 O mecanismo grande de rotação do excêntri-

co e da esfera garante a ação de giro.
 O giro de modelos padrão é de 90° com 

ângulos de menos de 90° prontamente 
disponíveis; consulte a página C-29. Giros de 
mais de 90° estão disponíveis em pedidos 
de produtos especiais.

 O original design de "bico de pato", com 
parafuso de travamento transversal e braço 
com parafuso protetor superior, projetado 
pela Vektek, é altamente recomendado 
devido à sua massa reduzida, versatilidade e 
facilidade de modificação.

	Limpadores especiais e linha de varredura do 
topo do cilindro ajudam a evitar o acúmulo 
de fragmentos e a entrada de contaminantes 
do líquido arrefecedor na operação.

 O orifício de respiro com filtro de bronze pro-
porciona ao cilindro um local para "respirar" 
e ajuda a evitar que os fragmentos e o líqui-
do arrefecedor atraiam limpadores (orifício 
de liberação em modelos de dupla ação).

 O exclusivo O BHC™ (revestimento 
rígido preto) nos corpos dos cilindros e 
no rolamento da haste ajuda a impedir 
vazamentos causados por arranhões e riscos. 
Isso é particularmente oportuno com  
laterais elevadas ou cargas altas  
que promovem excesso de  
arranhões em muitas outras marcas.  
O BHC™ proporciona uma dureza de  
60C unidades Rockwell.

 Os êmbolos de cromo e liga de aço 
temperado duram mais tempo com  
menos desgaste e fricção que  
outras marcas.

 Os projetos próprios de selo reduzem os 
vazamentos e prolongam a vida útil do selo 
para operação mais duradoura  

 e mais confiável.

-  Para braços de topo e duplos, use os fluxos e os tempos do braço prolongado.
-  Ao usar braços personalizados, os fluxos e os tempos do braço prolongado devem ser considerados o fator de limite.
-  O tempo real para posicionar o grampo variará de acordo com a configuração do braço personalizado e pode exigir que o cliente
 efetue testes para a aplicação específica a fim de estabelecer limites. 

Tempo de fixação e vazões de fluido 
dos grampos giratórios padrão

Capacidade 
vertical 

do grampo 
(kN)

Braço padrão Braço prolongado
Menor tempo 

de fixação
permitido 

(s)

Vazão 
máxima

permitida 
(cm3/min)

Menor tempo 
de fixação
permitido 

 (s)

Vazão 
máxima

permitida 
(cm3/min)

2 0,4 138 0,9 61
5 0,6 382 1,2 191

11 0,6 1190 1,4 510
22 0,7 1817 1,4 909

ILMV150203   REV E

Nº de Patente nos EUA
7,032,897

OBSERVAÇÃO: Gráficos de limitação de pressão e comprimento do  
  braço na página O-3
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Especificações

Nº do 
modelo

Direção
de giro 

Capacidade 
do cilindro*

(kN)

Curso
vertical 

do grampo** 
(mm)

Curso Total
(Giro + 
vertical)
(mm)

Rosca 
do corpo

Área efetiva 
do pistão 

(cm2)

Capacidade 
de óleo 
(cm3)

Retraído Estendido Retraído
Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.

41-5002-11 Direita
2 6 14,5 M28 x 1,5 0,63 N/D 0,9241-5002-12 Esquerda

41-5002-15 Reta
41-5005-11 Direita

4,9 8 20 M38 x 1,5 1,90 N/D 3,8241-5005-12 Esquerda
41-5005-15 Reta
41-5011-11 Direita

11,6 13 29,5 M48 x 1,5 4,04 N/D 11,941-5011-12 Esquerda
41-5011-15 Reta
41-5022-11 Direita

22 16 42 M65 x 1,5 7,60 N/D 3241-5022-12 Esquerda
41-5022-15 Reta

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-5002-21 Direita

2 6 14,5 M28 x 1,5 0,63 2,3 0,9241-5002-22 Esquerda
41-5002-25 Reta
41-5005-21 Direita

4,9 8 20 M38 x 1,5 1,90 7,8 3,8241-5005-22 Esquerda
41-5005-25 Reta
41-5011-21 Direita

11,6 13 29,5 M48 x 1,5 4,04 23 11,941-5011-22 Esquerda
41-5011-25 Reta
41-5022-21 Direita

22 16 42 M65 x 1,5 7,60 65,4 3241-5022-22 Esquerda
41-5022-25 Reta

 Disponível em quatro capacidades de 2 kN a 22 kN em 350 bar (35 MPa).
 O giro de modelos padrão é de 90° com ângulos de menos de 90° 

prontamente disponíveis, consulte a página C-29. Giros de mais de 90° 
estão disponíveis em pedidos de produtos especiais.

	Para evitar danos ao cilindro e manter a garantia, use os cálculos de 
limites de vazão e de tempo recomendados na página C-2.

 O recurso de posicionamento do braço é compatível com todos os 
braços padrão da Vektek. Veja o desenho do posicionamento na 
página C-12. 

 Braços vendidos separadamente - veja a seção O.
O acoplamento é inteiramente feito pelo topo do corpo do cilindro para 
fácil acesso (grampos de acoplamento pela parte inferior também estão 
disponíveis), sem necessidade de alterar os dispositivos de fixação ou 
o direcionamento da tubulação à extremidade do cilindro para liberar 
a peça.

O orifício de respiro com filtro de bronze dá ao cilindro um ponto de 
"respiração" e ajuda a evitar que fragmentos passem pelos limpadores.

O exclusivo BHC™ (revestimento rígido preto) nos corpos dos cilindros 
e na superfície de rolamento das hastes ajuda a evitar vazamentos 
causados por arranhões e riscos. Isso é particularmente encontrado em 
laterais elevadas ou cargas altas que promovem excesso de arranhões 
em muitas outras marcas. 

Nº de Patente nos EUA 
5.820.118 

6,886,820 B1

ADVERTÊNCIA! Nunca deixe o braço encostar na peça de trabalho ou no dispositivo de fixação durante o giro.
*  As capacidades do cilindro estão listadas a 350 bar (35 MPa) de pressão máxima de operação, com um braço VektorFlo® de comprimento padrão 

instalado. A pressão mínima de operação é de 52 bar (5,2 MPa) para ação simples, e 35 bar (3,5 MPa) para dupla ação. A força de aperto 
é ajustada variando a pressão do sistema hidráulico. Para determinar a força de saída aproximada da sua aplicação, divida a capacidade do 
cilindro mostrada acima por 350 (35) e multiplique o número resultante pelo seu a pressão de operação do sistema para obter a força de aperto 
aproximada da sua aplicação. (A força real variará ligeiramente devido à carga interna do braço, à perda por fricção e/ou às molas de retorno.)

** Para permitir variações de altura da peça de trabalho, recomenda-se que o percurso vertical seja ajustado a cerca de 50% do curso vertical.
***  Para garantir máxima vida útil e operação sem problemas, restrinja o fluxo de fluido de acordo com a tabela na página C-20.

Ação simples e dupla ação

VersaCam™ Grampos giratórios
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Dimensões
Nº do modelo A B C D E F G H J M N P S T V W Z AC AD

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
41-5002-11

M28 
 x 1,5 108 102 44 30,5 25,5 13 11,13 M6 x 1 

x 7 6 14,5 32 20,5 38 14 2,00 25 G 1/8 3,241-5002-12
41-5002-15
41-5005-11

M38 
 x 1,5 143 134 60 36 31 13 15,88 M10 x 1,5 

x 12 8 20 38 26 47,5 19,5 2,41 35 G 1/8 4,841-5005-12
41-5005-15
41-5011-11

M48 
 x 1,5 185 172 79 38 32 13 22,23 M12 x 1,75 

x 13 13 29,5 47,5 31,5 60 25,5 2,22 30 G 1/4 4,841-5011-12
41-5011-15
41-5022-11

M65 
 x 1,5 252 236 115,5 42 34 13 31,71 M16 x 2 

x 19 16 42 65 37 73 33 1,27 30 G 1/4 4,841-5022-12
41-5022-15

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-5002-21

M28  
x 1,5 108 102 44 30,5 25,5 13 11,13 M6 x 1 

x 7 6 14,5 32 20,5 38 14 2,00 25 G 1/8 3,241-5002-22
41-5002-25
41-5005-21

M38 
 x 1,5 143 134 60 36 31 13 15,88 M10 x 1,5 

x 12 8 20 38 26 47,5 19,5 2,41 35 G 1/8 4,841-5005-22
41-5005-25
41-5011-21

M48 
 x 1,5 185 172 79 38 32 13 22,23 M12 x 1,75 

x 13 13 29,5 47,5 31,5 60 25,5 2,22 30 G 1/4 4,841-5011-22
41-5011-25
41-5022-21

M65 
 x 1,5 252 236 115,5 42 34 13 31,71 M16 x 2 

x 19 16 42 65 37 73 33 1,27 30 G 1/4 4,841-5022-22
41-5022-25

Encomende os braços separadamente

Êmbolo do grampo giratório mostrado na posição de excêntrico esquerdo prolongado. 

Todas as dimensões são em mm.

OBSERVAÇÃO: Consulte as limitações  
  de comprimento de   
  braço na página O-3

VersaCam™ Grampos giratórios
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Dupla ação
 Disponível em 4,9 kN e 11,6 kN a 350 bar (35 MPa).
 O giro de modelos padrão é de 90° com ângulos de menos 

de 90° prontamente disponíveis; consulte a página C-29. 
Giros de mais de 90° estão disponíveis em pedidos de 
produtos especiais.

	Para evitar danos ao cilindro e manter a garantia, use os 
cálculos de limites de vazão e de tempo recomendados na 
página C-2.

 O recurso de posicionamento do braço é compatível com 
todos os braços padrão da Vektek. Veja o desenho do 
posicionamento na página C-12. 

	Braços vendidos separadamente - veja a seção O.

A extremidade de êmbolo roscado com parafuso protetor fornece 
uma conexão segura de braços padrão ou personalizados.

Todo o acoplamento é feito pelo topo do corpo do cilindro para 
fácil acesso, sem necessidade de modificar dispositivos de fixação 
para acessar a extremidade do cilindro e liberar a peça.

O exclusivo BHC™ (revestimento rígido preto) nos corpos 
dos cilindros e na superfície de rolamento das hastes ajuda 
a evitar vazamentos causados por arranhões e riscos. Isso é 
particularmente encontrado em laterais elevadas ou cargas altas 
que promovem excesso de arranhões em muitas outras marcas. 

Especificações

Nº do  
modelo

Direção 
de giro

Capacidade
do cilindro*

(kN)*

Curso
vertical 

do grampo** 
(mm)

Curso Total
(Giro + 
vertical)
(mm)

Rosca 
do corpo

Área efetiva 
do pistão

 (cm2)

Capacidade 
de óleo 
(cm3)

Retraído Estendido Retraído
Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.

41-5005-23 Direita
4,9 19 31 M38 x 1,5 1,90 11,9 5,941-5005-24 Esquerda

41-5005-26 Reta
41-5011-23 Direita

11,6 34 51 M48 x 1,5 4,04 40 20,541-5011-24 Esquerda
41-5011-26 Reta

Nº de Patente nos EUA 
5.820.118 

6,886,820 B1

ADVERTÊNCIA! Nunca deixe o braço encostar na peça de trabalho ou no dispositivo de fixação durante o giro.
*  As capacidades do cilindro estão listadas a 350 bar (356 MPa) de pressão máxima de operação, com um braço  

VektorFlo® de comprimento padrão instalado. A pressão mínima de operação é de 52 bar (5,2 MPa) para ação simples,  
35 bar (3,5 MPa) para dupla ação. A força de aperto é ajustada variando a pressão do sistema hidráulico. Para determinar a força 
de saída aproximada da sua aplicação, divida a capacidade do cilindro mostrada acima por 350 (35) e multiplique o número 
resultante pela pressão de operação do sistema para obter a força de aperto aproximada da sua aplicação. (A força real variará 
ligeiramente devido à carga interna do braço, à perda por fricção e/ou às molas de retorno.)

** Para permitir variações de altura da peça de trabalho, recomenda-se que o percurso vertical seja ajustado  
a cerca de 50% do curso vertical.

***  Para garantir máxima vida útil e operação sem problemas, restrinja o fluxo de fluido de acordo com a tabela na página C-20.

VersaCam™ Grampos giratórios
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Dimensões
Nº do modelo A B C D E F G H J M N P S T V W Z AC AD

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-5005-23

M38 x 1,5 176,5 167 82,5 35,5 31 13 15,88
M10 x 1,5 

x 12 
19 31 38 26 47,5 19,5 2,41 35 G 1/8 4,841-5005-24

41-5005-26
41-5011-23

M48 x 1,5 249 235,5 121,5 38 32 13 22,23
M12 x 1,75 

x 13 
34 51 47,5 31,5 60 25,5 2,22 30 G 1/4 4,841-5011-24

41-5011-26

Encomende os braços separadamente

OBSERVAÇÃO: Consulte as limitações  
  de comprimento de   
  braço na página O-3

Êmbolo do grampo giratório mostrado na posição de excêntrico esquerdo prolongado. 

Todas as dimensões são em mm.

VersaCam™ Grampos giratórios
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Ação simples e dupla ação
 Disponível em capacidades de 2 kN a 11,6 kN à pressão 

de 350 bar (35 MPa).
 Fácil de usar, basta aparafusar no lugar e conectar a 

tubulação ou usar o simples padrão de coletor para 
eliminar  a tubulação externa.

 Pode ser montado tanto em coletor ou canalização 
padrão usando conexões comuns.

 Corpo e montagem de peça única oferecem uma 
instalação resistente, sem roscas a desgastar ou 
fixadores de montagem adicionais a comprar.

	Para evitar danos ao cilindro e manter a garantia, use os 
cálculos de limites de vazão e de tempo recomendados 
na página C-2.

 O giro de modelos padrão é de 90° com ângulos de 
menos de 90° prontamente disponíveis; consulte a 
página C-29. Giros de mais de 90° estão disponíveis em 
pedidos de produtos especiais.

 O recurso de posicionamento do braço é compatível com 
todos os braços padrão da Vektek. Veja o desenho do 
posicionamento na página C-12. 

 Braços vendidos separadamente – veja a seção O. 
	Optional In-Port Flow Control is a meter-in   

device with reverse free flow check valve.
	Optional In-Port Sequence valve is a sequencing   

 device with reverse free flow check valve.

Especificações

Nº do 
modelo

Direção 
de giro

Capacidade 
do cilindro* 

(kN) 

Curso  
vertical 

de fixação** 
(mm)

Curso Total 
(giro +  
vertical)
(mm)

 Área do 
pistão
(cm2)

Capacidade 
de óleo*** 

(cm3)

Port X Depth
for Optional

In-Port
Valves****Retraído Estendido Retraído

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
41-5602-11 Direita

2 6 14,5 0,63

N/D

0,92 G1/8 x 15.1641-5602-12 Esquerda
41-5602-15 Reta
41-5605-11 Direita

4,9 8 20 1,90 3,82 G1/8 x 15.1641-5605-12 Esquerda
41-5605-15 Reta
41-5611-11 Direita

11,6 13 29,5 4,04 11,9 G1/4 x 18.7241-5611-12 Esquerda
41-5611-15 Reta

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-5602-21 Direita

2 6 14,5 0,63 2,3 0,92 G1/8 x 15.1641-5602-22 Esquerda
41-5602-25 Reta
41-5605-21 Direita

4,9 8 20 1,90 7,8 3,82 G1/8 x 15.1641-5605-22 Esquerda
41-5605-25 Reta
41-5611-21 Direita

11,6 13 29,5 4,04 23 11,9 G1/4 x 18.7241-5611-22 Esquerda
41-5611-25 Reta

Nº de Patente nos EUA 
7,032,897

ADVERTÊNCIA! Nunca deixe o braço encostar na peça de trabalho ou no dispositivo de fixação durante o giro.
*  As capacidades do cilindro estão listadas a 350 bar (35 MPa) de pressão máxima de operação, com um braço VektorFlo® de comprimento padrão 

instalado. A pressão mínima de operação é de 52 bar (5,2 MPa) para ação simples, 35 bar (3 MPa) para dupla ação. A força de aperto é  ajustada 
variando a pressão do sistema hidráulico. Para determinar a força de saída aproximada da sua aplicação, divida a  capacidade do cilindro mostrada 
acima por 350 (35) e multiplique o número resultante pela pressão de operação do sistema para obter a força de aperto aproximada da sua 
aplicação. (A força real variará ligeiramente devido à carga interna do braço, à perda por fricção e/ou às molas de retorno.)

** Para permitir variações de altura da peça de trabalho, recomenda-se que o percurso vertical seja ajustado a cerca de 50% do curso vertical.
***  Para garantir máxima vida útil e operação sem problemas, restrinja o fluxo de fluido de acordo com a tabela na página C-20.
**** O controle do fluxo de entrada requer o uso de orifícios montados no coletor.

ILMV152300 REV L
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Dimensões
Nº do modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
41-5602-11

108 101,5 44 31 26 13 11,13
M6 x 1 

x 7
6 10,5 5,5 14,5 45 20 10 31 47 1841-5602-12 25,2

41-5602-15
41-5605-11

143 134 64,5 31,5 27 13 15,88
M10 x 
1,5 x 
12

7 20,5 8 20 57 25 12,5 33,5 54 1941-5605-12 36,3
41-5605-15
41-5611-11

185 172 81 36 30 14,5 22,23
M12 x 
1,75 x 

13
9 11,8 13 29,5 55,5 29,7 21 42 71 22,141-5611-12 44,2

41-5611-15

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-5602-21

108 101,5 44 31 26 13 11,13
M6 x 1 

x 7
6 10,5 5,5 14,5 45 20 10 31 47 1841-5602-22 25,2

41-5602-25
41-5605-21

143 134 64,5 31,5 27 13 15,88
M10 x 
1,5 x 
12

7 20,5 8 20 57 25 12,5 33,5 54 1941-5605-22 36,3
41-5605-25
41-5611-21

185 172 81 36 30 14,5 22,23
M12 x 
1,75 x 

13
9 11,8 13 29,5 55,5 29,7 21 42 71 22,141-5611-22 44,2

41-5611-25

Nº do modelo V W X Y Z
AB
(Anel 

circular)
AC AD

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.

41-5602-11
N/D 17,3 18,2 30 Ø 7,65 

x 1,78
G 1/8 3,241-5602-12 15,5

41-5602-15
41-5605-11

N/D 21,7 14,4 30 Ø 7,65 
x 1,78

G 1/8 4,841-5605-12 19
41-5605-15
41-5611-11

21 21 28,6 22,5 Ø 7,65 
x 1,78

G 1/4 4,841-5611-12 27,5
41-5611-15

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-5602-21

N/D 17,3 18,2 30 Ø 7,65 
x 1,78

G 1/8 3,241-5602-22 15,5
41-5602-25
41-5605-21

N/D 21,7 14,4 30 Ø 7,65 
x 1,78

G 1/8 4,841-5605-22 19
41-5605-25
41-5611-21

21 21 28,6 22,5 Ø 7,65 
x 1,78

G 1/4 4,841-5611-22 27,5
41-5611-25

Dimensões de montagem
Nº do modelo. A K L Q R W X Y

41-5602-XX 26 M5 10,5 20 10 N/D 17,3 18,2

41-5605-XX 37 M6 20,5 25 12,5 N/D 21,7 14,4

41-5611-XX 45 M8 11,8 29,7 21 21 21 28,6

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

OBSERVAÇÃO: Consulte as limitações de  
 comprimento de braço na  
 página O-3.

Todas as dimensões 
são em mm.
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Ação simples e dupla
 Disponível em tamanhos de 2 kN e 11,6 kN à 

pressão de 350 bar (35 MPa).
 Simplesmente o design de montagem em coletor 

mais fácil de usar do mercado. Nenhum furo de 
instalação de precisão, nenhum acoplamento de 
localização exata, nenhum fixador de montagem 
especial, apenas nosso design patenteado especial.

 O design exclusivo de base de parafuso ou de 
acoplamento padrão proporciona o máximo de 
flexibilidade em dispositivos de fixação.

	Para evitar danos ao cilindro e manter a garantia, 
use os cálculos de limites de vazão e de tempo 
recomendados na página C-2.

 O giro de modelos padrão é de 90° com ângulos de 
menos de 90° prontamente disponíveis; consulte a 
página C-29. Giros de mais de 90° estão disponíveis 
em pedidos de produtos especiais.

 O recurso de posicionamento do braço é compatível 
com todos os braços padrão da Vektek. Veja o 
desenho do posicionamento na página C-12. 

	Braços vendidos separadamente - veja a seção O.
	Optional In-Port Flow Control is a meter-in  

device with reverse free flow check valve.
	Optional In-Port Sequence valve is a sequencing  

device with reverse free flow check valve.

Nº de Patente nos EUA
7,032,897

Especificações

Nº do 
modelo

Direção 
de giro

Capacidade
do cilindro* 

(kN)

Curso de 
fixação  

vertical**

Curso Total 
(giro + vertical)

(mm)

 Área efetiva
do pistão

(cm2)

Capacidade 
de óleo ***

(cm3) 

Port X Depth
for Optional

In-Port
Valves****Retraído Estendido Retraído

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
41-5202-11 Direita

2 6mm 14,5 0,63

N/D

0,92 G1/8 x 15.1641-5202-12 Esquerda
41-5202-15 Reta
41-5205-11 Direita

4,9 8mm 20 1,90 3,82 G1/8 x 15.1641-5205-12 Esquerda
41-5205-15 Reta
41-5211-11 Direita

11,6 13mm 29,5 4,04 11,9 G1/4 x 18.7241-5211-12 Esquerda
41-5211-15 Reta

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-5202-21 Direita

2 6mm 14,5 0,63 2,3 0,92 G1/8 x 15.1641-5202-22 Esquerda
41-5202-25 Reta
41-5205-21 Direita

4,9 8mm 20 1,90 7,8 3,82 G1/8 x 15.1641-5205-22 Esquerda
41-5205-25 Reta
41-5211-21 Direita

11,6 13mm 29,5 4,04 23 11,9 G1/4 x 18.7241-5211-22 Esquerda
41-5211-25 Reta

Facilmente instalado usando parafusos protetores 
padrão. A base ampla e a montagem de peça única 
proporcionam a este grampo uma rigidez excelente.

ADVERTÊNCIA! Nunca deixe o braço encostar na peça de trabalho ou no dispositivo de fixação durante o giro.
*  As capacidades do cilindro estão listadas a 350 bar (35 MPa) de pressão máxima de operação, com um braço VektorFlo® de comprimento 

padrão instalado. A pressão mínima de operação é de 52 bar (5,2 MPa) para ação simples, 35 bar (3,5 MPa) para dupla ação. A força de 
aperto é ajustada variando a pressão do sistema hidráulico. Para determinar a força de saída aproximada da sua aplicação, divida a capacidade 
do cilindro mostrada acima por 350 (35) e multiplique o número resultante pela pressão de operação do sistema para obter a força de aperto 
aproximada da sua aplicação. (A força real variará ligeiramente devido à carga interna do braço, à perda por fricção e/ou às molas de retorno.)

** Para permitir variações de altura da peça de trabalho, recomenda-se que o percurso vertical seja ajustado a cerca de 50% do curso vertical.
***  Para garantir máxima vida útil e operação sem problemas, restrinja o fluxo de fluido de acordo com a tabela na página C-20.
**** O controle do fluxo de entrada requer o uso de orifícios montados no coletor.
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Dimensões
Nº do modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R S T

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
41-5202-11

26,5 109,5 103 71 76 26,5 13,5 11,13
M6 x 1 

x 7
6 10,5 5,5 14 45 20 10 31 4741-5202-12

41-5202-15
41-5205-11

38 145 135 92,5 97,5 25 15 15,88
M10 x 1,5 

x 12
7 20,5 8 20 57 25 12,5 33,5 5441-5205-12

41-5205-15
41-5211-11

45,5 186,5 173 112,5 118,5 28,5 16,5 22,23
M12 x 1,75

x 13
9 11,9 13 29,5 55,5 29,7 21 42 7141-5211-12

41-5211-15

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-5202-21

26,5 109,5 103 71 76 26,5 13,5 11,13
M6 x 1

 x 7
6 10,5 5,5 14 45 20 10 31 4741-5202-22

41-5202-25
41-5205-21

38 145 135 92,5 97,5 25 15 15,88
M10 x 1,5

 x 12
7 20,5 8 20 57 25 12,5 33,5 5441-5205-22

41-5205-25
41-5211-21

45,5 186,5 173 112,5 118,5 28,5 16,5 22,23
M12 x 1,75 

x 13
9 11,9 13 29,5 55,5 29,7 21 42 7141-5211-22

41-5211-25

Nº do modelo V W X Y Z AB 
(anel circular)

AC AD

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
41-5202-11

15,5 N/D 17,3 18,2 30

Ø 7,65 x 
1,78

G 1/841-5202-12 3,2
41-5202-15
41-5205-11

19 N/D 21,7 14,3 30 G 1/841-5205-12 4,8
41-5205-15
41-5211-11

27,5 21 21 28,6 22,5 G 1/441-5211-12 4,8
41-5211-15

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-5202-21

15,5 N/D 17,3 18,2 30

Ø 7,65 x 
1,78

41-5202-22 G 1/8 3,2
41-5202-25
41-5205-21

19 N/D 21,7 14,3 30 G 1/8 4,841-5205-22
41-5205-25
41-5211-21

27,5 21 21 28,6 22,541-5211-22 G 1/4 4,8
41-5211-25

Especificações de montagem
Nº do modelo K L Q R W X Y

41-5202-XX M5 10,5 20 10 N/D 17,3 18,2
41-5205-XX M6 20,5 25 12,5 N/D 21,7 14,3
41-5211-XX M8 11,9 29,7 21 21 21 28,6

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

OBSERVAÇÃO: Consulte as limitações de 
comprimento de braço na página O-3

Todas as dimensões 
são em mm.

VersaCam™ Grampos giratórios

Dimensões de flange inferior/montagem em coletor 

C-28

F
D

B
C

P

A

H

G

M CLAMP STROKE
N TOTAL STROKE

E

 3X K

2x Z

V

T 2X S

4±0.12

X

R

W

Q

L

Y

ILMV152104 REV L
SWING CLAMP PLUNGER SHOWN IN THE EXTENDED LH CAM POSITION

4x AD x 90
ARM CLOCKING
FEATURE

ORDER ARMS
SEPARATELY

J PLUNGER
  THREAD

AC PORT
UNCLAMP D/A
VENT S/A
BREATHER PROVIDED

K
11.6 KN ONLY

AC CLAMP OR
PORT DEVICE

AB
O-RING,
MANIFOLD
MOUNT



© Vektek agosto de 2019 Fora dos EUA: +1 913-365-1045 www.vektek.com

Limitadores de grampos giratórios
 Os limitadores de giro simplesmente adicionam mais um elemento de 
flexibilidade no uso dos grampos giratórios da Vektek. Normalmente fornecido 
com	ângulo	de	giro	de	90˚,	é	possível	acrescentar	limitadores	de	giro	ao	grampo	
para	limitar	o	giro	do	braço	a	30˚,	45˚	ou	60˚.	Os	limitadores	instalados	na	
fábrica em um novo produto serão especialmente marcados para evitar trocas de 
grampos com diferentes ângulos de giro na sua oficina. Entre em contato com o 
especialista de atendimento ao cliente da Vektek se precisar de ângulos de giro 
superiores	a	90˚.

Limitadores de giro de  
grampos giratórios

Nº do  
modelo

Capacidade 
do grampo

Limitação 
de giro

81-5505-30 2 kN 30˚
81-5505-45 2 kN 45˚
81-5505-60 2 kN 60˚
81-5509-30 4,9 kN 30˚
81-5509-45 4,9 kN 45˚
81-5509-60 4,9 kN 60˚
81-5513-30 11,6 kN 30˚
81-5513-45 11,6 kN 45˚
81-5513-60 11,6 kN 60˚
81-5518-30 22 kN 30˚
81-5518-45 22 kN 45˚
81-5518-60 22 kN 60˚
81-5519-30 TC LP SC, 22 kN 30˚
81-5519-45 TC LP SC, 22 kN 45˚
81-5519-60 TC LP SC, 22 kN 60˚
81-5522-30 TC LP SC, 33 kN 30˚
81-5522-45 TC LP SC, 33 kN 45˚
81-5522-60 TC LP SC, 33 kN 60˚

ILMV150112   REV B

Posicionamentoo
 Usinado na maioria dos grampos giratórios Vektek, o recurso de posicionamento de braço reduzirá 
drasticamente o tempo de troca de braços para manutenção, substituição ou configuração do design Essa 
inovação elimina a necessidade de grampos giratórios especiais e dispendiosos e transfere modificações 
econômicas do usuário para os braços de fixação.

Outro pedido de cliente atendido pela Vektek...
 
   Um ponto de perfuração em cada grampo uniformiza a localização do braço em uma determinada 
posição. Há três pontos de perfuração adicionais para orientação a 90° dessa posição e entre os pontos. 
O acesso ao recurso de posicionamento é feito pela parte traseira ou pelo lado do braço, facilitando 
enormemente a troca para os usuários. Cada posição do braço pode ter suas próprias especificações.  

Standard Swing Clamp Arm Clocking Feature
Drill points shown in the clamped position

Four clocking features equally spaced 45° apart.

VersaCam™ Grampos giratórios 

Posicionamento padrão e limitadores de giro
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