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

Quando se recomenda o uso de 
Grampos giratórios TuffCam™ no lugar do
produto padrão? 
 Às vezes, há aplicações nas quais 
velocidade é essencial e que exigem braços 
pesados ou detecção de posição e feedback. 
Esses tipos de aplicação podem resultar em falha 
prematura não devido a defeitos nos grampos 
padrão, mas por excesso de velocidade, peso ou 
outros requisitos. 
 Quando a velocidade é essencial, os 
grampos giratórios padrão (que duram milhões 
de ciclos em aplicações normais) podem não 
corresponder às expectativas de ciclo de vida. 
Quando um grampo giratório padrão é danificado 
no início da sua vida útil devido a excesso de 
velocidade, a substituição por grampos giratórios 
TuffCam™ pode ser uma forma de manter os 
requisitos de velocidade e prolongar a vida útil 
do dispositivo na aplicação.  
 Quando o peso do braço danifica o 
mecanismo de giro de grampos giratórios 
padrão, o design de excêntrico triplo dos grampos 
giratórios TuffCam™  reforçam a articulação da 
esfera e do excêntrico. O design mais robusto, 
a maior capacidade e o mecanismo de rotação 
reforçado dos grampos giratórios TuffCam™pode 
ser sua melhor solução.

Posso operar os grampos giratórios 
TuffCam™ a qualquer velocidade que 
desejar?
 Não, há restrições. É possível manter os 
grampos giratórios TuffCam™ em uso prolongado 
a uma velocidade aproximadamente duas vezes 
maior que os grampos giratórios padrão sem 
danos. Caso você precise velocidades mais altas 
ou braços maiores, observe que isso reduzirá 
a vida útil mesmo dos grampos giratórios 
TuffCam™. Consulte o gráfico de tempos de 
fixação e vazões na página C-2 para determinar 
a velocidade da sua aplicação.

O que torna a sede de esfera do seguidor do 
excêntrico tão especial nessas unidades?
 Os três excêntricos e os três esferas 
do excêntrico guiam a rotação do êmbolo 
e proporcionam melhor orientação, apoio e 
estabilidade direcional. O design patenteado do 
seguidor do excêntrico é exclusivo no setor, e 
utiliza esferas sólidas de carboneto de tungstênio 
e sedes de esfera compostas. (Unidades de baixo 
perfil possuem sede de esfera e molas de aço 
inoxidável.) O design da sede da esfera garante 
o giro da esfera, sem emperramentos ou fricção 
que desgastam a pista do excêntrico e a esfera.

As exigências do meu dispositivo de fixação 
mudaram e estou pensando em usar os 
grampos giratórios TuffCam™. Posso trocar 
TuffCam™ pelo seu produto padrão?
 Sim, os grampos giratórios TuffCam™ 
possuem o mesmo invólucro de montagem dos 
grampos giratórios padrão correspondentes.

Quero usar suportes de trabalho com 
grampos giratórios TuffCam™. Será que os 
suportes de trabalho serão operados a uma 
velocidade suficiente para acompanhar as 
trocas de peça?  
 Existe uma certa defasagem entre a 
abertura dos grampos giratórios e a liberação 
total de pressão em qualquer circuito de suportes 
de trabalho. Esse é um aspecto crítico em 
suportes de avanço por fluido, pois o circuito 
precisa ter tempo para evacuar sob baixa 
pressão e permitir a retração dos êmbolos para 
recarregar o dispositivo. Se a velocidade for 
um problema na coordenação da retração do 
suporte de trabalho com os grampos giratórios 
TuffCam™, deve-se usar um suporte de avanço 
pneumático com o circuito de ar liberado antes 
da liberação do circuito hidráulico. Quando o 
circuito hidráulico é liberado, o suporte começará 
imediatamente a retrair, empurrando somente 
o ar da tubulação, e não o fluido hidráulico que 
tem viscosidade mais alta.

Estou usando uma bomba de alto volume 
que está "soprando" meus grampos 
giratórios. Os grampos giratórios TuffCam™ 
resolverão este problema? 
 Bombas de alto volume frequentemente 
incorporam acumuladores de alto volume. 
Um acumulador produzirá fluxo excessivo, 
aproximando-se do fluxo instantâneo infinito, 
e é destinado a cargas dinâmicas. Grampos 
hidráulicos são usados para manter cargas 
estáticas. O fluxo excessivo pode continuar 
a danificar os grampos, mesmo os grampos 
giratórios TuffCam™, e recomendamos  
mudar para uma bomba projetada para 
aplicações de fixação ou usar uma restrição  
de fluxo apropriada.

É importante sempre atingir a peça no local 
exato na minha aplicação. Devo usar os 
grampos giratórios TuffCam™? 
 Os grampos giratórios TuffCam™ terão 
maior precisão no ponto de contato. Lembre-se 
que qualquer ângulo de saída ou força lateral em 
última análise danificarão as pistas do excêntrico 
de qualquer grampo giratório e resultarão em 
perda de precisão. No caso de posicionamento 
de precisão, recomendamos pinos-guia, que 
podem ser implementados com um braço de 
extremidade simples ou de duas extremidades.

O que define um grampo giratório 
TuffCam™? 
 O design de excêntrico triplo e sentido 
único dos grampos giratórios TuffCam™ 
proporcionam a força e a confiabilidade para 
operar em velocidades mais altas e com braços 
maiores. Esse design também oferece precisão 
notavelmente melhor e repetibilidade em relação 
a outras marcas. O recurso de posicionamento, 
incluído em todos os estilos, reduz drasticamente 
o tempo de troca de braços para manutenção, 
substituição ou configuração do design. 

Como faço para medir a velocidade de 
fixação?
 A velocidade máxima de um grampo 
giratório é aplicável tanto à função de fixação 
como à de liberação, pois a dinâmica na pista do 
excêntrico e no seguidor do excêntrico se aplica a 
ambos os movimentos. Para estimar a velocidade 
da sua aplicação: 
 * Olhe para baixo na linha central do 
grampo giratório, perpendicular ao braço.
 * Ative o sistema de fixação enquanto 
observa o braço "girar" em posição.
 *  O olho pode acompanhar a velocidade 
do movimento por aproximadamente 1/16 s. Se, 
ao olhar diretamente para a extremidade do 
grampo giratório você conseguir observar todo o 
movimento do braço, o tempo de posicionamento 
deve ser de aproximadamente ½ s ou mais. 
 Veja as vazões e os tempos de fixação na 
página C-2 deste catálogo.
    Se, ao olhar diretamente para a 
extremidade do grampo giratório, você não 
conseguir observar todo o movimento do braço, 
ou se ele estiver fechado em momento e aberto 
no outro, o tempo de posicionamento é 
substancialmente menor que 1/2 s. Seu grampo 
de modelo padrão corre o risco de uma falha 
prematura. No entanto, os grampos giratórios 
TuffCam™  podem operar a uma velocidade 
maior. Veja as vazões e os tempos de fixação na 
página C-2.
    * Para calcular o tempo de fixação 
aproximado, some o volume total ativo dos 
dispositivos no ramo de controle específico do 
sistema, divida esse volume (pol3) pelo volume 
de saída da bomba (pol3/min) e, em seguida, 
multiplique esse número por 60 (60 s/min). Isso 
lhe dará o tempo teórico calculado para mover 
um dispositivo pelo curso, mas não leva em 
conta a perda de vazão devido a restrições de 
fluxo no sistema.

*TuffCam™ é uma marca  
registrada da Vektek.

Grampos giratórios TuffCam™

Perguntas frequentes
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As vazões acima são recomendações máximas e os tempos de fixação são 
recomendações mínimas.
- Três excêntricos para maior precisão do posicionamento do braço, giro 

mais suave e menor pressão de contato na superfície do excêntrico. 
- Sede de esfera composta para melhor função de giro, contato do 

seguidor do excêntrico e fricção reduzida.
- Esfera de carboneto de tungstênio, um dos materiais mais rígidos  

do mundo. 

Grampos giratórios TuffCam™

	Melhor separação do grampo
	Aumento da vida útil do excêntrico
	Melhor contato do excêntrico/pista 

Tempo de fixação e vazões de fluido dos
Grampos giratórios TuffCam™

Grampos gira-
tórios TuffCam™

Capacidade do
grampo gira-

tório
(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 0,2 276 0,5 110
5 0,3 764 0,7 327

11 0,4 1785 0,8 893

TuffCam™ de baixo perfil

22 0,5 2544 1,0 1272
33 0,5 4116 1,0 2058

ILMV150203  REV. E

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

Grampo giratório TuffCam™

Os grampos giratórios TuffCam™ foram desenvolvidos para atender suas 
demandas de aplicações de alta velocidade, posicionamento preciso e/ou braço 
pesado. Esses grampos com design de excêntrico triplo podem posicionar e fixar 
peças em menos de um segundo e operar com braços maiores que os grampos 
giratórios padrão.
 Estão disponíveis nestes estilos de corpo:

- Flange superior  - Flange superior de curso longo
  - Flange inferior  - Flange inferior de curso longo
  - Flange superior de baixo perfil - Flange inferior de baixo perfil
  - Baixo perfil com detecção de posição de haste
  - Baixo perfil com detecção magnética de posição
 Disponível como grampos de ação simples ou dupla.
	O design dos grampos giratórios TuffCam™ inclui três excêntricos para 

posicionamento mais preciso do braço, giro mais suave e menor pressão de 
contato na superfície do excêntrico.

 Sede de esfera patenteada para melhor função de giro e contato do seguidor 
do excêntrico com fricção dinâmica e estática reduzidas. 

	Esfera de carboneto de tungstênio.
 O BHC™ (revestimento rígido preto) no corpo do cilindro ajuda a evitar 

arranhões e riscos.
 O recurso de posicionamento do braço usa braços padrão da Vektek.
 Mesmo invólucro de montagem dos grampos giratórios VektorFlo® padrão.

TuffCam™ Swing Clamp Arm Clocking Feature
�

Arm clocking features shown in the clamped position
�

Six Arm Clocking features equally spaced 60˚ apart

Grampos giratórios TuffCam™

Características
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Especificações

Nº do 
modelo

Sentido do 
giro

Capacidade 
do cilindro* 

(kN) 

Curso 
vertical do
grampo **

(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.
41-4602-11 Direita

2 5,5 14 0,63 N/D 0,92 G1/8 x 15.16
41-4602-12 Esquerda
41-4605-11 Direita

4,9 8 20 1,90 N/D 3,82 G1/8 x 15.16
41-4605-12 Esquerda
41-4611-11 Direita

11,6 13 29,5 4,04 N/D 11,9 G1/4 x 18.72
41-4611-12 Esquerda

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4602-21 Direita

2 5,5 14 0,63 2,3 0,92 G1/8 x 15.16
41-4602-22 Esquerda
41-4605-21 Direita

4,9 8 20 1,90 7,8 3,82 G1/8 x 15.16
41-4605-22 Esquerda
41-4611-21 Direita

11,6 13 29,5 4,04 23 11,9 G1/4 x 18.72
41-4611-22 Esquerda

Ação simples e Dupla
	Três excêntricos para posicionamento mais preciso do 

braço, giro mais suave e menor pressão de contato 
na superfície do excêntrico.

	Sede de esfera patenteada para melhor função de giro, 
contato do seguidor do excêntrico e fricção dinâmica e 
estática reduzidas.

		Limpadores de fluorocarbono são padrão para melhor 
compatibilidade do líquido arrefecedor.

	O giro do modelo padrão é de 90° com ângulos 
de giro inferiores a 90° disponíveis com o uso de 
limitadores. 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.

	Mesmo invólucro de montagem dos grampos giratórios 
métricos VektorFlo® padrão.

	Esferas de carboneto de tungstênio para resistência e 
menor desgaste.

	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.
	Os grampos giratórios de flange superior 

TuffCam™podem ser montados em coletor ou em 
tubulação padrão.

O BHC™ (revestimento rígido preto) no corpo do cilindro 
ajuda a evitar arranhões e riscos. 

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 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-2.
**** O controle do fluxo de entrada requer o uso de orifícios montados no coletor.

Nº de Patente nos EUA
7.032.897

Grampos giratórios TuffCam™

Grampo giratório de flange superior
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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.
41-4602-11

25,2 108 101,5 44 31 26 13 11,13
M6 x 1 

x 7
6 10,5 5,5 14 45 20 10 31 47

41-4602-12
41-4605-11

36,3 143 134 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

41-4605-12
41-4611-11

44,2 185 172 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

41-4611-12

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4602-21

25,2 108 101,5 44 31 26 13 11,13
M6 x 1 

x 7
6 10,5 5,5 14 45 20 10 31 47

41-4602-22
41-4605-21

36,3 143 134 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

41-4605-22
41-4611-21 44,2 185 172 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
41-4611-22

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

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
41-4602-11

18 15,5 N/D 17,3 18,2 30
Ø 7,65 x 

1,78
G1/8 3,2

41-4602-12
41-4605-11

19 19 N/D 21,7 14,4 30
Ø 7,65 x 

1,78
G1/8 4,8

41-4605-12
41-4611-11

22,1 27,5 21 21 28,6 22,5
Ø 6,0 
x 2,0

G1/4 4,8
41-4611-12

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4602-21

18 15,5 N/D 17,3 18,2 30
Ø 7,65 x 

1,78
G1/8 3,2

41-4602-22
41-4605-21

19 19 N/D 21,7 14,4 30
Ø 7,65 
x 1,78

G1/8 4,8
41-4605-22
41-4611-21

22,1 27,5 21 21 28,6 22,5
Ø 6,0 
x 2,0

G1/4 4,8
41-4611-22

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

Dimensões de montagem 
Grampos giratórios de flange superior TuffCam™

Nº do modelo A K L Q R W X Y
41-4602-11

26 M5 10,5 20 10 N/D 17,3 18,2
41-4602-12
41-4602-21
41-4602-22
41-4605-11

37 M6 20,5 25 12,5 N/D 21,7 14,4
41-4605-12
41-4605-21
41-4605-22
41-4611-11

45 M8 11,8 29,7 21 21 21 28,641-4611-12
41-4611-21
41-4611-22

Grampos giratórios TuffCam™

Grampo giratório de flange superior

C-4
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Especificações

Nº do 
modelo

Sentido do 
giro

Capacidade 
do cilindro* 

(kN) 

Curso 
verticaldo 
grampo **

(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 dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4605-23 Direita

4,9 19 31 1,90 11,96 5,90 G1/8 x 15.16
41-4605-24 Esquerda
41-4611-23 Direita

11,6 34 51 4,04 40,15 20,48 G1/4 x 18.72
41-4611-24 Esquerda

Curso longo de dupla ação
 Os grampos giratórios de curso longo estão 

disponíveis em capacidades de 4,9 kN e 11,6 kN. 
 Mais que o dobro de curso de fixação vertical  

para permitir o máximo em desvio de peças  
e folga de giro.

 Três excêntricos para posicionamento preciso do 
braço, giro mais suave e menor pressão de contato 
na superfície do excêntrico.

 Esferas de carboneto de tungstênio para resistência 
e menor desgaste.

 Sede de esfera patenteada para melhor função de 
giro, contato do seguidor do excêntrico e fricção 
dinâmica e estática reduzidas.

 Mesmo invólucro de montagem dos grampos 
giratórios métricos VektorFlo® padrão.

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

 Limpadores de fluorocarbono são padrão para 
melhor compatibilidade do líquido arrefecedor.

	O giro do modelo padrão é de 90° com ângulos 
de giro inferiores a 90° disponíveis com o uso de 
limitadores. 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 dese-
nho do posicionamento na página C-12. 

 Braços vendidos separadamente - veja a seção O.
 Os grampos giratórios de flange superior TuffCam™ 

podem ser montados em coletor ou em  
tubulação padrão.

	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.

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 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-2.
**** O controle do fluxo de entrada requer o uso de orifícios montados no coletor.

Nº de Patente nos EUA
7.032.897

ILMV414604 REV F

SWING CLAMP PLUNGER SHOWN 
IN THE EXTENDED LH CAM POSTION

Grampos giratórios TuffCam™

Grampo giratório de flange superior e curso longo
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Para a vedação adequada, a superfície conjugada 
deve ser plana a 0,08 mm com uma rugosidade 
superficial máxima de 1,6 µm Ra

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

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4605-23

36,3 177 167 86,5 31,5 27 13 15,88
M10 x 1,5

x 12
7 20,5 19 31 57 25 12,5 33,5 54

41-4605-24
41-4611-23 47,4 249 236 123,5 36 30 14,5 22,23

M12 x 1,75 
x 13

9 11,8 34 51 55,5 29,7 21 42 71
41-4611-24

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

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4605-23

19 19 N/D 21,7 14,4 30 Ø 7,65 x 
1,78

G 1/8 4,8
41-4605-24
41-4611-23

22,1 27,5 21 21 28,6 22,5 Ø 6,0 x 
 2,0

G 1/4 4,8
41-4611-24

Dimensões de montagem 
Grampos giratórios TuffCam™ de flange superior e curso longo

Nº do modelo A K L Q R W X Y
41-4605-23
41-4605-24

37 M6 20,5 25 12,5 N/D 21,7 14,4

41-4611-23
41-4611-24

48 M8 11,8 29,7 21 21 21 28,6

Grampos giratórios TuffCam™

Grampo giratório de flange superior e curso longo
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Especificações

Nº do 
modelo

Sentido do 
giro

Capacidade 
do cilindro* 

(kN) 

Curso 
vertical do 
grampo **

(mm)

Curso Total 
(giro + 
vertical)

(mm)

Área do 
pistão
(cm2)

Capacidade 
de óleo*** 

(cm3)

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

41-4202-11 Direita 2 5,5 14 0,63 N/D 0,92
41-4202-12 Esquerda
41-4205-11 Direita

4,9 8 20 1,90 N/D 3,82
41-4205-12 Esquerda
41-4211-11 Direita 11,6 13 29,5 4,04 N/D 11,9
41-4211-12 Esquerda

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4202-21 Direita 2 5,5 14 0,63 2,3 0,92
41-4202-22 Esquerda
41-4205-21 Direita 4,9 8 20 1,90 7,8 3,82
41-4205-22 Esquerda
41-4211-21 Direita 11,6 13 29,5 4,04 23 11,9
41-4211-22 Esquerda

Ação simples e dupla
	Grampos giratórios de flange inferior estão 

disponíveis em capacidades de 4,9 kN e 11,6 kN. 
	Três excêntricos para posicionamento preciso do 

braço, giro mais suave e menor pressão de contato 
na superfície do excêntrico.

	Sede de esfera patenteada para melhor função de 
giro, contato do seguidor do excêntrico e fricção 
dinâmica e estática reduzidas.

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

	Limpadores de fluorocarbono são padrão para 
melhor compatibilidade do líquido arrefecedor.

	Mesmo invólucro de montagem dos grampos 
giratórios Vektek padrão.

	Esferas de carboneto de tungstênio para resistência e 
menor desgaste.

	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 giro do modelo padrão é de 90° com ângulos 

de giro inferiores a 90° disponíveis com o uso de 
limitadores. Giros de mais de 90° estão disponíveis 
em pedidos de produtos especiais.

	O recurso de posicionamento dos grampos 
TuffCam™ (página C-2) usa braços da Vektek com 
comprimento padrão.

	Os grampos giratórios de flange inferior TuffCam™ 
podem ser montados em coletor ou em  
tubulação padrão.

O BHC™ (revestimento rígido preto) no corpo do cilindro 
ajuda a evitar arranhões e riscos. 

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 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-2.
**** O controle do fluxo de entrada requer o uso de orifícios montados no coletor.

Nº de Patente nos EUA
7.032.897

Grampos giratórios TuffCam™

Grampo giratório de flange inferior

C-7
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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.
41-4202-11

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 47

41-4202-12
41-4205-11

38 145 135,5 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 54

41-4205-12
41-4211-11

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

x 13
9 11,9 13 29,5 55,5 29,7 21 42 71

41-4211-12

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4202-21

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 47

41-4202-22
41-4205-21

38 145 135,5 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 54

41-4205-22
41-4211-21

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

x 13
9 11,9 13 29,5 55,5 29,7 21 42 71

41-4211-22

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.
41-4202-11

15,5 N/D 17,3 18,2 30
Ø 7,65  
x 1,78

G 1/8 3,2
41-4202-12
41-4205-11

19 N/D 21,7 14,3 30
Ø 7,65  
x 1,78

G 1/8 4,8
41-4205-12
41-4211-11

27,5 21 21 28,6 22,5
Ø 7,65  
x 1,78

G 1/4 4,8
41-4211-12

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4202-21

15,5 N/D 17,3 18,2 30
Ø 7,65  
x 1,78

G 1/8 3,2
41-4202-22
41-4205-21

19 N/D 21,7 14,3 30
Ø 7,65  
x 1,78

G 1/8 4,8
41-4205-22
41-4211-21

27,5 21 21 28,6 22,5
Ø 7,65  
x 1,78

G 1/4 4,8
41-4211-22

Dimensões de montagem 
Grampos giratórios de flange inferior TuffCam™
Nº do modelo K L Q R W X Y

41-4202-11

M5 10,5 20 10 N/D 17,3 18,2
41-4202-12
41-4202-21
41-4202-22
41-4205-11

M6 20,5 25 12,5 N/D 21,7 14,341-4205-12
41-4205-21
41-4205-22
41-4211-11

M8 11,9 29,7 21 21 21 28,641-4211-12
41-4211-21
41-4211-22

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

Grampos giratórios TuffCam™

Grampo giratório de flange inferior
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Especificações

Nº do 
modelo

Sentido do 
giro

Capacidade 
do cilindro* 

(kN) 

Curso 
vertical

do grampo 
**

(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 dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4205-23 Direita

4,9 19 31 1,9 11,96 5,9 G1/8 x 15.16
41-4205-24 Esquerda
41-4211-23 Direita

11,6 34 51 4,04 40,15 20,48 G1/4 x 18.72
41-4211-24 Esquerda

Curso longo de dupla ação
	Os grampos giratórios de curso longo estão disponíveis 

em capacidades de 4,9 kN e 11,6 kN. 
	Mais que o dobro de curso de fixação vertical para 

permitir o máximo em desvio de peças e folga de giro.
	Três excêntricos para posicionamento preciso do braço, 

giro mais suave e menor pressão de contato na 
superfície do excêntrico.

	Esferas de carboneto de tungstênio para resistência e 
menor desgaste.

	Sede de esfera patenteada para melhor função de 
giro, contato do seguidor do excêntrico e fricção 
dinâmica e estática reduzidas.

	Limpadores de fluorocarbono são padrão para melhor 
compatibilidade do líquido arrefecedor.

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

	O giro do modelo padrão é de 90° com ângulos 
de giro inferiores a 90° disponíveis com o uso de 
limitadores. 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.

	Mesmo invólucro de montagem dos grampos 
giratórios métricos VektorFlo® padrão.

	Braços vendidos separadamente - veja a seção O.
	Os grampos giratórios de flange inferior TuffCam™ 

podem ser montados em coletor ou em  
tubulação padrão.

	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.

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 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-2.
**** O controle do fluxo de entrada requer o uso de orifícios montados no coletor.

Nº de Patente nos EUA
7.032.897

ILMV414204 REV F

SWING CLAMP PLUNGER SHOWN 
IN THE EXTENDED LH CAM POSITION

Grampos giratórios TuffCam™

Flange inferior e curso longo

C-9



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

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

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

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4205-23

38 178 168,5 115 119,5 25 15 15,88
M10 x 1,5 

x 12
7 20,5 19 31 57 25 12,5 33,5 54

41-4205-24
41-4211-23

47,5 250 237 155 161 28,5 16,5 22,23
M12 x 1,75 

x 13
9 11,9 34 51 58,5 31,5 22,3 42 72,5

41-4211-24

Nº do  
modelo V W X Y Z AB  

(anel circular)
AC AD

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4205-23

19 N/D 21,7 14,3 30 Ø 7,65 x 
1,78

G 1/8 4,8
41-4205-24
41-4211-23

29 22,3 22,3 28,6 22,5 Ø 7,65 x 
1,78

G 1/4 4,8
41-4211-24

Dimensões de montagem - TuffCam™
 Grampos giratórios de flange inferior e curso longo

Nº do modelo K L Q R W X Y
41-4205-23

M6 20,5 25 12,5 N/D 21,7 14,3
41-4205-24
41-4211-23

M8 11,9 31,5 22,3 22,3 22,3 28,6
41-4211-24

A

B
C

D
E

F
G

H

M CLAMP STROKE

P

2x ST

V

3X K

4 0.12

Y

W

Q

X

L

2x Z

R

N TOTAL STROKE 

ILMV414205 REV F

SWING CLAMP PLUNGER SHOWN IN THE EXTENDED LH CAM POSITION

J PLUNGER
THREAD

6x AD x 90
ARM CLOCKING
FEATURE

ORDER ARMS
SEPARATELY

AB
O-RING,
MANIFOLD
MOUNT

AC PORT
UNCLAMP

AC CLAMP OR
PORT DEVICE

K
11.6 KN ONLY

Grampos giratórios TuffCam™

Flange inferior e curso longo
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*TuffCam™ é uma marca registrada da Vektek.

 Três excêntricos para posicionamento mais 
preciso do braço, giro mais suave e  
menor pressão de contato na superfície  
do excêntrico. 

 Sede de esfera patenteada em aço inoxidável 
para melhor função de giro, contato do 
seguidor do excêntrico e fricção reduzida.

 Maior força de contato com o sulco do 
excêntrico fornecida por uma mola de  
aço inoxidável.

 Esfera de carboneto de tungstênio, um dos 
materiais mais rígidos do mundo.

Grampos giratórios TuffCam ™ de baixo perfil 
Design do seguidor do excêntrico

Grampos giratórios TuffCam ™  
de baixo perfil
 Os grampos giratórios TuffCam™ de baixo perfil da Vektek atendem a 
suas necessidade de velocidade, posicionamento preciso, braços pesados e/ou 
capacidade de fixação de até 33 kN. Esses grampos giratórios TuffCam™ de 
baixo perfil podem posicionar e fixar em um segundo ou menos, operar braços 
grandes com facilidade e incluem nosso recurso de posicionamento. O recurso de 
posicionamento reduz drasticamente o tempo necessário para a troca de braço para 
manutenção, substituição ou configuração do dispositivo de fixação.  
 Um dos pontos essenciais dessa inovação dos grampos TuffCam™ é o a 
inovação é a patenteada sede de esfera do seguidor do excêntrico , desenvolvido 
para melhorar a resistência e reduzir o desgaste. Usando a tecnologia de sulco em 
V da Vektek, uma bola de carboneto de tungstênio e uma mola de aço inoxidável, 
esses grampos reduziram a fricção estática resultando na melhor separação do 
grampo e no prolongamento da vida útil.

 Estão disponíveis nestes estilos de corpo:
-  Flange superior

 -  Flange superior e curso longo 
  (apenas dupla ação)
 -  Flange inferior
 -  Baixo perfil com detecção de   
  posição de haste
 - Baixo perfil com detecção
  magnética de posição

 Modelos de ação simples e dupla disponíveis. 
Os modelos de ação simples aumentaram 
as forças da mola para retorno positivo em 
aplicações de maior contrapressão. 

 O BHC™ (revestimento rígido preto) nos 
corpos dos cilindros ajuda a evitar arranhões 
e riscos.

 Limpadores de fluorocarbono padrão  
para melhor compatibilidade do l 
íquido arrefecedor.

 O recurso de posicionamento do braço usa 
braços padrão da Vektek.

* Excêntricos mais resistentes
* Molas mais fortes de ação simples
* Ângulo preciso de giro
* Posicionamento

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

Grampos giratórios TuffCam™ 

Características do grampo de baixo perfil
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Tempo de fixação e vazões de fluido dos
Grampos giratórios TuffCam™

Grampos  
giratórios  
TuffCam™  

Grampo giratório 
Capacidade

(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 0,2 276 0,5 110
5 0,3 764 0,7 327

11 0,4 1785 0,8 893

TuffCam™ de baixo perfil
22 0,5 2544 1,0 1272
33 0,5 4116 1,0 2058

ILMV150203  REV E

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

Vektek
Swing 
Restrictors
Page C-29
 

45º

60º

30º

90º

CLAMP
POSITIONRecurso de posicionamento do TuffCam™ 

de baixo perfil 
 Acrescentamos três recursos de posicionamento nos grampos giratórios de baixo 
perfil da Vektek. Nossos clientes solicitaram esses recursos de posicionamento para 
ajudar a melhorar e acelerar trocas do braço. 
 Um ponto de perfuração em cada grampo uniformiza a localização do braço  
em uma determinada posição. Há dois pontos de perfuração adicionais para  
orientação a 120° 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.  

As vazões acima são recomendações máximas e os 
tempos de fixação são recomendações mínimas.
-   Três excêntricos para maior precisão do 

posicionamento do braço, giro mais suave e menor 
pressão de contato na superfície do excêntrico. 

-   Sede de esfera composta para melhor função de giro, 
contato do seguidor do excêntrico e fricção reduzida.

-   Esfera de carboneto de tungstênio, um dos materiais 
mais rígidos do mundo. 

TuffCam™ Low Profile Swing Clamp Arm Clocking Feature

Views shown apply to Double and Single Acting TuffCam™ Top and Bottom Flange models.
�

Three counter sunk Ø 4.8 x 90° clocking feature drill points are shown in the clamped position.
�

The three clocking features are equally spaced 120° apart.

Grampos giratórios TuffCam™ 

Posicionamento do TuffCam™ de baixo perfil
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Ação simples e dupla 
 Os três excêntricos e os três esferas do excêntrico guiam a  

rotação do êmbolo e proporcionam melhor orientação, apoio e 
estabilidade direcional.

 Ideal para aplicações nas quais velocidade é essencial e que  
exigem braços pesados.

	Detalhes sobre os braços de grampos giratórios de baixo perfil são 
encontrados nas páginas O-8 a O-10. 

	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.

 Alta força de aperto em um dispositivo compacto.
	Conexões e capacidade de montagem em coletor e SAE.
 Braços vendidos separadamente.
	O giro do modelo padrão é de 90° com ângulos de giro  

inferiores a 90° disponíveis com o uso de limitadores.  
Giros de mais de 90° estão disponíveis em pedidos de  
produtos especiais.

	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.

ADVERTÊNCIA: Nunca deixe o braço encostar na peça de trabalho ou no dispositivo de fixação 
durante o giro.
 *  As capacidades do cilindro estão listadas na pressão máxima de operação de 350 bar 

(35 MPa) com braço VektorFlo® de comprimento padrão instalado. A pressão mínima  
de operação é de 52 bar (5,2 MPa) para cilindros de ação simples e 35 bar (3,5 MPa) 
para cilindros de 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 por 350 bar (35 MPa) e multiplique o número resultante 
pela pressão de operação hidráulica 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, 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 os tempos de fixação e as vazões de fluido da tabela na página C-2.

**** O controle do fluxo de entrada requer o uso de orifícios montados no coletor.

Especificações

Nº do 
modelo

Sentido do 
giro

Capacidade do 
cilindro* 

(kN) 

Curso 
vertical

do  
grampo **

(mm)

Curso Total 
(giro + 
vertical)

(mm)

Área do 
pistão
(cm2)

Capacidade 
de óleo*** 

(cm3)
Peso
(g)

Port X Depth
for Optional

In-Port
Valves****Estendido Retraído Estendido Retraído Estendido Retraído

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
41-4622-11 Direita

N/D 22
14,5

28 N/D 7,6 N/D 21,2 2550 G1/4 x 18.7241-4622-12 Esquerda 14,5
41-4622-15 Reta 28
41-4633-11 Direita

N/D 33
16

30 N/D 11,4 N/D 34,3 3992 G1/4 x 18.7241-4633-12 Esquerda 16
41-4633-15 Reta 30

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4622-21 Direita

54 22
14,5

28 15,5 7,6 43,3 21,2 2590 G1/4 x 18.7241-4622-22 Esquerda 14,5
41-4622-25 Reta 28
41-4633-21 Direita

80 33
16

30 22,8 11,4 68,4 34,3 4355 G1/4 x 18.7241-4633-22 Esquerda 16
41-4633-25 Reta 30

Cilindros de dupla ação (DA) e curso longo, acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4622-23 Direita

54 22 32 45,5 15,5 7,6 71,3 34,9 2948 G1/4 x 18.72
41-4622-24 Esquerda
41-4633-23 Direita

80 33 32 46 22,8 11,4 105 52,6 4881 G1/4 x 18.72
41-4633-24 Esquerda

ILMV140020 REV F

DOUBLE ACTINGSINGLE ACTING

Grampos giratórios TuffCam™

Especificações do grampo de flange superior de baixo perfil
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Dimensões
Nº do modelo A B D E F G H J K L M N P R T U V

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
41-4622-11

62.8 196 79.5 33.5 25 13 31.74 N/A 10.7 14.5 14.5 28 71 27.4 85.5 13 35.541-4622-12
41-4622-15
41-4633-11

77 216.5 89 33.5 25 13 38.09 N/A 13.5 18.1 16 30 89 35.1 100 12.5 44.541-4633-12
41-4633-15

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4622-21

62.8 185.5 79.5 33.5 25 13 31.74
M16 x 2.0 
Depth 19

10.7 14.5 14.5 28 71 27.4 85.5 13 35.541-4622-22
41-4622-25
41-4633-21

77 196.5 89 33.5 25 13 38.09
M16 x 2.0 
Depth 19

13.5 18.1 16 30 89 35.1 100 12.5 44.541-4633-22
41-4633-25

Cilindros de dupla ação (DA) e curso longo, acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4622-23

62.8 220.5 97 33 25 13 31.74
M16 x 2.0 
Depth 19

10.7 14.5
32

45.5 71 27.4 85.5 13 35.541-4622-24
41-4622-26 45.5
41-4633-23

77 228.5 105 33.5 25 13 38.09
M16 x 2.0 
Depth 19

13.5 18.1
32

46 89 35.1 100 12.5 44.541-4633-24
41-4633-26 46

Nº do modelo X Y Z AC AD AE AF
Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
41-4622-11

13 G1/4 N/A M10 x 2541-4622-12 27.4 35.1 N/A
41-4622-15
41-4633-11

35.1 13 G1/4 N/A M12 x 2541-4633-12 41.4 N/A
41-4633-15

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

41-4622-21
13 G1/4 26.5 M10 x 2541-4622-22 27.4 35.1 12.5

41-4622-25
41-4633-21

13 G1/4 32.5 M12 x 2541-4633-22 35.1 41.4 12.5
41-4633-25

Cilindros de dupla ação (DA) e curso longo, acionados hidraulicamente nas duas direções.

41-4622-23
27.4 35.1 13 G1/4 26.5 12.5 M10 x 2541-4622-24

41-4622-26
41-4633-23

35.1 41.4 13 G1/4 32.5 12.5 M12 x 2541-4633-24
41-4633-26

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

Dimensões de montagem 
Grampos giratórios de flange superior e baixo perfil

Nº do modelo A B C D E F

41-4622-XX 63,4 M10 27,4 27,4 35,1 14,5

41-4633-XX 77,6 M12 35,1 35,1 41,4 18,1

* Todos os orifícios (exceto o respiro) são enviados com um bujão de aço removível instalado.
** São fornecidos selos faciais circulares para rebaixamento de Ø 7/16 x 1/16 (2-011).

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

Y

L

X

R

R

AE
D/A ONLY
10.67 

REFERENCE
ARM
CROSSBOLT
DIMENSION

H

G
FD

B

A

U
E

M CLAMP STROKE

N CLAMP STROKE
P

V

T

Z

2X
120

AD
D/A ONLY

5.8,
SPANNER
WRENCH
HOLE

4.8

B

ILMV140021 REV G
Swing clamp plunger shown in
the extended straight cam position.
Wrench flats (AD) orientation not controlled

J
D/A ONLY

ORDER ARMS
SEPERATELY

D/A PLUNGER END,
SHOWN WITH
STANDARD ARM

* & **
MANIFOLD
MOUNT
UNCLAMP
PORT

* & **
MANIFOLD

MOUNT
CLAMP

PORT

4X K***

3X 4.8 X 90
ARM CLOCKING FEATURE

AC*
UNCLAMP- D/A
VENT- S/A
BREATHER
PROVIDED

AC*
CLAMP OR
PORT DEVICE

S/A PLUNGER
END, SHOWN
WITH
STANDARD
ARM

*** Quando montado em coletor, todos os quatro (4) parafusos de montagem devem ser usados  
 para assegurar vedação apropriada do anel circular facial. Os parafusos recomendados são  
 listados na coluna AF.

Grampos giratórios TuffCam™

grampo de flange superior de baixo perfil 
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Ação simples e dupla
 Os três excêntricos e os três esferas do excêntrico guiam a 

rotação do êmbolo e proporcionam melhor orientação, apoio 
e estabilidade direcional.

 Ideal para aplicações nas quais velocidade é essencial e que 
exigem braços pesados.

 Alta força de aperto em um dispositivo compacto.
 Conexões e capacidade de montagem em coletor e SAE.
	Detalhes sobre os braços de grampos giratórios  

de baixo perfil são encontrados nas páginas O-8 a O-10. 
	Para evitar danos ao cilindro e manter a garantia, use os 

cálculos de limites de vazão e de tempo recomendados.
	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.
	O giro do modelo padrão é de 90° com ângulos de giro 

inferiores a 90° disponíveis com o uso de limitadores. Giros de 
mais de 90° estão disponíveis em pedidos de produtos especiais.

	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.

ADVERTÊNCIA: Nunca deixe o braço encostar na peça de trabalho ou no dispositivo de fixação durante o giro.
 * As capacidades do cilindro estão listadas na pressão máxima de operação de 350 bar (35 

MPa) com braço VektorFlo® de comprimento padrão instalado. A pressão mínima de operação 
é de 52 bar (5,2 MPa) para cilindros de ação simples e 35 bar (3,5 MPa) para cilindros 
de 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 
por 350 (35 MPa) e multiplique o número resultante pela pressão de operação do sistema 
hidráulico 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, 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 os tempos de fixação e as vazões de fluido da tabela na página C-2.

**** O controle do fluxo de entrada requer o uso de orifícios montados no coletor.

Especificações

Nº do 
modelo

Sentido  
do giro

Capacidade do 
cilindro* 

(kN) 

Curso 
vertical

do grampo**
(mm)

Curso 
Total 

(giro + 
vertical)

(mm)

Área eficaz 
do pistão

(cm2)

Capacidade 
de óleo
(cm3)

Peso
(g)

Nº de modelo
Controle de vazão

Opcional****

Estendido Retraído Estendido Retraído Estendido Retraído

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
41-4222-11 Direita

N/D 22
14.5

28 N/D 7.6 N/A 21.2 3030 G1/4 x 18.7241-4222-12 Esquerda 14.5
41-4222-15 Reta 28
41-4233-11 Direita

N/D 33
16

30 N/D 11.4 N/A 34.3 4854 G1/4 x 18.7241-4233-12 Esquerda 16
41-4233-15 Reta 30

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4222-21 Direita

54 22
14.5

28 15.5 7.6 43.3 21.2 3070 G1/4 x 18.7241-4222-22 Esquerda 14.5
41-4222-25 Reta 28
41-4233-21 Direita

80 33
16

30 22.8 11.4 68.4 34.3 4854 G1/4 x 18.7241-4233-22 Esquerda 16
41-4233-25 Reta 30

Double Acting Long Stroke (D/A) Cylinders, actuated hydraulically both directions.
41-4222-26 Direita 32

45.5 15.5 7.6 70.9 34.9 433541-4222-27 Esquerda 54 22 32 G1/4 x 18.72
41-4222-28 Reta 45.5
41-4233-26 Direita 31.5

46 22.8 11.4 105.2 52.9 571141-4233-27 Esquerda 80 33 31.5 G1/4 x 18.72
41-4233-28 Reta 46

ILMV142020 REV F
SINGLE ACTING DOUBLE ACTING

Grampos giratórios TuffCam™

Especificações do grampo de flange inferior de baixo perfil
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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

Dimensões de montagem 
Grampos giratórios de flange inferior e baixo perfil

Nº do modelo B C D E F
41-4222-XX M10 27,4 27,4 35,1 14,5

41-4233-XX M12 35,1 35,1 41,4 18,1* Todos os orifícios (exceto o respiro) são enviados com um bujão de aço removível instalado.
** São fornecidos selos faciais circulares para rebaixamento de Ø 7/16 x 1/16 (2-011).
*** Quando montado em coletor, todos os quatro (4) parafusos de montagem devem ser usados para
 assegurar vedação apropriada do anel circular facial. Os parafusos recomendados são listados na coluna AF.

Dimensões
Nº do modelo A B D E F G H J K L M N P R T U V

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
41-4222-11

62.8 204 87 121 25 12.5 31.74 N/A 10.7 14.5 14.5 28 71 27.4 85.5 13 35.541-4222-12
41-4222-15
41-4233-11

79 224.5 96.5 130.5 25 13 38.09 N/A 13.5 18.1 16 30 89 35.1 100 12.5 44.541-4233-12
41-4233-15

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4222-21

121 25 12.5
M16 x 2.0 
Depth 19

10.7 14.5 14.5 28 71 27.4 85.5 13 35.541-4222-22 62.8 194 87 31.74
41-4222-25
41-4233-21

79 96.5 25 38.09
M16 x 2.0 
Depth 19

13.5 18.1 16 30 89 35.1 100 12.5 44.541-4233-22 205 130 13
41-4233-25

Double Acting Long Stroke (D/A) Cylinders, actuated hydraulically both directions.
41-4222-26

62.8 228.5 104.5 138 25 12.5 31.74
M16 x 2.0 
Depth 19

10.7 14.5 32 45.5 71 27.4 85.5 13 35.541-4222-27
41-4222-28
41-4233-26

79 236.5 112.5 146.5 25 13 38.09
M16 x 2.0 
Depth 19

13.5 18.1 31.5 46 89 35.1 100 12.5 44.541-4233-27
41-4233-28

Nº do modelo X Y Z AC AD AE AF
Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.

41-4222-11
13 G1/4 M10 x 2541-4222-12 27.4 35.1 N/A N/A

41-4222-15
41-4233-11

35.1 41.4 13 G1/4 M12 x 2541-4233-12 N/A N/A
41-4233-15

Cilindros de dupla ação (DA), acionados hidraulicamente nas duas direções.
41-4222-21

27.4 35.1 13 G1/4 12.5 M10 x 2541-4222-22 26.5
41-4222-25
41-4233-21

35.1 41.4 13 G1/4 12.5 M12 x 2541-4233-22 32.5
41-4233-25
Double Acting Long Stroke (D/A) Cylinders, actuated hydraulically both directions.
41-4222-26

27.4 35.1 13 G1/4 26.5 12.5 M10 x 2541-4222-27
41-4222-28
41-4233-26

35.1 41.4 13 G1/4 32.5 12.5 M12 x 2541-4233-27
41-4233-28

X

Y

L

R

R

AE
D/A ONLY

3X 10.67
CLOCKING

FEATURE

REFERENCE
ARM

CROSSBOLT
DIMENSION

H

N TOTAL STROKE

M CLAMP STROKE

B

G
PORTS F

D

U E
AD

D/A ONLY

2X
120

Z
P

V

T

B

5.8,
SPANNER
WRENCH

HOLE
4.8

ILMV142021 REV F

ORDER ARMS
SEPERATELY

D/A PLUNGER END,
SHOWN WITH

STANDARD ARM

J
THREAD
D/A ONLY

ARM CLOCKING FEATURE
3X 4.8 X 90

AC*
UNCLAMP-D/A

VENT-S/A
BREATHER
PROVIDED

AC*
CLAMP OR
PORT DEVICE

4X
K***

* & **
MANIFOLD

MOUNT
UNCLAMP

PORT

* & **
MANIFOLD

MOUNT
CLAMP
PORT

PLUNGER END,

SINGLE ACTING
SHOWN WITH

STANDARD ARM

Grampos giratórios TuffCam™

Dimensões do grampo de flange inferior de baixo perfil
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Baixo perfil com sistema de detecção de posição de haste

Nº do 
modelo

Sentido 
de giro

do grampo

Capacidade
 do cilindro

(kN)

A
(mm)

Port X Depth
for Optional

In-Port Valves*
Grampos TuffCam™ inferiores (DA), retração e extensão hidráulica

41-4222-21-PR Direita
22 46,5 G1/4 x 18.7241-4222-22-PR Esquerda

41-4222-25-PR Reta
41-4233-21-PR Direita

33 48,5 G1/4 x 18.7241-4233-22-PR Esquerda
41-4233-25-PR Reta

Grampos TuffCam™ de flange superior (DA), retração e extensão hidráulica
41-4622-21-PR Direita

22 46,5 G1/4 x 18.7241-4622-22-PR Esquerda
41-4622-25-PR Reta
41-4633-21-PR Direita

33 48,5 G1/4 x 18.7241-4633-22-PR Esquerda
41-4633-25-PR Reta

Grampos TuffCam™ de flange superior e curso longo (D/A), 
retração e extensão hidráulica

41-4622-23-PR Direita
22 64 G1/4 x 18.7241-4622-24-PR Esquerda

41-4622-26-PR Straight
41-4633-23-PR Direita

33 64 G1/4 x 18.7241-4633-24-PR Esquerda
41-4633-26-PR Straight

 *  O controle do fluxo de entrada requer o uso de  
 orifícios montados no coletor.

Baixo perfil com detecção de  
posição de haste Grampos giratórios  
	Disponíveis para uso em grampos giratórios TuffCam™ de dupla ação e 

de baixo perfil tanto de 22 kN como de 33 kN.
	Ignore o sufixo - PR - e consulte o número de peça do conjunto do 

modelo base para conhecer todas as outras dimensões.
	Pode ser usado o sistema de posição de haste do atuador com um 

interruptor mecânico ou um sistema de lógica pneumática para detectar 
quando o grampo está fechado ou aberto.

	A haste do atuador é concêntrica ao eixo do êmbolo.
 Todos os recursos dos grampos TuffCam™ se aplicam a estas unidades.
	O giro do modelo padrão é de 90° com ângulos de giro inferiores a 

90° disponíveis com o uso de limitadores. 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. 

 A haste do atuador se move com o mesmo movimento giratório  
e linear do êmbolo.

	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.

O BHC™ (revestimento rígido preto) no corpo do cilindro ajuda a evitar 
arranhões e riscos. 

U.S. Patent Nos.
6,886,820 
7,032,897

A
LENGTH

ROD FULLY
EXTENDED

10
THREAD
LENGTH

28.74
PILOT BOSS,
OPTIONAL

1.2

18
LENGTH
ROD FULLY
RETRACTED
 

5 WRENCH FLAT
4 WRENCH FLAT

6.33

ILMV414607 REV E

M5 X 0.8
THREAD

Grampos giratórios TuffCam™

Baixo perfil com detecção de posição de haste
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Baixo perfil com detecção magnética  
de posição Grampos giratórios
	Disponíveis para uso em grampos giratórios TuffCam™ de dupla ação e de baixo  

perfil tanto de 22 kN como de 33 kN.
	Ignore o sufixo - PS - e consulte o número de peça do conjunto do modelo base  

para conhecer todas as outras dimensões. 
	Sensores vendidos separadamente. 
	O alojamento do senso é concêntrico ao eixo do êmbolo.
	Para uso apenas com grampos de dupla ação.
	O recurso de posicionamento do braço é compatível com todos os braços padrão da  

Vektek Veja o desenho do posicionamento na página C-12. 
	O giro do modelo padrão é de 90° com ângulos de giro inferiores a 90° disponíveis  

com o uso de limitadores. Giros de mais de 90° estão disponíveis em pedidos  
de produtos especiais.

	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.

46-2297-00 PNP O kit de detecção de posição  inclui:  
Sensor 29-7001-00 e conjunto de cabos 27-6424-00

46-2297-01 NPN O kit de detecção de posição  inclui: 
Sensor 29-7001-01 e conjunto de cabos 27-6424-00

A utilização do PNP ou do NPN é determinado pelo tipo da  
unidade de controle à qual o sensor está conectado. 
É necessário um sensor para cada posição de detecção.

Características do sensor:
 - Contato normalmente aberto
 - Luz indicadora de LED 
 - Faixa de operação de 10 a 30 VCC
 - Contato máximo nominal de 3 W
	 -	Tempo	de	desligamento	de	≤	0,8	ms
	 -	Tempo	de	ativação	de	≤	1	ms

Baixo perfil com sistema de detecção magnética de posição

Nº do 
modelo

Sentido 
de giro

do grampo

Capacidade
 do cilindro

(kN)

A
(mm)

Port X Depth
for Optional

In-Port Valves*
Grampos TuffCam™ inferiores (DA), retração e extensão hidráulica

41-4222-21-PS Direita
22 65,5 G1/4 x 18.7241-4222-22-PS Esquerda

41-4222-25-PS Reta
41-4233-21-PS Direita

33 65,5 G1/4 x 18.7241-4233-22-PS Esquerda
41-4233-25-PS Reta

Grampos TuffCam™ de flange superior (DA), retração e extensão hidráulica
41-4622-21-PS Direita

22 65,5 G1/4 x 18.7241-4622-22-PS Esquerda
41-4622-25-PS Reta
41-4633-21-PS Direita

33 65,5 G1/4 x 18.7241-4633-22-PS Esquerda
41-4633-25-PS Reta

Grampos TuffCam™ de flange superior e curso longo (D/A), 
retração e extensão hidráulica

41-4622-23-PS Direita
22 81,5 G1/4 x 18.7241-4622-24-PS Esquerda

41-4622-26-PS Straight
41-4633-23-PS Direita

33 81,5 G1/4 x 18.7241-4633-24-PS Esquerda
41-4633-26-PS Straight

 *  O controle do fluxo de entrada requer o uso de  
 orifícios montados no coletor.

U.S. Patent Nos.
6,886,820 
7,032,897

25.5

44.5
6 A

Approx. 38 cm
Sensor

Approx. 5 Meter
Cordset

ILMV414608 REV E

BN
BK

BU

+

-

BN
BK
BU

+

-PNP

NPN1

4
3

1
4
3

T-Slot for sensor
(radial orientation

is controllable 
in 15  increments)

Model No. 46-2297-00
Schematic

Model No. 46-2297-01
Schematic

Grampos giratórios TuffCam™

Baixo perfil com detecção magnética de posição
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