
Necessita cotar rapidamente seu projeto Turnkey incluindo
uma unidade hidráulica com cabo de interface opcional para a máquina 
CNC, mesmo sem informações dispositivo hidráulico completo?

Dados reais: Seus clientes querem 
prevenir peças danificadas e evitar 
colisão/choques de ferramentas.

Com a Unidade Hidráulica Power Boss da Vektek, sua empresa ficará 
mais rápida e venderá mais rápido, ao mesmo tempo que irá proteger o 
capital de investimento de seu cliente.

Unidade Hidráulica para fixação de 
Dispositivo de Usinagem

• Confirmação completa do ciclo da fixação das
   peças via Monitoramento de pressão.
• Caixa de controle Eléctrico com tudo incluso.
• Integração de Controle Hidráulico com
   tudo incluso. 
• Envia todas os sinais de controle do PLC de sua
   Máquina manualmente mediante
   Operador Humano.
• Unidade Power Boss inclui carro com os seguintes
   benefícios: mantém a unidade livre de
   contaminação exterior e acima do nível
   do assoalho
• Facilita transporte da unidade.
• Projetado para instalações da Alta Pressão.
• Mantém a temperatura do óleo e prolonga a Vida
   dos grampos e mangueiras.
• Ideal para migrar a uma configuração rápida.
• Característica Plug and Play dando flexibilidade
   para agregar componentes adicionais.
• Equipe de alta produtividade e alto rendimento,
   com o melhor serviço Técnico, tudo sob a
   supervisão do melhor técnico da Vektek.
• Diga adeus a seus problemas de seleção de Bomba
   e volte a fabricar peças com mais rapidez
   e segurança.
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HORIZONTAL

VERTICAL

FILA DE FIXTURES

Controle da Unidade Hidráulica Vektek com 
PLC de sua máquina para aplicações com Robô 
ou operador humano.

Monitor: evita falhas de ferramentas de pressão  e 
monitora plenamente seus
elementos de aperto

Sinal de OK: Informa seu robô quando a peça 
usinada está pronta para ser removida.

Sinal de OK: Informa sua máquina quando a peça de 
trabalho está pronta para ser usinada.

STOP ou HOLD: Em caso de perda de pressão ou 
vigor total, impedindo que a peça seja danificada
POWER BOSS proteger a unidade mantendo a 
condição de trabalho.

Fica conectado diretamente ao dispositivo elétrico, 
Juntas
Rotativas para aplicações simultâneas 4º e 5º eixos

Ligar e desligar a energia da unidade POWER BOSS 
a Desacoplamento e FMS.

Parq:
Qualquer máquina,
Qualquer sistema de Fixação
Estaremos à sua disposição !!!
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Unidad Hidráulica Para Fixtures de Sujeción

Acumulador

Cabo de interface entre
Bomba / máquina CNC até 6
circuitos independentes Bloco com uma Válvula Bloco com duas Válvulas Bloco com três Válvulas

Interruptor de 
nível/temperatura do óleo

Linha de filtro de retorno
10 microns com indicador
obstrução eletrônico

Válvula reguladora de pressão
Interruptor pressão 
analógico

Válvula de 
retenção

Válvulas
operadas por 
solenóides

Interruptor de 
pressão digital

Cabo de conexão da Válvula

Botoeira para controlar válvulas 
operadas com solenóide      

Válvula 
manual

5 tipos de conexão elétrica de 
serviço disponíveis para as 
exigências ao redor do mundo
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LISTA DE VERIFICAÇÃO

ferramenta mecânica
Estado geral da boma: OK
Nível de óleo: OK
Temperatura do óleo: OK
Pressão da bomba de pré-Seteada: OK
Comece seqüência de aperto e
verificação de pressão: Linha / Válvulas
1, 2, 3, 4, 5, 6: OK
Pronto!

PROCESSO DE MÁQUINA CONCLUÍDO
ROBÔ -  DOWNLOAD PARTE
PROCESSO DE MÁQUINA 
CONCLUÍDO-HUMANO

PROCESSO DE MÁQUINA CONCLUÍDO
ROBÔ -  DOWNLOAD PARTE
PROCESSO DE MÁQUINA 
CONCLUÍDO-HUMANO

Parte do Download
Estado geral da bomba: OK
nível de óleo: OK
temperatura do óleo: OK
pressão da bomba de pré-Seteada: OK
Iniciar e verificação seqüência despinçamento
pressão: Linha / Válvulas de 6, 5, 4, 3, 2, 1: OK
Pronto para download com o robô

Parte do Download
Estado geral da bomba: OK
Nível de óleo: OK
Temperatura do óleo: OK
Pressão da bomba de pré-Seteada: OK
Iniciar e verificação seqüência despinçamento 
pressão: Linha / Válvulas de 1, 2, 3, 4, 5, 6: OK
Pronto para download com o operador!

Condições de alarme feedhold
(Bloqueio de avanço) ou E-STOP A
Um ou todos os seguintes:
Estado da bomba Geral: OK
Nível de óleo: OK
Temperatura do óleo: OK
Válvulas perda de pressão / Linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6.

E-STOP: PERDA DE PRESSÃO
FEED HOLD: PERDA DE PRESSÃO DE CLAMPEO 1, 2, 3.

1.NÃO ESTA PRONTO PARA INICIAR OPERAÇÃO;
2.NÃO ESTA PRONTO PARA ROBÔ;
3.NÃO ESTA PRONTO PARA OPERADOR;
4.QUEDA DE PRESSÃO.

DESCRIÇÃO:
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Juntas Rotativas
Variedade de modelos com fluxo
Único, duplo, 4, 6, 8, 12 e vias.
Juntas rotativas é uma conexão giratória, a pressão de alimentação
dos dispositivos, permitindo completa alimentação de 360   ° de rotação com 
ou sem pressão. A máquina ou um indexador separado pode fazer isso
indexado, juntas rotativas permitem o fornecimento de energia hidráulica aos 
dispositivo "em tempo real" nas máquinas durante o ciclo de maquinagem.

Os modelos de via simples, duplos, quádruplos, 6, 8 e 12 são
disponíveis para participar na sua alimentação.

Os modelos de SAE 6 são necessários para uma maior distribuição de fluído 
e todos sistemas de válvulas remotas. Os modelos SAE 4 podem ser 
utilizados em sistemas simples e sistemas de dupla ação, ação onde a 
velocidade de retracção não é crítica.

 





 



 

Desacopladores
Sistemas de Simples e Dupla Ação
Permite maneira rápida de conectar e desconectar seus dispositivos elétricos 
de unidade
hidráulica (fonte de pressão) e são ergonomicamente projetados para reduzir 
a fadiga ao operador.
Escolha a nossa alça de conexão de uma ou duas mãos como sua base 
estação apropriada. O sistema inclui mecanismo de bloqueio de duas mãos 
para sua segurança.

Este é um módulo autónomo conveniente incluindo acoplamento de conexão 
rápida, filtros, válvulas pilotadas e válvula de segurança.

Circuitos de simples ação requerem 2 mangueiras para desacoplador para 
liberar a pressão, para os sistemas de simples ação ver desacoplador com 
válvula de fechamento manual.
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Juntas Rotativas

Desacopladores

Desligue o equipamento da unidade hidráulica enquanto mantém a pressão durante o ciclo de maquinagem.
Fixação rápida hidráulica sem modificação da máquina ou sem interface de hidráulica ao vivo.

Opere seu dispositivo com fornecimento de pressão hidráulica contínua horizontal, vertical ou 4-eixo em máquinas CNC. Mantenha o seu dispositivo 
ligado a sua fonte de alimentação enquanto ele está em operação. Opção de envio de sinal eletrônico a partir da junta rotativa também disponível. 13



 















 

 

 

 

Guardian ™
Assegura o 
monitoramento da 
pressão
O sistema Guardião lhe dá um Monitoramento
A pressão constante "ciclo de maquinagem"
configurado para dispositivos de retenção da sua 
máquina-ferramenta. O equipamento é
construído com um IP de vedação 67, ambos
interruptores de pressão, como o transmissor e
conectores M12. O Guardião irá garantir um 
controle da pressão positiva de uma fabricação 
mais grave. O melhor de tudo, você pode 
monitorar a pressão sem problemas de 
interferência.

Los Componentes Guardian nunca 
requieren de una batería, ¡Nunca!

Os transmissores sem fio são
trabalho completamente selado
ambientes severos durante a usinagem.

Se dedicado a um acompanhamento 
permanente durante o ciclo de maquinagem.

Não afeta outros sistemas de monitoramento 
no seu sem fio existente.

Transmissor sem fio fabricado por
materiais da mais alta qualidade,
policarbonato com uma inserção especial 
aparafusado firmemente ao dispositivo 
fixação.

Simplificamos a maneira de conexão usando 
cabos e conectores padrão.

Várias opções de montagem para
unidade de controle principal.
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O Guardian monitora o sem fio com pressão em 
todo o ciclo interno da máquina durante a 
operação da máquina impedindo
choques de ferramentas em erros de produção 
enviando sinais para a sua máquina se houver 
quedas de pressão.
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Monitor de Pressão sem fio
Confiável, fácil e simples.
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Vektek LLC é uma empresa (fábrica), localizado nos EUA dedicada à
fornecer soluções para fixação de peças em todo o mundo. Nossos
produtos são feitos para atender às suas necessidades de design,
equipamentos ou dispositivos de fixação. Dia após dia, os produtos 
Vektek são usado em uma variedade de indústrias, incluindo 
automotiva, aeroespacial, equipamento pesado, energia e Medicina.

Nossas linhas de produtos incluem cilindros: rotativos, suportes articulados
 e outros. Para completar projeto elétrico, nossos catálogos também incluem 
colector de montagem da ferragem, válvulas, selos, prensas hidráulicas e 
unidades de desacoplamento. linhas com produtos em polegadas e métricas 
com pressões de funcionamento de 5000 psi (350 BAR) ou 100 psi (70 bar)

Vektek mantém seus processos de produção internos (in-house); isso nos dá 
controle completo em nossos tempos de produção, estoque e entrega.
Nossa qualidade e disponibilidade andam de mãos dadas.  

• Maquinagem
• Fresagem
• Montagem
• Brochamento
• Teste de vazamento
• Medição
• Soldagem

JUNTAS E PEÇAS (KITS DE REPOSIÇÃO) estão disponíveis para produtos Vektek, 
que lhe oferece tranquilidade no seu material de emergência quando sua 
máquina estiver parada é só nos enviar sua solicitação. Além disso, damos 
assistência de pessoa para pessoa, listagens peças seccionais, pontos de vista e 
manuais de instrução ou para sua comodidade também
eles podem ser acessados   on-line através da Internet. 
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Para mais informações visite nosso site: www.vektek.com e 
conheça nossa família de produtos e aplicações.

Contáctenos Directo para Cotizaciones, Soporte Técnico o si Tiene
dudas de cómo proceder con reparaciones?
Nuestros Centros de servicio le guiarán con mantenimiento de sus 
elementos en su fixture de clampeo, unidades hidráulicas e interfaces

ACCEDE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
vendas.vektek@accede.com.br    (11) 4398-7300
Rua 24 de Fevereiro, 47
Jardim Olavo Bilac
São Bernardo do Campo/SP
CEP: 09725-820
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