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A maioria das mais caras máquinas CNC para 
usinagem é adquirida sem dispositivos para 
fixação das peças de trabalho. Com as 
sofisticadas máquinas de hoje, que permitem 
alterar ferramentas em frações de segundos e 
fazer cortes com velocidade e precisão nunca 
imaginadas, a velocidade e a qualidade da 
fixação de peças é a mais importante 
oportunidade para economizar tempo e aumentar 
a produtividade. Os grampos VektorFlo® 
proporcionam uma "boa mãozinha" para trazer 
as peças ao mandril da máquina com menos 
esforço, mais uniformidade e maior produtividade 
a um custo ligeiramente maior que fixadores 
manuais. Os produtos VektorFlo® podem 
aumentar sua produtividade.

A escolha de uma marca de dispositivo de 
grampo hidráulico, assim como qualquer outra 
decisão importante, deve ser feita a partir de um 
ponto de vista informado e inteligente. A sua 
escolha deve se basear em vários fatores 
influenciados pelo uso ao qual a ferramenta se 
destina. Outros fatores podem ser utilizados para 
comparação geral e são fortes indicadores da 
qualidade em geral da marca selecionada. Antes 
de tomar qualquer decisão, reserve algum tempo 
para comparar com precisão a qualidade do 
produto, sua disponibilidade e as informações 
sobre ele, suporte técnico e manutenção 
oferecidos antes e após a venda. Ao fazer isso, 
você verá que os produtos VektorFlo® estão 
muito acima dos outros! É por isso que a Vektek 
é líder entre os fabricantes mundiais de produtos 
de fixação hidráulica de peças.

Produto de qualidade
Quando nós, na Vektek, decidimos entrar no 

mercado de fixações hidráulicas, sabíamos que 
apenas outro produto igual aos existentes não 
teria êxito. Usuários profissionais esperam 
produtos da mais alta qualidade complementados 
por suporte técnico experiente. Eles também 
esperam a disponibilidade imediata de peças, 
quando necessário. De posse desses 
conhecimentos, nossa equipe de engenheiros 
iniciou um extenso processo de desenvolvimento 
de produtos. Pesquisa, projeto, desenvolvimento e 
testes exaustivos resultaram em uma linha de 
produtos unificada, todos eles apropriadamente 
incorporando as seguintes características:

 O BHC™, um revestimento rígido preto 
especial, torna o corpo dos produtos 
VektorFlo® ainda mais durável. Esse processo 
de endurecimento de superfície de alta 
tecnologia praticamente elimina os arranhões 
e riscos nas paredes internas, o motivo mais 
comum para falhas de vedação e vazamento 
em algumas marcas.

 Superfícies de rolamento temperadas e 
cromadas são incorporadas para proporcionar 
melhores áreas de rolamento de carga onde 
for essencial à vida útil do dispositivo.

 Cada dispositivo é acoplado usando conexões 
G 1/4 ou G 1/8 Série L padrão. O 
acoplamento com anel circular normalmente 
é instalado sem vazamento pela primeira vez 
e em todas as outras vezes.

 Selos e limpadores especiais ajudam a 
impedir o início de vazamentos mantendo o 
fluido no interior e contaminantes no 
exterior. O lábio de vedação e os selos da 
cabeça do motor praticamente eliminam 
vazamentos externos (visíveis) e internos 
(invisíveis). A maioria dos dispositivos vem 
com um limpador para impedir a entrada de 
fragmentos no cilindro e danos ao selo. Os 
selos dos produtos VektorFlo® foram testados 
com a maioria dos líquidos arrefecedores 
mais comuns e tiveram desempenho estável 
com todos eles.

 A garantia de um produto indica a confiança 
de um fabricante na capacidade que um 
produto tem de funcionar sem problemas por 
um tempo determinado. Nossos produtos 
hidráulicos são garantidos por um ano a 
partir da data de envio. Para obter detalhes, 
consulte a declaração de garantia impressa.

Compare a durabilidade e a vida útil 
prolongada de nossos dispositivos com aquela 
dos concorrentes. Comprove você mesmo. 
Estamos prontos para qualquer comparação.

Disponibilidade de produtos 
e informações

Normalmente mantemos em estoque todos os 
itens deste catálogo. Assim, podemos dar uma 
resposta rápida para ajudá-lo em uma 
dificuldade. Muitos dispositivos VektorFlo® são 
intercabiáveis com dispositivos dos concorrentes 
para ajudá-lo a sair de uma posição complicada. 
Inclua prazos adequados em sua programação de 
produção ao encomendar grandes quantidades.

Tentamos criar um catálogo fácil de ler, 
entender e usar. O catálogo foi organizado de 
modo que você possa encontrar especificações, 
dimensões e características específicas do produto 
sem muitas explicações inúteis. Se você precisar 
de informações não incluídas neste catálogo, 
nossa Equipe de Engenharia de Aplicação terá 
imensa satisfação em esclarecer suas dúvidas.

Serviço pré-venda
Você pode contar com nossa exclusiva 

combinação de telemarketing, catálogo, internet 
e suporte técnico sempre que precisar, e não só 
quando estivermos "na vizinhança". Pegue o 
telefone e ligue para nós gratuitamente. Faremos 
o melhor possível para responder às suas perguntas, 
resolver seus problemas ou apenas discutir a 
aplicação quando conveniente para você. Esse 
serviço é gratuito e até pagamos pela ligação.

Um cliente típico constata que o processo é este:

 Após várias conversas com um representante 
de vendas da Vektek, você pode descobrir 
uma aplicação onde o custo de uma fixação 
hidráulica será compensado em um período 
bastante curto.

 Ligue quando quiser para discutir sua 
aplicação com um de nossos técnicos. Eles 
podem pedir informações sobre seus 
dispositivos de fixação, peças, máquinas e/
ou processos para análise e proposição de 
um conceito de fixação.

 Se quiser, podemos desenvolver um conceito 
personalizado de fixação hidráulica com base 
nas suas peças e enviar desenhos para 
ajudá-lo na finalização do projeto. Podemos 
também incluir uma lista de materiais. 

 Para ajudar no seu projeto de fixação, 
disponibilizamos arquivos CAD para cada 
produto no site www.vektek.com ou você 
pode solicitar um CD ao nosso  
representante de vendas.

 Quando seu projeto estiver pronto, basta  
ligar para fazer seu pedido. Ligue quando 
quiser e quando precisar dos componentes. 
Nosso compromisso é entregar o mais  
rápido possível.

 Só mais um detalhe para ter em mente. . . 
você pode ter todo esse serviço 
gratuitamente! Ligue e descubra  
você mesmo.

Serviço pós-venda
Ao contrário de alguns vendedores, não 

vamos desaparecer após a venda. Queremos 
que seu dispositivo de fixação funcione 
corretamente no momento da instalação e 
continue funcionando depois dela. E se algo 
não funcionar,BASTA LIGAR,estaremos sempre 
prontos para ajudar. 

Lembre-se: ao discar 

1-913-365-1045
você sempre nos acha: estaremos 

prontos para atendê-lo!

 Queremos você como cliente hoje, amanhã 
e no ano seguinte. Vamos continuar a fazer o que 
for preciso para ter você como cliente e ganhar 
seu respeito. Queremos ajudar a tornar seu 
negócio mais rentável.

Por que usar os produtos métricos VektorFlo®?
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Como planejar seu próprio sistema hidráulico de fixação de peças . . .
Uma fixação hidráulica de peças bem 

sucedida não acontece por acaso. Da mesma 
forma como outros processos de produção, ele 
deve ser cuidadosamente planejado. Mas isso 
não significa que você precisa ser um engenheiro 
hidráulico para implementar um sistema 
hidráulico de fixação de peças. O projeto de um 
sistema envolve apenas o bom-senso de aplicar 
alguns conceitos básicos de fixação de peças.

Aplicações de fixação hidráulica de peças se 
enquadram em duas categorias: conversões para 
substituir e atualizar dispositivos de fixação em 
equipamentos existentes, e novos dispositivos 
concebidos para a fixação hidráulica de peças. 
Em ambos os casos, é imperativo que você tenha 
em mente as forças que podem ser geradas por 
dispositivos de fixação hidráulica de peças. 
Um único dispositivo, que cabe na sua mão, é 
capaz de gerar uma força de aperto de cinco 
ton. Se estiver substituindo fixadores existentes 
de parafusos e porcas ou grampos manuais, 
certifique-se de que o dispositivo ou a base 
da máquina operatriz suportará as forças. Não 

arrisque danificar a mesa da máquina tentando 
fixar um grampo de 30 kN em uma ranhura em 
T que só pode suportar 15 kN de força.

 O uso de dispositivos de fixação hidráulica 
de peças não invalida de forma alguma os 
princípios de uma fixação confiável.  
O princípio 3-2-1 no que se refere à localização 
da peça de trabalho em três planos é tão 
aplicável para dispositivos de fixação hidráulica 
como para métodos manuais. Os dispositivos 
de fixação de peças devem ser posicionados de 
maneira a garantir um contato firme entre a  
peça de trabalho e os botões, pinos ou superfícies 
de posicionamento.

Comece o processo de planejamento 
perguntando a si mesmo o seguinte: O que 
você quer realizar com o sistema? Que tipo de 
operação o sistema usará? Qual a velocidade  
de fixação apropriada à velocidade da sua  
linha de produção?

Você deve selecionar tempos de ciclo 
realistas. . . Quanto menor o tempo de ciclo, 
maior será a fonte de alimentação necessária. 
Por exemplo, uma bomba com um motor elétrico 
de 1/3 HP pode ser satisfatória para atingir 
uma pressão de fixação em um determinado 
sistema em três segundos. No entanto, para 
realizar a mesma tarefa em um segundo, poderá 
ser necessário usar uma bomba com um motor 
elétrico de 1 HP – com um aumento considerável 
nas despesas iniciais e nos custos de operação. 
Portanto, antes de especificar ciclos instantâneos, 
certifique-se de que o aumento da velocidade 
de fixação realmente compensa os custos mais 
elevados da sua instalação. Considere se os 
segundos economizados podem ser usados de 
forma produtiva.

Tendo isso em mente, vamos avançar passo 
a passo em um plano de ataque para projetar 
seu sistema.

Para obter informações sobre os 
produtos de fixação hidráulica 
utilizados em aplicações em 
polegadas, entre em contato com 
os Especialistas de Atendimento 
ao Cliente Vektek e peça nosso 
catálogo de dispositivos de fixação 
hidráulica em polegadas. 

 No sentido de apoiar nosso processo 
de melhoria contínua de produtos, 
as especificações estão sujeitas a 
alteração sem aviso prévio. Devido a 
essas melhorias, os produtos podem 
não ser exatamente como mostrados na 
ilustração. Visite o site do catálogo em 
pdf para ver ilustrações mais atuais. 
www.vektek.com.
 No site, você também encontrará 
uma biblioteca CAD que ajudará no 
design do produto Vektek em seus 
projetos de fixação. 

Planejamento

Introdução

A-1
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Passo 1:
Em primeiro lugar, determine a natureza da 

operação a ser realizada, a quantidade de peças 
que será processada por ciclo e se as operações 
serão realizadas em mais de uma superfície 
de cada peça. Determine também o tempo 
que deve ser permitido para carregamento, 
descarregamento e fixação da peça.

Consulte o arquivo da máquina operatriz 
para determinar o espaço de trabalho disponível 
na mesa, na plataforma, no mandril ou em 
outras superfícies da máquina, como aplicável. 
Certifique-se de que o espaço disponível 
acomodará a peça ou o número de peças a 
processar de acordo com o fluxo de trabalho de 
produção. Em caso negativo, revise o plano.

Nas fases iniciais de planejamento do 
sistema, inclua medidas e dispositivos adequados 
para garantir a segurança dos trabalhadores e do 
equipamento. Para mais informações, consulte a 
secção de segurança na contracapa.

Passo 2:   
 Prepare um esboço da sequência de eventos 
que ocorrerá durante o ciclo de produção. Isso 
ajudará a determinar os tipos de válvulas de 
sequência especiais que podem ser necessárias, 
assim como qualquer controle externo (como 
conexões com controles da máquina) que a 
aplicação possa necessitar.

Passo 3:
Calcule as forças de corte geradas no 

processo de usinagem, e anote o sentido em que 
essas forças tendem a atuar na peça de trabalho. 
Se estiver planejando converter um sistema de 
fixação manual, você poderá utilizar os torques 
usados no momento. No entanto, recomenda-se 
que as forças de corte sejam calculadas como 
uma medida de precaução nesse caso, para 
garantir que os dispositivos de fixação de peças 
sejam dimensionados de modo a fornecer uma 
margem de segurança adequada. Os manuais de 
operação de muitas máquinas operatrizes trazem 
tabelas que relacionam as forças de usinagem ou 
fórmulas simples para calcular essas forças. Mas, 
se não puder encontrar essas informações, entre 
em contato conosco. Teremos imenso prazer em 
ajudá-lo nesta etapa inicial.

Passo 4 
  Planeje seus dispositivos de fixação com 
limitadores fixos para resistir à maioria das forças 
de corte e garantir a posição correta da peça 
de trabalho usando os principais recursos de 
posicionamento de peças.

Passo 5: (Opcional)
Normalmente, você precisa calcular as forças 

necessárias para superar o peso e a fricção da 
peça e para colocar a peça no lugar contra os 
limitadores do dispositivo de fixação. No entanto, 
com nossos sistemas, este é um passo opcional, 
graças ao design de duas fases das fontes de 
alimentação hidráulica VektorFlo®. A primeira 
fase de baixa pressão e alto fluxo posicionará 
os dispositivos de fixação ao redor da peça de 
trabalho e gerará força suficiente para assentar 
a peça de trabalho contra os limitadores do 
dispositivo de fixação antes que as forças de 
aperto de alta pressão sejam geradas. Além 
disso, em muitas aplicações, a natureza do 
dispositivo em si, assegurará a proximidade 
adequada da peça, eliminando a necessidade de 
dispositivos adicionais de posicionamento.

Passo 6:
Depois de determinar as forças de corte da 

máquina, será fácil calcular a força de aperto 
necessária para prender a peça de trabalho no 
dispositivo de fixação ou na mesa da máquina. 
Novamente, uma fórmula simples é tudo o que 
você precisa para obter uma resposta para os 
materiais com os quais trabalhará.  Entre em 
contato se precisar de ajuda.

Passo 7:
Determine em que pontos os grampos 

devem tocar na peça para prendê-la ou apoiá-la 
firmemente e evitar interferência nas operações 
da máquina. Se não for possível colocar os 
grampos onde não possam interferir com as 
operações de produção, será necessário utilizar 
um dispositivo de controle externo para afastar 
os grampos quando necessário na sequência 
de operação. Isso exigirá o uso de válvulas de 
comando elétrico para controlar separadamente 
os dispositivos que apresentam interferência.

Passo 8:
 Determine o tipo e o número de dispositivos 
de fixação de peças necessários com base no 
total da força de aperto exigida e nas posições 
de fixação selecionadas. Escolha de acordo com 
o tamanho, a força e a forma da parte, e com a 
operação da máquina.

Passo 9:
 Para ajudar a determinar a capacidade da 
fonte de alimentação, será necessário conhecer 
os requisitos de deslocamento total de óleo para 
os dispositivos selecionados. Em seguida, escolha 
uma fonte de alimentação com capacidade 
igual ou superior e determine se ela operará o 
sistema dentro das restrições de tempo de fixação 
preenchendo a planilha "Cálculo do Tempo de 
Fixação Aproximado de um Dispositivo", na 
página A-3.

Passo 10:
Selecione válvulas e outros componentes de 

controle para realizar a sequência de operações 
definida no Passo 2. Consulte a seção sobre 
válvulas deste catálogo para obter orientação.

Passo 11:
 Selecione os mecanismos de controle de 
segurança apropriados. Todos os módulos 
de alimentação elétrica VektorFlo® possuem 
um interruptor de pressão hidráulica como 
equipamento padrão, para garantir a 
manutenção de forças uniformes todo o tempo. 
No entanto, quando se utiliza uma fonte de 
alimentação para fornecer energia a vários 
sistemas individuais diferentes, cada sistema 
também deve ter seu próprio monitor de pressão.

 

Passo 12:
Por último, os componentes de tubulação 

necessários para conectar a fonte de alimentação 
às válvulas e aos dispositivos. Analise as 
especificações e o layout do sistema para 
determinar quais são as classificações, os 
tamanhos e os comprimentos necessários.

Passo 13:
Entre em contato se precisar de ajuda. Nossos 

engenheiros de aplicação não projetam fixadores. 
Eles trabalham para o êxito da sua aplicação de 
fixação hidráulica. Quer você esteja convertendo 
dispositivos de fixação existentes, precise de um 
projeto de fixação para uma nova peça ou queira 
uma rápida avaliação do seu design, estamos 
prontos para atender a todos os  
clientes VektorFlo® .

Ligue para  

1-913-365-1045 
 para tudo o que precisar em termos de fixação 
de peças. . . Descubra como a fixação hidráulica 

pode ser fácil, econômica e eficiente – com 
apenas uma chamada. Faremos o possível 
para responder às suas perguntas, fornecer 

conceitos ou consultoria e preparar uma cotação.  
Visite-nos em:  http://www.vektek.com

para baixar nossos últimos arquivos CAD.

Envie um e-mail para
internationalsales@vektek.com

se preferir receber os arquivos CAD em CD.
Indique o tipo de arquivo necessário.

Planejamento

Passos 1-13

A-2
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Cálculo do Tempo de Fixação Aproximado de um Dispositivo
1.  Pressão de operação prevista para o sistema = _____________________________________________ (Bar)
2.  Para cada ramo não sequencial de um sistema:
 A. [Área efetiva por dispositivo __________ (cm2)] x [curso usado _________________ (cm)] = _________ (cm3)
 B.   Número total de dispositivos =  ____________________________________________________
 C.   Multiplique as linhas (2-A) x (2-B) = ____________________________________ ____________ (cm3)
 D.   Repita os passos (2-A) a (2-C) para cada dispositivo e/ou comprimento de curso diferente:
 E.   Volume total não sequencial = linhas (2-C) + (2-D) =  _____________________________________ (cm3)
3.   Vazão do primeiro estágio da bomba (mais rápido - cm3/min, menor pressão) da página de especificações
  da bomba correspondente ou do catálogo Vektek = __________________________________________ (cm3/min)
4.   Tempo aproximado para atingir a função de pressão baixa = [linha (2-E) ÷ linha (3)] x (60) =  ________________ (segundos)
5.   Para cada ramo do circuito com uma válvula de sequência [se nenhuma válvula de sequência for usada, pule para a linha (5-J) e insira -0-]:
 F.   [Área efetiva por dispositivo __________ (cm2)] x [curso usado ________________ (cm)] =  _________ (cm3)
 G.   Número total de dispositivos =_______________________________________________________
 H.   Multiplique as linhas (5-F) x (5-G) =  ________________________________________________ (cm3)
 I.   Repita os passos (5-F) a (5-H) para cada dispositivo e/ou comprimento de curso diferente: =  _________________ (cm3)
 J.   Volume total sequencial = linha (5-H) + (5-I) = _________________________________________ (cm3)
6.   Estime o volume aproximado do acumulador (se nenhum acumulador for utilizado, insira -0-):
	 K.			49-0116-XX	≈	0,155	x	____________	(pressão	do	sistema	-	Bar)	 ____________________________ (cm3)
	 L.			49-0114-XX	≈	0,045	x	____________	(pressão	do	sistema	-	Bar)	 ____________________________ (cm3)
7.   Estime o volume aproximado de expansão da mangueira flexível (*):
 M.   Volume de expansão da mangueira flexível (cm3/m) =  ______________________________________ (cm3/m)
 N.   Comprimento total de mangueira utilizado (m) =  _________________________________________ (m)
 O.   Multiplique as linhas (7-M) x (7-N) = ________________________________________________ (cm3)
 P.   Repita as etapas (7-M) a (7-N) para cada mangueira de tamanho diferente  ___________________________ (cm3)
 Q.   Volume total de expansão de mangueiras flexíveis = linha (7-O) + (7-P) =  _________________________ (cm3)
8.   Volume de fluxo baixo de dispositivos no sistema = linha (5-J) + linha (6K ou 6L) + linha (7-Q) =  _____________ (cm3)
9.   Estime o volume de óleo previsto nas tubulações do sistema:
 R.   Tubulação de aço: 6 mm de diâmetro externo (X 4 mm de diâmetro interno) = (12,57 cm3/m) x (______ m) = ____ (cm3)
 S.   Tubulação de aço: 8 mm de diâmetro externo (X 5 mm de diâmetro interno) = (19,36 cm3/m) x (______ m) = ____ (cm3)
 T.   Mangueira flexível: 4,8 mm de diâmetro interno = (18,10 cm3/m) x (______ m) =  ____________________ (cm3)
 U.   Mangueira flexível: 9,53 mm de diâmetro interno = (71,25 cm3/m) x (______ m) = ___________________ (cm3)
 V.   Total de linhas (9-R) a (9-U) = ____________________________________________________ (cm3)
10. Total estimado de fluido no sistema = linhas (2-E) + (5-J) + (6K ou 6L) + (7-Q) + (9-V) =  _______________ (cm3)
11. Fator de compressão aproximado do fluido = [linha (10)] x [linha (1) ÷ 17575] = _______________________ (cm3)
12. Vazão do segundo estágio da bomba (mais lento - cm3/min, maior pressão) da página de especificações 
  da bomba correspondente ou do catálogo Vektek:  ___________________________________________ (cm3/min)
13. Tempo aproximado para atingir a função de pressão alta = [linha (8) + linha (11)] ÷ linha 12 x 60 = ___________ (segundos)
14. Posição estimada e tempo de fixação {** abaixo} = linha (4) + linha (13) + 1,25 (fator de desempenho
   do controle do motor) =  ________________________________________________________ (segundos)

Observações:
*  Nem todos os fabricantes de mangueiras fornecem esse dado, contudo é necessário adicionar algum valor lógico para acomodar  

o volume de "inchação" da mangueira quando pressurizada. Consulte o gráfico de mangueiras na seção de produtos em polegadas  
do site da Vektek para obter exemplos.

**  As vazões também serão influenciadas pelo tipo e pelo número de conexões, por válvulas de controle, válvulas especiais, coletores,  
conectores de mangueira e conectores rápidos. O posicionamento e o tempo de fixação finais podem variar ligeiramente dos tempos  
calculados acima devido à instalação das tubulações físicas reais.

Planejamento 
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Perguntas frequentes
 Esta lista de perguntas foi compilada a 
partir da experiência de responder a perguntas do 
tipo "Por que eu não sabia disso?" de clientes 
como você. Antes de encomendar fixadores, 
montar seu sistema de fixação ou mesmo 
considerar seu projeto completo, sugerimos que 
você leia esta lista de verificação para identificar 
alguns problemas comuns que podem surgir.

Devo usar ou, pelo menos, considerar 
o uso de cilindros de dupla ação?
 Os cilindros de dupla ação garantem a 
retração total e rápida do cilindro, mesmo em 
sistemas que apresentam restrições, como 
pequenos orifícios ou longas extensões de 
tubulação. O uso de cilindros de dupla ação é 
especialmente importante quando o tempo de 
retorno do êmbolo é crítico (como em alguns 
sistemas CNC). Também recomendamos usar 
cilindros de dupla ação em sistemas operando 
abaixo de 60 bar (6 MPa).

Se for necessário usar cilindros de ação 
simples, faça a si mesmo estas perguntas: 
reduzi o número de conexões (orifícios), o 
comprimento da tubulação e as restrições 
tanto quanto possível? Todos esses 
componentes têm o tamanho apropriado? 
 Algumas conexões e mangueiras disponíveis 
localmente (não da Vektek) têm orifícios 
extremamente pequenos, que restringem a vazão. 
O uso de conexões G 1/8 ou de tamanho 
semelhante pode ter esse efeito em um sistema. 
Essa restrição é ainda mais acentuada quando 
introduzida em uma linha de alimentação 
principal. Isso pode acontecer com algumas 
conexões e várias mangueiras. 
 Uma tubulação de comprimento excessivo 
pode criar uma coluna de óleo longa demais. A 
fricção produzida pelo movimento do óleo pela 
tubulação e pela mangueira diminuirá os tempos 
de resposta devido à inércia da coluna de óleo e 
da maior contrapressão do óleo de retorno. Se o 
óleo estiver sendo empurrando apelas por molas 
de ação simples, é possível que essa 
contrapressão seja alta o suficiente para 
interromper o movimento do cilindro.
 O dimensionamento correto das conexões 
para as linhas de alimentação principais e as 
linhas de suprimento do dispositivo normalmente 
será obtido com o uso de um coletor de 
distribuição de fluido VektorFlo® apropriado. As 
conexões dos dispositivos devem ser G 1/4 ou  
G 1/8. As linhas de alimentação principais devem 
ter pelo menos 8 mm para evitar restrições.

As tubulações estão livres de obstruções e 
contaminantes? 
 A tubulação sempre deve ser lavada após o 
corte. Mesmo que não tenha sido cortada em sua 
oficina, ela foi cortada antes de ser entregue a 
você. Fragmentos, rebarbas, sujeira e outros 
contaminantes se acumularam no interior da 
tubulação e nas passagens perfuradas. Esses 
contaminantes podem cortar os selos do 
dispositivo, danificar as superfícies de vedação 
das válvulas, causar funcionamento irregular e 
reduzir a vida útil se não forem removidos antes 
da instalação do dispositivo de fixação. O uso de 
conexões inadequadas também pode causar 
obstruções e restrições. Certifique-se de que não 
criou obstruções usando peças fora de padrão.

Minha bomba tem o tamanho adequado? 
Ela tem potência nominal de ____l/min, ou 
de _____cm3 por minuto. Meus dispositivos 
exigem um total de _____cc de óleo para 
atuação.
 Para a maioria dos dispositivos de fixação 
de tamanho normal, não se recomenda o uso de 
uma bomba com potência nominal superior a 8 
l/min (litros por minuto). Se sua bomba tiver 
uma potência nominal muito acima de 4 l/min, 
entre em contato conosco. Preferimos fornecer 
orientação segura agora do que arriscar danos 
aos seus grampos e vender reposições. Nunca 
ultrapasse as vazões recomendadas para seu 
sistema. Se não tiver certeza, pergunte-nos. 

Minha bomba funciona continuamente.  
É o tipo certo de bomba? 
 Ligue para nós. Ela muitas vezes pode ser 
utilizada. Provavelmente, algumas modificações 
serão necessárias. Se você tiver uma bomba 
VektorFlo® que funciona continuamente, entre 
em contato conosco imediatamente (elas não 
foram concebidas para funcionar continuamente).

Tenho usado uma bomba de descarga (gera 
pressão, desliga e descarrega a pressão 
automaticamente). Essa bomba é adequada 
para a fixação de peças? 
 Possivelmente. Ela funcionará se os circuitos 
tiverem sido projetados corretamente. Pode  
exigir modificações especiais do circuito ou 
necessitar de um desacoplador de paletes  
para funcionar apropriadamente.

Quero fazer cortes diretamente em um 
grampo. Isso é possível?
 É, mas exigirá considerações especiais no 
projeto. Nós recomendamos que as forças de 
corte sempre sejam direcionadas para um 
limitador fixo. Os limitadores fixos são projetados 
para impedir o movimento da peça. Um grampo 
é projetado para posicionar a peça e forçá-la de 
encontro a um limitador fixo. Para realizar uma 
usinagem em direção a um grampo, ele deve ser 
suficientemente dimensionado para resistir a 
todas as forças de corte e de usinagem ou a peça 
tenderá a se deslocar.

Quando uso um indicador de mostrador na 
minha peça, a peça dobra quando é fixada. 
Por quê?
 Os grampos devem ser colocados em 
posição diretamente oposta a um localizador, 
suporte hidráulico ou qualquer outro elemento de 
suporte. Esse elemento pode ser uma parte do 
dispositivo de fixação, parte sólida de uma peça 
rígida ou um localizador flutuante 
adequadamente dimensionado, como um suporte 
hidráulico. Se o grampo de fixação estiver 
aplicando força sobre uma peça que não é 
diretamente transmitida para um limitador 
sólido, ele poderá deformar a peça. A fixação em 
ângulos de saída ou aperto da peça com força 
excessiva também pode causar sua deformação. 
Envie uma impressão do seu projeto de 
dispositivo de fixação e teremos imenso prazer 
em avaliar e fazer sugestões.

Os quatro cantos da minha peça são fixados 
em localizadores sólidos. Quando os 
grampos são soltos, a peça parece "saltar" 
para um formato diferente. Por quê?
 Em primeiro lugar, é praticamente 
impossível prender todos os quatro pontos de 
localização exatamente no mesmo plano no 
dispositivo de fixação. (Consulte a explicação 
sobre os princípios de fixação 3-2-1 no texto 
sobre o projeto de um dispositivo de fixação.) Em 
segundo lugar, como sua peça não pode ter 
todos esses quatro pontos no mesmo plano, ela é 
deformada quando fixada. Outros fatores como 
alívio de tensão podem fazer com que a peça 
mude seu formato "livre" após a usinagem.

Minha bomba liga e desliga a 
aproximadamente 3-5 segundos. Por quê?
 Pode haver várias causas: Uma válvula de 
carretel quando utilizada com uma bomba de 
demanda fará com que ela ligue e desligue à 
medida que seu escoamento interno perde 
pressão. A utilização de válvulas de carretel 
invalida a garantia de bombas VektorFlo®. 
Sugerimos a utilização de válvulas de gatilho de 
"vazamento zero" ou selos de corte. 
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 Cilindros industriais de dupla ação não foram 
concebidos para fixação. Esses cilindros, mesmo 
aqueles de alta qualidade, possuem vazamento 
significativo em todos os selos internos. Esse 
vazamento normalmente não será visível 
externamente. Vazamentos internos de um lado 
do pistão para o outro farão com que as bombas 
sejam desligadas e ligadas excessivamente. 

 OBSERVAÇÃO: Esses cilindros devem ser 
evitados em todas as aplicações em palete 
pois podem causar desconexão rápida por 
perda de pressão ou contrapressão.

 Todos os vazamentos em conexões, selos ou 
outros pontos típicos acabarão fazendo com que 
uma bomba seja desligada e ligada. Se sua 
bomba VektorFlo® for desligada e ligada com 
mais frequência do que você achar apropriado 
(mais de uma vez por minuto sem deslocamento 
de válvula), entre em contato conosco. Teremos 
todo o prazer em oferecer consultoria.

Quero limitar a pressão em um circuito 
hidráulico em sequência. Qual válvula devo 
instalar primeiro?
 Recomendamos que você evite colocar uma 
válvula de função especial em seguida a outra, 
se possível.  Se precisar fazer isso, coloque a 
válvula limitadora de pressão após a válvula de 
sequência. Isso evita que a válvula limitadora 
seja fechada antes que o circuito em sequência 
seja completamente ativado.

Quero ter várias operações em sequência no 
meu sistema de fixação. Posso colocar três ou 
quatro válvulas de sequência em série?
 Não recomendamos essa solução. Nossas 
válvulas de sequência funcionam melhor se 
alimentadas diretamente pela tubulação de 
suprimento hidráulico principal e reguladas em 
pressões diferentes. Recomendamos uma pressão 
diferencial de pelo menos 35 bar (3,5 MPa). 

Minha empresa usa uma grande quantidade 
de conexões de latão em nosso produto. 
Posso usá-los para conectar com a fixação 
hidráulica?
Não, conexões de latão e algumas conexões de 
alumínio ou de aço são destinados a pressões 
baixas. Certifique-se de que as conexões 
adquiridas localmente têm classificação nominal 
para operação a 350 bar (35 MPa). Não 
recomendamos a utilização de conexões ara 
pressão mais baixa. Solicite conexões BSPP Série 
S de alta pressão a seu fornecedor.  

Preciso desconectar meu dispositivo de 
fixação da bomba. Também preciso de 
grampos de dupla ação. Como posso fazer 
isso?
 Nosso conector de paletes foi projetado com 
uma conexão de dupla ação incorporada. Você 
pode adicionar uma segunda desconexão rápida 
(sugerimos uma fêmea) para essa conexão, 
conectar uma segunda linha e as válvulas 
apropriadas. Esse é um recurso exclusivo do 
desacoplador de paletes VektorFlo®.

Utilizamos por 3 meses um dispositivo de 
fixação que é, em seguida, armazenado por 
6 meses e colocado de volta em produção. 
Como podemos manter tudo funcionando?
 Manutenção preventiva. Drene o líquido 
arrefecedor dos dispositivos de fixação, remova 
qualquer acúmulo de líquido arrefecedor, limpe-
os e seque-os antes do armazenamento. Um 
revestimento leve de proteção contra corrosão 
pode ser útil. Armazene-os em local fresco, seco e 
limpo. Incentivamos o uso de grampos de dupla 
ação em dispositivos de fixação que sejam 
armazenados por períodos prolongados.

Nossos grampos de fixação são usados para 
retificação de ferro fundido.  Nossos líquidos 
arrefecedores também parecem ser 
corrosivos (nossas placas de suporte 
enferrujam). Seus grampos de fixação 
resistirão a essas condições?
 Nada será 100% infalível. Nosso uso 
extensivo de cromagem dura, aço inoxidável e 
nosso BHC™resistente à corrosão proporcionará 
a melhor resistência possível. Nossos processos 
possibilitam que nossos grampos de fixação 
funcionem por mais tempo, com menos 
problemas, mesmo nesse ambiente destrutivo.
 A manutenção preventiva é essencial  
para manter os sistemas e componentes 
hidráulicos funcionando com desempenho 
máximo por milhões de ciclos. Não deixe de  
lavar todo o sistema no mínimo uma vez por  
ano ou, em ambientes com contaminação 
elevada, mais frequentemente. 

Quando abro os grampos de ação simples, 
uma pequena quantidade de líquido 
arrefecedor sai pelo orifício de ventilação. Os 
grampos ficam cobertos de líquido 
arrefecedor durante todo o ciclo da máquina. 
Posso eliminar esse problema?
 Possivelmente. Sugerimos que você instale 
uma tubulação de ventilação para ar fresco em 
cada orifício de respiro. Essa tubulação pode ser 
feito de cobre ou de plástico. Se não for possível 
conectar ao ar fresco, um coletor no tubo ou uma 
área de entrada de ventilação protegida reduzirá 
a quantidade de líquido arrefecedor entrando nos 
cilindros. Manter o líquido arrefecedor fora 
reduzirá a chance de corrosão nos cilindros.  
Isso também permitirá evitar que os cilindros 
tenham que expelir líquido arrefecedor no 
retorno, causando lentidão de movimento.  
Nossos grampos giratórios agora estão 
disponíveis com ventilação inferior para  
permitir que acessem o ar seco das áreas 
protegidas sob o dispositivo de fixação.

Meus grampos de fixação têm furos roscados. 
Qual é o significado das etiquetas "P", 
"ADVANCE" (Avançar) e "RETRACT" 
(Retrair)?
 Esses furos roscados são chamados de 
acoplamentos.  Os acoplamentos com a etiqueta 
"P" ou a "ADVANCE" (Avançar) normalmente são 
usados para fixar a peça, e "RETRACT" (Retrair) 
indica que o acoplamento é normalmente usado 
para abrir ou retrair o grampo de fixação.

Meu representante de produtos químicos 
recomendou o uso de fluido hidráulico à 
base de água-glicol. Quais são os benefícios 
desse fluido, e devo usá-lo?
 Fluido hidráulico de água e glicol é um fluido 
não tradicional. Esse fluido foi desenvolvido para 
uso onde não são permitidos fluidos à base de 
petróleo. Eles são comumente usados em áreas 
que requerem fluidos resistente ao fogo. Eles 
geralmente causam problemas nos selos, válvulas 
e bombas do dispositivo. Não recomendamos o 
uso de fluidos à base de água-glicol. Podemos, 
em alguns casos, fornecer dispositivos com 
compostos de vedação aceitáveis para uso nesse 
ambiente. Não podemos recomendar ou garantir 
sua utilização em qualquer bomba ou válvula de 
controle direcional da Vektek.
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É recomendado o uso de selos de Viton®? 
 Selos feitos de fluorocarbono, como o 
Viton®,podem ser uma boa resposta para 
aplicações a alta temperatura, de até 178 °C; no 
entanto, o tipo de fluido também é importante. 
Esse uso pode ser aceitável na maioria dos 
fluidos em pressões mais baixas, mas 
fluorocarbono não é a resposta universal para 
todos os problemas com fluido. Há outros 
compostos de vedação aceitáveis para utilização 
com fluidos de água-glicol e outros fluidos pouco 
comuns. Nossa equipe pode recomendar o selo 
mais adequado para sua aplicação. Como os 
selos de fluorocarbono podem ser adequados 
para sua aplicação, oferecemos essa opção em 
muitos de nossos cilindros. Entre em contato  
para mais detalhes.

Que temperatura é alta demais para o uso 
de fluido hidráulico?
Qualquer temperatura acima de 177 °C é 
considerada alta demais para a maioria dos 
fluidos hidráulicos e dos selos. Nossos selos 
padrão são classificados para operar em 
temperaturas de 4 °C a 71 °C. Mesmo os selos 
feitos de Viton® (fluorocarbono) não são 
recomendados acima de 177 °C. Para consultoria 
sobre aplicações de alta temperatura, entre em 
contato com o Departamento de Engenharia da 
Vektek, que está sempre pronto para ajudar.

Meu cilindro está conectado a uma bomba. 
O cilindro estende mas não retrai. O que 
está errado?
 Há uma válvula de controle direcional no 
circuito? Se não, você precisará de uma. O 
cilindro é de ação simples ou dupla? Poderia 
enviar um diagrama ou um desenho à mão para 
que possamos usar no diagnóstico de falhas? 
Teremos imenso prazer em ajudá-lo.

Quero operar meus grampos 
pneumaticamente. Minha aplicação não 
precisa de muita força. Como esses cilindros 
estão sendo usados para posicionar as peças 
de trabalho, a operação pneumática é 
aconselhável? 
 Alguns dos nossos cilindros (mas não os 
suportes) podem ser operados pneumaticamente, 
outros podem ser adaptados para esse uso. Se a 
operação pneumática fornecer a força adequada 
e você ficar satisfeito, nós também ficaremos. Em 
alguns casos, cilindros e suportes em linha reta 
são operados com êxito usando gás de alta 
pressão. Os grampos giratórios não podem 
ser utilizados com gás de alta pressão.  
Entre em contato com nossa fábrica para obter 
informações sobre a linha de grampos 
pneumáticos, especificamente concebidos para 
fixação de peças pneumática na oficina 
(disponível apenas em polegadas).

Preciso de um tipo de posicionador 
retrátil. Quero que ele "desapareça" depois 
que a peça for carregada. Você tem algo 
assim?
 Cilindros tipo bloco de puxar ou qualquer 
cilindro de dupla ação podem ser utilizados desta 
forma. Se for necessário um posicionamento de 
alta precisão, use uma bucha-guia.

Como faço a leitura do medidor e o que ela 
significa? 
 Em primeiro lugar, descarregue toda a 
pressão do sistema.  Verifique se o medidor 
funciona corretamente. Certifique-se de que o 
medidor retorna a zero.  Pressurize o sistema e 
leia o medidor. A leitura atual do medidor indica 
a pressão de operação do seu sistema de fixação 
a menos quando há uma derivação de circuito de 
limitação de pressão.  (O sistema todo se 
equaliza	nessa	pressão	e	a	∆	P	é	negligenciável	
quando em condições de fixação estática.)

Preciso de um grampo como o 41-5011-11, 
porém que use uma haste de 150 mm. Você 
pode me ajudar?
 Possivelmente. Ocasionalmente, atendemos 
pedidos especiais. Entre em contato conosco. 
Geralmente, descobrimos um dos nossos produtos 
em desenvolvimento atendem a tais pedidos 
especiais. Se você tiver uma necessidade 
especial, vale a pena perguntar. Podemos decidir 
incorporar seu pedido a um projeto de 
desenvolvimento. Podemos não ser conseguir 
produzi-lo (ou melhor, você pode não querer 
isso) devido ao custo. Talvez seja algo que já 
fizemos antes e que seja relativamente fácil.  
 O risco no uso de produtos "especiais" é que 
não temos um estoque de reposição para peças 
personalizadas. Quando sua máquina apresentar 
problemas (quando, e não se) e você precisar de 
uma reposição urgente, será necessário fabricar 
as peças personalizadas a partir do zero. Você 
precisará encomendar peças de reposição no 
momento do pedido original. O custo de uma 
única reposição em um dispositivo especial 
complicado pode chegar a 5-10 vezes do custo 
inicial. Um pouco de antecipação será muito 
benéfico caso você precise de uma peça  especial.

Se tiver alguma pergunta, entre em contato 
conosco por telefone, faz, carta ou e-mail. 

Teremos imenso prazer em ajudá-lo a usar os 
produtos VektorFlo® 

com maior eficiência. 

1-913-365-1045
1334 East 6th Avenue

Emporia, KS 66801 EUA
Fax: 1-816-364-0471

internationalsales@vektek.com
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  Dispositivo de fixação projetado por: _______________________________

  Dispositivo de fixação fabricado por: _______________________________

  Construído para: __________________________________________

  Nº de série do dispositivo de fixação _______________________________

1. Todas as leituras dos manômetros foram feitas e verificadas na pressão de operação "0".   ______ Sim ______ Não

2. Pressão de operação do sistema principal lida no manômetro instalado na bomba do sistema de fixação _________ bar (MPa) ou pressão do ar de 

entrada do manômetro nos intensificadores ______ bar (MPa), razão de intensificação de______:_________.

3. Pressão de reinício da bomba verificada. Reinício da bomba a ______ bar (MPa).

4. Leitura da pressão de operação no manômetro do dispositivo de fixação ______ bar (MPa), lado A e ______ bar (MPa), lado B

5. Pressão verificada dos circuitos limitadores de pressão:

 Lado A ______ bar (MPa) - Componentes e localização: ______________________________________ 

 Lado A ______ bar (MPa) - Componentes e localização: ______________________________________ 

 Lado A ______ bar (MPa) - Componentes e localização: ______________________________________ 

 Lado B ______ bar (MPa) - Componentes e localização: ______________________________________

 Lado B ______ bar (MPa) - Componentes e localização: ______________________________________

 Lado B ______ bar (MPa) - Componentes e localização: ______________________________________

6. Operações em sequência reguladas como:

 Lado A ______ bar (MPa) - Componentes e localização: ______________________________________ 

 Lado A ______ bar (MPa) - Componentes e localização: ______________________________________ 

 Lado A ______ bar (MPa) - Componentes e localização: ______________________________________ 

 Lado B ______ bar (MPa) - Componentes e localização: ______________________________________

 Lado B ______ bar (MPa) - Componentes e localização: ______________________________________

 Lado B ______ bar (MPa) - Componentes e localização: ______________________________________

7. Conexões verificadas, firmes, sem vazamentos, do tipo apropriado e sem restrições.    ______ Sim ______ Não

8. Diagrama anexado.

9. Lista de materiais (componentes hidráulicos) anexados.

Para obter ajuda com um diagnóstico de falhas, entre em contato com o responsável pelo projeto ou pela fabricação ou efetue os 
passos 1 a 9 acima e envie esta folha com todas as páginas adicionais por fax para 1-816-364-0471.  Teremos prazer em ajudá-lo.

© 1996 Vektek. Esta folha de documentação pode ser usada para documentar dispositivos de fixação fabricados com grampos hidráulicos da marca VektorFlo®. Esta folha está protegida por direi-
tos autorais e permanece sendo propriedade exclusiva da Vektek. A utilização desta folha de documentação na sua forma original ou com alterações para documentar dispositivos não fabricados 
pela Vektek é uma violação dos direitos atribuídos.

Planilha de documentação da configuração e de diagnóstico de falhas dos 
dispositivos de fixação hidráulica VektorFlo®
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Dicas gerais 
 Ao montar componentes VektorFlo® em um 

coletor, a superfície conjugada deve ser plana  
a 0,08 mm, com uma rugosidade superficial 
máxima de 1,6 µm Ra para a vedação 
apropriada (salvo observação em  
contrário no catálogo).  

 Há selos de fluorocarbono disponíveis para a 
maioria dos componentes (exceto fontes de 
alimentação) que não os incluem no projeto do 
dispositivo. Esses itens podem ser 
encomendados on-line ou por fax, adicionando 
um "F" como o último dígito do número do 
modelo. Ao fazer um pedido a um de nossos 
especialistas em pedidos, mencione que 
gostaria de incluir selos de fluorocarbono. 

 Salvo observação em contrário no nosso 
catálogo, os dispositivos VektorFlo®exigem 
uma pressão mínima de 34,5 bar (3,4 MPa) 
para componentes de dupla ação, e de 51,7 
bar (5,2 MPa) para componentes de  
ação simples. 

 A vazão máxima do sistema é de 5,7 l/m para 
todas as válvulas VektorFlo® de função 
especial. A vazão excessiva invalida a garantia.

 É extremamente importante remover rebarbas 
de reentrâncias e cavidades para evitar 
vazamentos por selos danificados.

 A filtragem de fluido para coletar fragmentos 
evitará vazamentos e prolongará a vida útil 
dos seus componentes.

 A manutenção preventiva é essencial para 
manter os sistemas e componentes hidráulicos 
funcionando com desempenho máximo por 
milhões de ciclos. Não deixe de lavar todo o 
sistema no mínimo uma vez por ano ou, em 
ambientes com contaminação elevada,  
mais frequentemente.

 Dicas para suportes
 O comprimento do engate da rosca no parafuso 

de contato do suporte com avanço por fluido 
determina a força de contato da mola.

 Aperte apenas com um soquete de seis pontos. 
Outros tipos de chaves podem danificar  
o suporte. 

Dicas para grampos giratórios
 Nunca permita que o braço do grampo  

giratório encoste na peça de trabalho durante 
uma rotação.

 O uso do acoplamento inferior opcional em 
todos os modelos de grampos giratórios de 
ação simples pode reduzir significativamente  
a contaminação potencial. Entre em contato 
com o Atendimento ao Cliente da Vektek para  
obter detalhes sobre a opção de  
acoplamento inferior.

 Os limitadores de giro estão disponíveis em 
ângulos de 30°, 45° e 60°. Faça o pedido 
junto ao Representante de Vendas da Vektek 
ou ao Especialista em Pedidos. Outros ângulos 
de limitação de giro podem ser fornecidos sob 
pedido como um componente especial.

Dicas de tubulação
  O uso de mangueiras e conexões finais de 

borracha padrão pode dificultar a ação de 
muitos dispositivos devido ao excesso de 
restrições. Se você optar por adquirir as 
mangueiras de outro fornecedor, escolha 
diâmetros e conexões finais que não causem 
um excesso de restrições.

  Nem todas as conexões giratórias VektorFlo® 
podem ser montadas em um coletor. Confirme 
que a conexão giratória de sua escolha se 
adequa aos requisitos de montagem da 
aplicação. Consulte a seção Aspectos diversos 
de tubulação do catálogo.

Fontes de alimentação
 As bombas Vektek são fornecidas com o 

reservatório vedado. Remova o bujão e instale 
o respiro incluído antes da utilização.

 Para prolongar a vida útil das suas bombas 
hidráulicas:

   * Troque o fluido hidráulico e limpe o  
   reservatório anualmente
  * Se você seguir um cronograma de  
   produção completo (um turno diário):  
   troque o fluido duas vezes ao ano
  * Dois turnos diários: troque o fluido três  
   vezes ao ano
  * Três turnos: quatro vezes ao ano
  * Em condições de sujeira excessiva  
   (fundições): troque o fluido hidráulico  
   mensalmente
  Escolha da bomba:
 1. Vazão: Requisito de tempo?  
     VOLUME DO SISTEMA ÷ VAZÃO = TEMPO
 2. Fonte de alimentação:  
  MANUAL, PNEUMÁTICA ou ELÉTRICA
 3.  Requisitos do sistema: 
  AÇÃO SIMPLES, AÇÃO DUPLA, 
  ACOPLAMENTO CONTÍNUO,
  DESACOPLADO ou EM PALETES

Válvulas suplementares
 A interface de válvula "CETOP" usada nas 

nossas válvulas de montagem em superfície 
(coletor) foi projetada para permitir montagem 
em apenas uma direção.  Essa interface tem 
quatro passagens de fluido (P, T, A e B) e 
quatro furos de montagem. A distância entre os 
furos de montagem em uma extremidade (31 
mm) não é igual à distância entre os furos na 
extremidade oposta (32,5 mm).   
O padrão de furo mais estreito tem 21,5 mm 
da linha central do furo de montagem até a 
linha central da passagem "P"; o padrão de 
furo mais largo tem apenas 19 mm de centro a 
centro. Este espaçamento desigual destina-se a 
impedir que a válvula seja instalada 
incorretamente.

Controle de velocidade
	Muitas vezes, é necessário ter controles de fluxo 

para que os grampos giratórios e os suportes 
funcionem em velocidades apropriadas. Os 
grampos giratórios podem ser danificados pelo 
giro de braços pesados a uma distância da 
linha central do grampo maior que a 
recomendada no catálogo.   
 Os suportes podem avançar a uma velocidade 
maior que a esperada, sair da superfície da 
peça pretendida e travarem antes que a mola 
possa estendê-los mecanicamente outra vez.  

	Quando for necessário controlar a velocidade, 
todos os dispositivos de fixação de peças devem 
ter seu fluxo controlado por dispositivos de 
"controle na entrada", como nossos controles 
de fluxo em linha ou no acoplamento, com 
retorno de fluxo livre. Válvulas de agulha ou 
controles de fluxo "na saída", como 
normalmente usados em pneumática, não 
devem ser utilizados para evitar a intensificação 
de pressão que pode ocorrer em aplicações 
hidráulicas com um "controle na saída". 

Válvula de controle direcional
	Reposicione a alavanca na unidade manual:
 1  Remova o parafuso no topo da tampa da  
 alça da válvula. 
 2  Levante cuidadosamente a tampa,  
 expondo uma placa de travamento com um  
 rolamento de esfera assentado ao lado e um  
 pino-guia a 180° da esfera. (Embaixo da  
 tampa, há uma mola pequena que empurra a  
 esfera contra a placa de travamento. Tome  
 cuidado para não deixar cair a mola, pois ela  
 não está presa à tampa.) Você também verá  
 uma ponta-de-eixo retangular partindo do  
 centro da válvula. NÃO GIRE A PONTA-DE- 
 EIXO OU OS TRAJETOS DE FLUIDO INTERNOS  
 SAIRÃO DE SEQUÊNCIA. 
 3  Remova o pino-guia da placa  
  de travamento.
 4 Reposicione a placa de travamento em  
  incrementos de 90° até que a tampa seja  
  colocada de volta com a alavanca na  
  posição desejada. 
 5 Instale o pino-guia, a esfera  
  de travamento, a tampa e o  
  parafuso novamente.

Braços/alavancas
	Ao instalar o braço de um grampo giratório, 

limite o movimento do braço para impedir 
torque rotacional ao êmbolo e potenciais danos 
ao excêntrico interno. Em seguida, você poderá 
apertar o parafuso da tampa como especificado 
sem danificar o grampo. 

Dicas para montagem de dispositivos de fixação
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(          x            ) 

(   ) 

Torque Applied

Bolt
Pull

Force

1/2 1/2 1/3 2/3

Clamp Force Output From Strap Clamps

BOLT FORCE
40 KN

CLAMP FORCE

20 kN
CLAMP FORCE

20 kN
CLAMP FORCE

27 kN
CLAMP FORCE

13 kN

BOLT FORCE
40 KN

How do I choose a cylinder that produces 
the same force as my bolt?
Sizing a hydraulic cylinder to produce the same pull force as a bolt force 
is easy, it’s simple physics:

Force (kN) =   Pressure (kpa)      Piston Area (m2)   

By varying pressure and area, any force can be produced.

See the Cylinder or Push/Pull Cylinder sections for the 
many cylinder options Vektek provides. 

Are you using a bolt as a clamp on your manual 
fixture and want to know how much clamping  
force is being produced?  

Follow these instructions to calculate the bolt pull force 
in your application.
Step 1  What is your bolt size and torque?
Step 2  Look in the table to find the max recommended torque 
 and pull force of your bolt size.

Example:  A M6 SHCS is being torqued to 10 Nm, 
 what pull force is generated?
From the table, the max torque for a M6 SHCS is 20 N-m and the  
pull force generated is 22 kN. Enter these values along with your torque  
into the equation above.

The Pull Force is 11 kN when a M6 SHCS is torqed to 10 N-m

(            ) Your Torque (N -m)
Max Torque from Table (N - m)

Pull Force 
Generated 
at Max 
Torque (kN)

Force in your 
application = X

Pull Force =
10 N-m
20 N-m

22 kN = 11 kNX

Bolt Pull Force at Max Torque

SHCS
SIZE

Max Recommended 
Torque (N-m)

Pull Force (kN) Generated at 
Max Recommended Torque

M4 6 9

M5 12 15

M6 20 22

M8 49 39

M10 98 62

M12 165 87

M14 265 120

M16 413 163

M20 825 261

M24 1425 375

Max recommended torque based with thermal black finish and light oil.
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