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Qual é a aplicação prevista para dispositivos 
de fixação puxa-empurra?
 Use os grampos puxa-empurra para acionar 
mecanismos remotos, puxando placas de fixação, 
ou frequentemente com arruelas em "C", como 
um grampo de tração automaticamente ativado 
de montagem manual.

Quero usar um modelo não giratório, como 
posso ter um cilindro de tração guiada? 
 Veja as páginas de grampos giratórios 
padrão (C-21 a C-28). Encomende o tamanho 
necessário de grampo giratório montado em 
pista-guia reta. Isso dará a você o cilindro  
com tração guiada em linha reta, ou você  
pode acrescentar um guia externo em  
muitas aplicações.

Preciso puxar uma cunha, mas tive 
problemas com a liberação de mecanismos 
hidráulicos de cunha. Como posso resolver 
esse problema?
 A melhor solução é puxar a cunha usando 
um cilindro puxa-empurra de dupla ação. Isto 
proporcionará uma capacidade de tração de 
aproximadamente 2:1, fornecendo força 
suficiente para superar a vantagem mecânica 
envolvida na ação de cunha.

Quero que meu localizador de peça 
desapareça. Como posso fazer isso?
 Você pode montá-lo em cilindros puxa-
empurra de ação simples ou dupla ação. Sempre 
use dupla ação se haverá uma bucha-guia ou 
qualquer outro mecanismo de fricção, ou se uma 
extensão positiva for necessária em um curto 
espaço de tempo. Quando os cilindros estiverem 
estendidos, os localizadores estarão no lugar 
para posicionar a peça. Depois da localização, 
basta acionar os cilindros de tração e puxar o 
localizador para fora do caminho.

Preciso pressionar uma peça contra 
limitadores fixos e, em seguida, retrair os 
êmbolos de mola. Vocês tem algo para isso?
 Sim, temos. Você pode cilindros de tração 
de ação simples como pressionadores. Prenda a 
peça no lugar e, em seguida, afaste o cilindro 
para a usinagem. Isso pode muitas vezes ser 
feito com um único circuito de fixação hidráulica, 
facilitando enormemente o controle.  
Certifique-se de usar um ponto de contato 
temperado no cilindro de tração ao usá-lo  
como um pressionador.

Percebi que vocês não têm um  
cilindro tipo bloco de tração de  
dupla ação. Por que não? 
 Cilindros tipo bloco de tração de  
dupla ação são o mesmo que cilindros  
tipo bloco de dupla ação. Encomende um  
cilindro tipo bloco de dupla ação para essa 
função. Outros modelos não estão  
prontamente disponíveis na configuração  
exata com números diferentes.

Preciso indexar manualmente um grampo 
giratório. A rotação necessária para se 
afastar da peça varia de uma peça para 
outra. Seria útil ainda ter um pouco mais de 
curso adicional. Vocês podem me ajudar?
  Possivelmente. Se a localização do ponto de 
contato da peça não é um aspecto crítico, você 
pode usar um cilindro de tração de ação simples 
como um grampo giratório de indexação manual.  
Lembre-se de que o braço não é guiado quando 
se move para baixo. O curso adicional acontece 
quando o operador gira o cilindro no "plano" na 
posição de liberação, proporcionando o curso 
total do cilindro para puxar o braço contra a peça 
de trabalho. Evite o uso de cilindros de dupla 
ação, pois é difícil girá-los quando estão 
pressurizados na posição ascendente.

Características padrão
Os limpadores especiais mantém fragmentos e contaminantes fora.

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

O orifício de respiro com filtro de bronze dá ao cilindro um ponto de 
"respiração" e ajuda a evitar que fragmentos passem pelos limpadores. 
(Pode ser utilizado para uma tubulação de respiro ou como acoplamento 
de liberação de dupla ação.)

O BHC™ (revestimento rígido preto) nos corpos dos cilindros ajuda  
a evitar arranhões e riscos, particularmente nos casos de laterais  
elevadas ou cargas altas que promovem excesso de arranhões em  
muitas outras marcas.

Os projetos próprios de selo reduzem os vazamentos e prolongam a  
vida útil da vedação para oferecer cilindros de duração mais longa e  
mais confiáveis.

Cilindros puxa-empurra

Recursos e conceitos padrão
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**   As capacidades do cilindro estão listadas na pressão máxima de operação de  
350 bar (35 MPa). A força de saída é ajustada variando a pressão do sistema  
hidráulico. Para determinar a força de saída aproximada da sua aplicação,  
multiplique a área do pistão pela pressão de operação do sistema. A força real  
pode variar ligeiramente devido a perdas por fricção, emperramento do selo e do 
limpador e/ou forças da mola de retorno.

Especificações

Nº do  
modelo

Cilindro 
capacidade**

(kN)
 Curso
(mm)

Tamanho do 
corpo
(mm)

Altura 
estendido

(mm)

Área do pistão
(cm2)

Capacidade de 
óleo
(cm3)

Retraído Retraído Retraído

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
42-5111-01

5.9
25.5

44.5 x 51
109

1.7
4.4

42-5111-02 51 163.5 8.8
42-5111-51

17.5
25.5

51 x 63.5
111

5.0
12.7

42-5111-52 51 165 25.4

Ação simples
 Nenhum fixador de montagem especial necessário, basta 

aparafusar esse cilindros de tração no lugar.
 Força ajustável de capacidade do cilindro mínima a 

máxima apenas variando a pressão de entrada.
 O pistão normalmente estendido proporciona um 

dispositivo simples para acionamento de mecanismos 
de fixação, manipulação de dispositivos ou retração de 
pressionadores de mola.

Êmbolos com extremidades roscadas permitem a conexão de 
ferramentas terminais personalizadas ou o uso de parafusos 
para puxar arruelas em "C".

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

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

Molas especialmente concebidas duram mais tempo e 
requerem menos manutenção.
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Dimensões
Nº do  

modelo A B C D E F G H JJ K LL

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
42-5111-01

35
109 69.5 33.5

8
N/D

27 20.64
M8 x 1.25  

x 11
8.7

22
42-5111-02 163.5 98.5 59 41.3
42-5111-51

44.5
111 69.5 35.5

8
N/D

27 28.58
M12 x 1.75 

x 13
25.5

42-5111-52 165.5 98.5 61 41.3

Nº do  
modelo M N P Q R S T V W X Y Z

Cilindros de ação simples (SA), acionados hidraulicamente em uma direção, com retorno de mola.
42-5111-01 25.5 

51
38.1 44.5 7.1 19 14.5 51 25.5 17 16

41
12.5

42-5111-02 70
42-5111-51 25.5 

51
50.8 51 8.7 24 17.5 63.5 32 25 18

41
12.5

42-5111-52 70

Todas as dimensões são em mm.
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