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Suporte para a maioria das peças
 Os suportes de trabalho estão disponíveis em quatro capacidades: 4,4 kN 

a 55,6 kN. Cada capacidade proporciona excelente suporte para peças 
leves ou pesadas e em aplicações de remoção.

 Ao usar os princípios de localização 3-2-1, geralmente você precisa de 
suporte adicional para a quarta ou quinta área na peça, ou até mais. Um 
suporte de trabalho proporciona localizadores "flutuantes" que não inter-
ferem com os limitadores fixos dos locais 3, 2 ou 1. Prenda os suportes 
na posição oposta aos localizadores e, em seguida, trave-os. Você pode 
até prender por cima dos suportes, se necessário. Certifique-se de usar 
uma razão de aproximadamente 2:1 de suporte para força de aperto).

 Êmbolos prolongados de mola exercem apenas força de mola contra a 
peça durante o carregamento e, em seguida, são "congelados" hidraulica-
mente sem exercer qualquer força adicional sobre ela.

Os projetos próprios de limpador e selo reduzem a contaminação e a fricção, 
resultando em suportes de trabalho mais duráveis e de melhor desempenho.

Êmbolos e luvas especiais resistentes à corrosão reduzem a tendência  
de emperramento.

Conjuntos instalados manualmente de êmbolo/luva permitem que os suportes 
de trabalho métricos VektorFlo® comecem o travamento a pressões mais 
baixas, com suporte mais rápido. 

Se for necessário usar suportes de avanço por mola em ambientes com 
excesso de líquido arrefecedor (recomendamos o avanço pneumático), conecte 
a tubulação ao orifício de respiro e leve-a até ar limpo e seco para evitar a 
entrada de líquido arrefecedor que deixará as superfícies internas pegajosas.

Especificações
Nº do  

modelo

Capacidade 
de suporte*

 (kN)

Estilo de 
montagem

Força de 
contato

 (N)

Curso
(mm)

Base 
Dimensões

(mm)

Altura  
prolongada 

(mm)

Capacidade 
de óleo

(cm3)

Suportes de trabalho de avanço por mola, a mola levanta o êmbolo, o peso da peça pressiona o êmbolo, a pressão hidráulica trava o suporte no lugar.
41-0050-07

4,4
Base

4,5 - 9 6,5
24 x 33,5 x 44,5 56

0,16
41-0051-07 Cartucho N/D 47,5
41-0050-06

11
Base

9 - 26,5 9,5
25 x 41,5 x 59 70,5

0,33
41-0051-06 Cartucho N/D 62
41-0050-04 33,4 Base 40 - 80 12,5 25 x 63,5 x 76 111 1,64
41-0050-05 55,6 Base 49 - 71 19 31,5 x 89 x 97 133 4,26

A pressão mínima do fluido é de 52 bar (5,2 MPa).

Observação: T1 e T2 da DIN ISO 2768 não são aplicáveis.

*   As capacidades de suporte estão listadas na pressão máxima de operação de 350 bar (35 MPa). 
 As capacidades de suporte para outras pressões devem ser determinadas consultando os gráficos ILMV100507 e ILMV100508 na página B-4. 

ILMV100500 REV H

Spring Advance
Base Mounted

33.4kN & 55.6kN

Spring Advance
Cartridge Mounted

4.4kN & 11kN

Spring Advance
Base Mounted
4.4kN & 11kN
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Dimensões
Nº do  

modelo A B C D E F G H J K L M

Suportes de avanço por mola, a força da mola levanta o êmbolo, o peso da peça pressiona o êmbolo, a pressão hidráulica trava o suporte.
41-0050-07 M26 x 1,5 56 6,5 25 24 5,5 23 16 M8 x 1,25 x 7,5 33,5 16,5 24,5
41-0050-06 M35 x 1,5 70,5 9,5 33 25 6,5 30 20,5 M10 x 1,5 x 11,5 41,5 20,5 30
41-0050-04 Ø 57 111 12,5 68,5 25 12,5 50 38 M12 x 1,75 x 15 63,5 31,5 52,5
41-0050-05 Ø 76 133 19 76 31,5 12,5 70 51 M16 x 2 x 20 89 44,5 73

Nº do  
modelo

N P Q R S T V W X Y Z AA AD AE

Suportes de avanço por mola, a força da mola levanta o êmbolo, o peso da peça pressiona o êmbolo, a pressão hidráulica trava o suporte.
41-0050-07 12 44,5 17,5 31 13 5,5 G 1/8 9 G 1/8 9 8,5 7 N/D N/D
41-0050-06 15 59 24 43 18 7 G 1/8 10 G 1/8 10 8,5 7 N/D N/D
41-0050-04 26 76 31,5 61 26 7 G 1/8 16 G 1/8 16 10,3 N/D 28,5 4
41-0050-05 36,5 97 44,5 81,5 36,5 9 G 1/8 24 G 1/8 24 10,3 N/D 41,5 4

Para a vedação adequada, a superfície conjugada deve ser plana a 
0,08 mm com uma rugosidade superficial máxima de 1,6 µm Ra
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Dimensões do cartucho
Nº do  

modelo
A B C D E F G H J M

Suporte de trabalho, levantamento de mola, cartucho
41-0051-07 M26 x 1,5 47,5 6,5 40,5 7,5 5,5 23 16 M8 x 1,25 x 7,5 24
41-0051-06 M35 x 1,5 62 9,5 49,5 8,5 6,5 30 20,5 M10 x 1,5 x 11,5 31

OBSERVAÇÃO: T1 e T2 da DIN ISO 2766 não são aplicáveis 

Lista de verificação de cavidade
	Confirme a capacidade do item selecionado.

	Observe os requisitos de acabamento da superfície  
de vedação.

	A especificação de profundidade mínima representa  
a profundidade nominal da dimensão padrão de base  
da Vektek. 

	Confirme que o desenho da cavidade é apropriado para o 
número do modelo utilizado.

	Observe a profundidade de rosca especificada ao  
cortar roscas. 

	Quando uma ferramenta macho for usada, poderá ser 
necessário fazer modificações. 

	Ao fazer roscamentos manuais, a perpendicularidade  
é essencial. 

	A passagem do fluido está localizada no diâmetro exterior  
e a passagem de ventilação está no centro.

Todas as dimensões estão em milímetros.
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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
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