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Suportes de Trabalho/
Anti-Vibrador
Os fundamentos de montagem 3-2-1
de bases de apoio de peça afirmam que três
pontos definem um plano do posicionamento
de uma peça. Na usinagem, uma base de
posicionamento flutuante (Suportes de Trabalho/
Anti-Vibrado) é uma solução fácil para uma peça 
que requer um apoio adicional para mais do que 
três posicionadores básicos. Você pode usar uma 
base de apoio em qualquer lugar onde um 
macaco de rosca for utilizado. Ajusta-se mais 
rápido, sem deformações e sem ficar na 
dependência da “sensibilidade” do operador.

           • Avanço por Ar
 

• Avanço por Mola                                                    • Avanço por Hidráulico

Cilindros Giratorios, Cilindros Articulados,
e Suporte de Trabalho são projetadas 
para trabalharem como um sistema. 
n Os Cilindros e Suportes de Trabalho
/Anti-Vibrador trabalham juntos na
mesma pressão

Use os reguladores 
de fluxo Vektek no 
porto de entrada 
para controlar 
a subida dos 
seus cilindros.

Fixação sobre Suportes de Trabalho,
Pareados para sua Conveniência 

4 TAMANHOS
Avanço por Hidráulico 
Suportes de trabalho de cartucho

 3.0 kN • M26 X 1.5
 4.0 kN  • M30 X 1.5
 5.5 kN  • M36 X 1.5
 10 kN  • M45 X 1.5

 • Avanço por Mola                      
   

SUBSTITUA FÁCILMENTE SEUS SUPORTES
      DE TRABALHO DE CARTUCHO 
             EXISTENTES COM SUPORTE DO 
                     TRABALHO DE VEKTEK DA 
                               ALTA QUALIDADE



Unidade 
hidráulica

Fontes de Acionamento
www.vektek.com

JUNTAS ROTATIVAS PARA 
DISPOSITIVOS HORIZONTALES 
Y 4 PARA EJES
DESACOPLADORES PARA SYSTEMAS FMS

Painel configurável com bomba eléctrica e válvula 
vazamentos 0 Permite que você projeta as opções que você 
precisa. Ele é ativado apenas quando você precisa da 
pressão ou liberação. Não aqueça o óleo prolonga a vida 
útil das vedações e mangueiras 0-350 bar.

b b l i l lfi l

SISTEMAS
VIVOS

SISTEMA 
DESLIGADA FMS

Unidade 
hidráulica

• Manual desligado acoplador
   Com acumulador externo e medidor

Fixação Fixação



70
BAR

350BAR

    
    A Cilindro Giratório 
    MAIS POPULAR 

Os Cilindros Giratórios TuffCam™ foi 
desenvolvido de acordo com a sua 
demanda para alta velocidade, precisão 
de posicionamento e/ou aplicações de 
braços longos.

Família Cilindro 
Giratórios TuffCam™ 
Disponível em 6 tamanhos de 1.9 kN para
20,4 kN a 70 bar, no flange superior e inferior.

As opções de montagem mais 
versáteis do mercado.

Cilindro Giratórios

Cilindro Articulado
O novo TuffLink™ 360° é equipado com 
um terminal giratório para proporcionar 
o completo posicionamento rotacional 
da alavanca/braço. Compare a 
flexibilidade do TuffLink™ 360° com os 
outros do mercado que têm somente 
posicionamento limitado 



350BAR

Controle 
de Fluxo
Regule a velocidade da fixação 
com as válvulas de controle de 
fluxo In-Line ou In-Port.

Válvula de Seqüência
Válvula 100% em aço inoxidável. 
Esta construção resiste a 
corrosão a qual pode causar 
outros tipos de “falhas de 
partida”. n Tipo gatilho de ação 
direta, ajustável e tipo de 
construção em cartucho. 
Cartucho pode ser instalado 
diretamente no Placa do 
Dispositivo. Não Vaza

Válvula Redutora de 
Pressão (VRP)
A Válvula Redutora de Pressão 
é uma válvula de controle de 
pressão normalmente aberta 
(N/O). Pode ser aplicada em 
circuitos de simples ou 
dupla ação.

VÁLVULA 
DIRECIONAL
As válvulas de controle 
direcional da Vektek, manuais 
ou operadas por solenóides, 
foram especialmente projetadas 
para controle de fixação em 
dispositivos de fixação.

Pressostato
Ideal quando você precisa 
de uma confirmação da 
pressão em um local 
remoto como em um pallet 
de fixação.

Bloco Combinação Válvulas do 
Sequência/Redutora de Pressão 
Economia Eficiente de Espaço
Controle ambos, Seqüência e a Pressão 
com o bloco de combinação
de dois propósitos.

Temporariamente adiada cilindros 
de ação simples na liberação, 
mantendo peças na posição
Eliminar o movimento da peça, causada pela 
pressão para trás, Quando desclampeamento 
sobre a funcionar o suporte.





VEKTEK, LLC
1334 E 6th Avenue
Emporia, KS 66801 U.S.A.

www.vektek.com

Factory Direct: 
+1-913-365-1045
Fax: +1-816-364-0471
sales@vektek.com
internationalsales@vektek.com

Brasil - brasilsales@vektek.com
      +55-11-4398-7300

Canada - canadasales@vektek.com
 905-238-3267 
China - chinasales@vektek.com
 Shanghai: +86-21-58683679 
 Dalian: +0411-87566805

Europe  - internationalsales@vektek.com

Israel - israelsales@vektek.com   
India - indiasales@vektek.com
 +91-40-27844279

Japan - japansales@vektek.com
 +048-987-1371
 
Korea - koreasales@vektek.com
 +82-2-26315755

Mexico - mexicosales@vektek.com
 +812-032-9910 


