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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Cunha dupla e segmentos de fixação de aço temperado.

Versão:
Cunha dupla e segmentos de fixação temperados, pretos.

Indicação:
A particularidade das cunhas de fixação deve-se à sobremedida para usinagem. A
folga prevista permite a incorporação de contornos adequados na geometria da peça
de trabalho. As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido
ao seu princípio de funcionamento. Através das superfícies da cunha podem ser
atingidas grandes forças de fixação.
As cunhas de fixação podem ser utilizadas opcionalmente em um furo roscado ou
em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação. Através da rotação do
parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora,
pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto do dispositivo de
usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser
deslocadas e compensar tolerâncias.

Deslocamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm

Observar:
A vantagem das cunhas de fixação está na sobremedida de usinagem para cada
mordente: 3 mm na versão M8 e 5 mm nas versões M10, M12 e M16.

Indicação de desenho:
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912

1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
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Desenhos

Visão geral dos artigos

Código do artigo Versão A
mín.

A
máx.

B C D E Força de
aperto

máx. kN

Torque
de aperto
máx. Nm

04524-3108 estreito 36,5 39,5 24 15 M8X25 2 11 19
04524-3110 estreito 42 47 28 19 M10X25 3,5 15 37
04524-3112 estreito 54 59,5 30 22 M12X40 3,5 23 65
04524-3116 estreito 65 72 40 29 M16X60 4 38 160
04524-3208 largo 36,5 39,5 30 15 M8X25 2 11 19
04524-3210 largo 42 47 38 19 M10X25 3,5 15 37
04524-3212 largo 54 59,5 48 22 M12X40 3,5 23 65
04524-3216 largo 65 72 48 29 M16X60 4 38 160


