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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Carcaça de aço temperado, tampa de alumínio, manípulo em estrela e manípulo em
T termoplásticos.

Versão:
carbonitretado. Manípulos em estrela e em T pretos.

Indicação:
As porcas de fixação com manípulos em estrela ou em T constituem um novo
desenvolvimento com base na porca de fixação com autobloqueio 04750, aprovado
nas mais diversas áreas. O sextavado de comando foi substituído por um manípulo
em estrela ou em T e complementado por um sistema mecânico de engate
adicional. Uma engrenagem planetária integrada serve como multiplicadora de
força. O sistema mecânico de engate torna possível a comutação automática do
curso de avanço para a aplicação de força efetiva. Desta maneira, podem ser
alcançadas consideráveis forças de aperto com o mais fácil comando manual, sem
a utilização de chaves de anel (estrela) ou de encaixe adicionais. A estrutura robusta
e a função de autobloqueio garantem uma alta segurança operacional. As porcas
de fixação podem ser empregadas não só na engenharia mecânica, mas também
de maneira universal nas aplicações com altas forças de aperto e travamento,
utilizando pouco esforço. Sob condições normais de utilização (máx. 120 °C), as
porcas de fixação são livres de manutenção.

A classe de resistência do pino roscado deve ser no mínimo Q 10.9. Com diâmetros
de rosca menores do que M16, devem ser utilizados pinos roscados com classe de
resistência 12.9. Além disso, deve-se reduzir a carga estática máxima admissível.

Vantagens:
- Comando manual, simples.
- Altas forças de aperto, através da amplificação de força.
- Instalação rápida, graças ao mecanismo automático de comutação.
- Alta segurança operacional, através do autobloqueio.

Indicação de desenho:
1) Sistema mecânico de engate
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Desenhos

Visão geral dos artigos

Código do artigo Versão 1 D T
mín.

T
máx.

Força de
aperto

máx. kN

carga
estática máx.

kN

Torque
de aperto
máx. Nm

04751-4010 com manípulo em estrela M10 16 24 40 50 15
04751-4012 com manípulo em estrela M12 16 24 40 70 15
04751-4016 com manípulo em estrela M16 16 24 40 120 15
04751-4020 com manípulo em estrela M20 16 24 40 120 15
04751-40102 com manípulo em t M10 16 24 40 50 25
04751-40122 com manípulo em t M12 16 24 40 70 25
04751-40162 com manípulo em t M16 16 24 40 120 25
04751-40202 com manípulo em t M20 16 24 40 120 25


