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Os  Prendedores  Rápidos tem   a  finalidade de fixar peças 
reduzindo  o tempo no  ciclo  de   operações.   A  fixação é 
rígida e  pode  ser  obtida  em  qualquer  altura  ou posição. 
Peças  de  diferentes  alturas  podem   ser   fixadas       sem 
ajustagem.  Consistem  de uma base  (E)  em ferro fundido, 
equipada  com      duas             colunas  tipo     cremalheira, 
movimentadas por um eixo   (D)    tipo  pinhão. Este eixo é 
provido de um sistema de freio   (B)   por excêntrico, o que 
garante uma fixação perfeita.    Constituído de duas chapas 
(M  e  C)  intercambíáveis: a  chapa superior  (M) pode ser 
furada    de acordo com a    necessidade     e pode   receber 
buchas-guia, a chapa inferior ( C ) pode  receber pinos para
localização das peças.     Os furos de       localização destas 
chapas às colunas e à base apresentam diâmetros diferentes 
para impedir a montagem invertida das mesmas.   Todos os 
componentes são super-dimensionados, garantindo perfeito 
funcionamento sob quaisquer condições. Estes dispositivos 
apresentam  2   faces   (F e G)   para apoio, ampliando suas 
possibilidades de aplicação e utilização. Opcional: Colunas 
aumentadas conforme máximos indicados.

PRENDEDORES RÁPIDOS MECÂNICOS

95843720KgPeso aproximado do prendedor

24221818mmn5 – diâmetro da coluna (f 7)

26242020mmn4 – diâmetro da coluna (f 7)

M12*M8M8M6mmn3 – diâmetro do parafuso

20201414mmn2 – diâmetro pino-guia (f 7)

18181010mmn1 – diâmetro pino-guia (f 7)

18012510075mmm ± 0,01 – dist. entre pinos de localização

232190160125mml – largura da chapa “C”

390275195155mmk – largura total

39027519388mmj – comprimento da chapa “C”

34022015060mmi ± 0,01 – dist. entre pinos de localização

10 (210)15 (205)5 (105)10 ( 80)mmhmin. – altura mínima útil (opcional)

110 (310)115 (305)95 (195)80 (150)mmhmáx – altura máxima útil (opcional) 

24242016mmg – espessura da chapa “M”

20151510mmf – espessura da chapa “C”

180180150130mme - altura do corpo

361350290252mmd - altura total

805680495423mmc – comprimento total 

656530401270mmb – comprimento da base

460335236132mma ± 0,01 – distância entre as colunas

PRM-106PRM-105PRM-104PRM-103Prendedor Rápido Modelo
Conforme norma DIN 6348
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