
p. arte mecânica do grampo. 

regulagem do ângulo integrado ao cilindro, não sendo necessário   

 

Boletim Informativo 066/2011 de 21/02/2013 REV 01 

PRODUTO: Grampo Pneumático Ø 63mm, com ângulo de abertura regulável

 
  

A série do Grampo Pneumático é prática, econômica
 e de fácil aplicação. 
 

O Grampo é divido basicamente em duas partes: mecânica
e pneumática. Para a manutenção do atuador pneumático basta 
desmontar os dois parafusos transversais,que prendem o atuador
à parte mecânica, para fazer a troca das guarnições do embolo e 
d. os cabeçotes, sendo que a haste do cilindro permanece fixa a 

 
O grampo pneumático possui como diferenciais sobre os con-

correntes, guia deslizamente reforçada com tratamento superficial que
 lhe garante menor atrito e vida útil elevada; apresenta sistema de      

 
o reset eletrônico do sensor. 

 

 

Observação: Favor encaminhar uma cópia deste Boletim  I nformativo para todos os envolvidos 
com a linha da Metal Work do Brasil, direta e indiretamente. 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
● Engenharia de Aplicação – (11) 2099-3623 
● Engenharia de Produtos – (51) 3590-7100 

CHAVE DE CÓDIGOS

1 6

16
Grampo

Pneumático

SÉRIE

63

Disponível apenas
diâmetro de 63 mm

DIÂMETRO

  0

Com

  N   C

NBR

A

Embolo

090

C - central
  D - direito

  BRAÇO

  E - esquerdo

  *Obs.: Indicar esse campo, apenas para Grampos com alavanca manual.

O sensor indutivo, apresenta conector M12 x 1 com 4 pinos, 
articulação do conector de 0° 90°, led vermelho indica posição 0°,   
led amarelo indica posição de abertura do grampo, que com a regulagem pode variar °a 135°.  de 25

 

O cilindro é composto por cabeçotes em alumínio, camisa em alumínio anodizado, embolo em 
alumínio, haste em SAE 1045 cromado e retificado, vedações em NBR e bucha guia de aço com  

  r evestimento de bronze e PTFE.

A parte mecânica do grampo é composta da seguinte forma: As carcaças são fabricadas em alumínio
com tratamento superficial de níquel alto fósforo, os componentes internos são compostos de aço com 
o mesmo tratamento superficial, que lhe proporciona uma boa resistência ao desgaste, sendo a bucha 
 de  deslizamento em bronze. 

Os braços, que formam o grampo completo, são compostos de aço com tratamento superficial de 
oxidação.

090 Grampo com 

180 Grampo com 
  S - Sem braço

  0

  S  Sem

 sensor

 sensor

  A *

  Alavanca
  manualem alumínio abertura máx. de 

135 graus.

abertura máx. de  
105 graus. 

  Posição do braço



Observação: Favor encaminhar uma cópia deste Boletim  I nformativo para todos os envolvidos 
com a linha da Metal Work do Brasil, direta e indiretamente. 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
● Engenharia de Aplicação – (11) 2099-3623 
● Engenharia de Produtos – (51) 3590-7100 

 

 
 

EXEMPLO DE CODIFICAÇÃO

Atenção: Não se pode montar o braço montagem 180 no grampo 
16063ANS090. Montagem do braço a 180 tem o ângulo de aber- 
tura máximo de 105 graus. 



Observação: Favor encaminhar uma cópia deste Boletim  I nformativo para todos os envolvidos 
com a linha da Metal Work do Brasil, direta e indiretamente. 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
● Engenharia de Aplicação – (11) 2099-3623 
● Engenharia de Produtos – (51) 3590-7100 

 

 
 

VISTA EXPLODIDA 16063ANC090

Com o cilindro recuado, retire o item 8 com uma chave allen ch 10 e insira a chave allen ch 6 
no item 17 que estará entre a haste e o embolo, com uma leve pressão gire a chave até a regulagem  

Ajuste do ângulo de abertura

Manutenção
Para a manutenção retire os parafusos transversais quem prendem o cilindro a parte mecânica 

retire o cabeçote traseiro item 1, camisa item 2, a haste do cilindro continuará presa à parte mecânica,  
substitua os itens 6,10,18 e lubrifique os itens com o lubrificante existente no kit de reparo original. 

Para a manutenção total das vedações item 12 e para substituição do sensor item 29 deve ser  
aberta a parte mecânica, para este tipo de manutenção o grampo pneumático deve ser enviado 
a fábrica para sua correta manutenção. 

de ângulo desejada. 



 
 

 
 

 

Observação: Favor encaminhar uma cópia deste Boletim  I nformativo para todos os envolvidos 
com a linha da Metal Work do Brasil, direta e indiretamente. 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
● Engenharia de Aplicação – (11) 2099-3623 
● Engenharia de Produtos – (51) 3590-7100 

DADOS TÉCNICOS DO SENSOR

Especificações gerais

Função de comutação

Tensão de trabalho                          U
Frequência de comutação                f
Proteção contra inversão de polaridade Sim
Queda de tensão                             U Menor igual 3 V
Corrente de operação                       I

Condições ambientais

Temperatura ambiente

Temperatura de armazenamento

Menor igual 3 V

Autorizações certificados

Dados caracteristicos

 
 

 

ESQUEMA ELÉTRICO DO SENSOR:

 

Ligação elétrica Pinagem

Coloração do fios de acordo com EN60947-5-2

Grau de proteção IP 65



 
 

 

Observação: Favor encaminhar uma cópia deste Boletim  I nformativo para todos os envolvidos 
com a linha da Metal Work do Brasil, direta e indiretamente. 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
● Engenharia de Aplicação – (11) 2099-3623 
● Engenharia de Produtos – (51) 3590-7100 

DIMENSIONAIS GRAMPO 16063135AN

 
 

CÓDIGO PARA REPARO DAS VEDAÇÕES DO CILINDRO

 
 

DIMENSIONAIS GRAMPO 16063ANS090

77591249- KIT REPARO VEDAÇÕES



 
 

 

Observação: Favor encaminhar uma cópia deste Boletim  I nformativo para todos os envolvidos 
com a linha da Metal Work do Brasil, direta e indiretamente. 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
● Engenharia de Aplicação – (11) 2099-3623 
● Engenharia de Produtos – (51) 3590-7100 

DIMENSIONAIS GRAMPO 16063135AN

 
 

CÓDIGO PARA REPARO DAS VEDAÇÕES DO CILINDRO

 
 

DIMENSIONAIS GRAMPO 16063ANS180

77591249- KIT REPARO VEDAÇÕES



 
 

 

Observação: Favor encaminhar uma cópia deste Boletim  I nformativo para todos os envolvidos 
com a linha da Metal Work do Brasil, direta e indiretamente. 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
● Engenharia de Aplicação – (11) 2099-3623 
● Engenharia de Produtos – (51) 3590-7100 

DIMENSIONAIS GRAMPO 16063135AN

 
 

CÓDIGO PARA SOLICITAÇÃO DO CONJUNTO ALAVANCA 

 
 

DIMENSIONAIS GRAMPO 16063ANS090A ou 16063ANS180A

77591262- KIT ALAVANCA COMPLETO( COMPOSTO DE ALAVANCA, PINOS, PARAFUSO)



 
 

 

Observação: Favor encaminhar uma cópia deste Boletim  I nformativo para todos os envolvidos 
com a linha da Metal Work do Brasil, direta e indiretamente. 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
● Engenharia de Aplicação – (11) 2099-3623 
● Engenharia de Produtos – (51) 3590-7100 

DIMENSIONAIS ACESSÓRIOS BRAÇO CENTRAL, DIREITO E ESQUERDO

CÓDIGO PARA PEDIDO:

77591247 - BRAÇO DIREITO ( COMPOSTO COM PARAFUSOS E ARRUELAS)

77591246 - BRAÇO CENTRAL ( COMPOSTO COM PARAFUSOS E ARRUELAS)

CÓDIGOS PARA PEDIDO CONJUNTO ACESSÓRIO BRAÇO:

77591248 - BRAÇO ESQUERDO ( COMPOSTO COM PARAFUSOS E ARRUELAS)

CONECTOR RETO M 12  4 PINOS:

Electrical connection
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77591238- CONECTOR 2 METROS

77591239- CONECTOR 5 METROS
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