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Criamos soluções de fixação.

desde a fundação da empresa por andreas Maier em 1890, atravessa 

momentos emocionantes e empolgantes. Hoje, como fabricante líder 

europeu, oferecemos mais de 5 000 produtos diferentes das áreas 

dos dispositivos de fixação, de aparafusamento e fechaduras. com 

esta ampla gama de produtos asseguramos a satisfação de todas as 

necessidades e exigências dos nossos clientes. Porém, oferecer uma 

qualidade ideal significa um desafio a todas os níveis: consulta técnica, 

organização moderna por equipes, soluções individuais também 

através de desenvolvimentos específicos, f lexibil idade face a diferentes 

condições, ... e nós próprios consideramos tudo isto tão empolgante que 

é com a maior satisfação que encaramos a perspectiva de juntamente 

com os nossos colaboradores e com os nossos clientes, também 

no futuro, moldarmos o mercado. você pode ter a certeza disso. 

 história da empresa

1890  Fundação da empresa por Andreas Maier, como uma 
fábrica de fechaduras.

1920  Chaves de aperto alargam a nossa gama de fabrico.

1928  Linha de montagem das fechaduras de Fellbach.

1951  Com a introdução de elementos de fixação, a AMF se 
diversifica através da tecnologia de fixação de peças de 
trabalho e ferramentas.

1965  Os grampos fixadores rápidos ampliam a gama de 
produtos da AMF. Os catálogos da AMF são impressos 
em dez idiomas.

1975  A tecnologia de fixação hidráulica traz uma 
especialização adicional.

1982  Sistemas de fixação e de dispositivos complementam a 
competência da AMF no campo da fixação.

1996  Organização por equipes da AMF em todas as áreas 
da empresa. Gestão da qualidade com certificação ISO 
9001.

2001  Garantia de Assistência AMF para todos os produtos.

2004 Introdução de sistemas de fixação Zero Point.

2007  A tecnologia de fixação magnética ampliam a gama de 
produtos da AMF.

2009  Desenvolvimento e introdução do Sistema de Fixação a 
Vácuo AMF.

2012  As ferramentas de marcação e de limpeza são 
incorporadas na gama de produtos AMF.

5  desenvolvimento específico 
Você não encontrou um produto que satisfaça suas 
necessidades? Fale conosco: Encontraremos para você 
uma solução adequada – desde alterações de produtos 
existentes até ao desenvolvimento completo de produtos 
novos.

4  Garantia 
Nós nos empenhamos em oferecer o mais alto padrão de 
qualidade. Qualquer eventual reclamação é tratada sem 
burocracia e dentro de um espírito de cooperação com 
nossos clientes – sempre que possível, além mesmo dos 
limites da garantia.

3  padrão de qualidade garantido 
AMF é sinônimo de fabricação própria com o mais alto 
padrão de qualidade. Seguimos esta tradição desde 1890 
– atualmente, e já há bastante tempo, com um moderno 
sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma ISO 
9001.

2  prazo de entrega curto 
O armazém de produtos acabados da AMF, com mais de 
5.000 artigos, garante um nível de atendimento de pedidos 
de 98%. Você pode contar com a expedição no mesmo dia 
de qualquer artigo em stock encomendado.

1  aconselhamento especializado 
real 
Muitos itens, muitas soluções. Na gama de produtos AMF, 
encontra-se a solução certa, de forma rápida e segura 
através da visita de nossos vendedores técnicos ou com 
a ajuda de nossos especialistas técnicos de nossa equipe 
comercial, com um simples telefonema.

e  made in Germany 
A nossa variedade de produtos é, naturalmente, 
desenvolvida e fabricada pela nossa equipe de 
colaboradores na Alemanha.

administração
>  Johannes Maier  

volker göbel

a Garantia de serViço amf
> com segurança rumo ao topo
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o essencial sobre o tema
tecnoloGia de Fixação a vácuo

o que é vácuo?

o vácuo é o estado num espaço isento de matéria . na 

prática já se fala de vácuo quando a pressão de ar se 

encontra abaixo daquela da atmosfera num espaço.

unidades de medida utilizadas

as unidades convencionais são Pascal e bar.

> 100 Pa = 1 hPa

> 1 hPa = 1 mbar

> 1 mbar = 0,001 bar

sistemas de Fixação por vácuo

Sistemas de fixação por vácuo destinam-se principalmente 

à indústria do ramo de madeira, de plástico e metálico 

não ferroso de rápida e fácil usinagem e são compatíveis 

com máquinas de processamento cnc. util iza-se aqui a 

tecnologia de vácuo em combinação com mecanismos de 

manipulação específicos para fixar, por exemplo, uma placa 

de alumínio, podendo esta ser trabalhada a partir de todos 

os lados. isto aumenta a produtividade e a rentabilidade 

visto não ocorrer qualquer deformação devido à fixação na 

peça e a facilidade e rapidez de seu alinhamento. Sistemas 

de fixação mais recentes possibilitam a rápida substituição 

de suportes com formas diferentes, permitindo um 

manuseio flexível de peças de diversos formatos.

o que siGniFica Fixação por vácuo?

durante a fixação por vácuo é produzida uma subpressão 

abaixo da peça a fixar ,ou seja, é produzida uma pressão 

diferencial que pressiona a peça contra a placa de fixação 

e portanto a peça é pressionada na mesa de vácuo e não 

sugada como comumente se acredita.

a força de deslocamento exercida sobre a peça depende da 

estrutura de superfície, da pressão diferencial e da superfície 

sob vácuo. Quanto maior a superfície sob pressão, mais forte 

será a força de retenção.

porque é que o vácuo cria uma Força de 

retenção?

Sobre todas as superfícies de um corpo é exercida uma 

pressão uniforme de aprox. 1 bar pela atmosfera circundante. 

com ajuda do bocal venturi integrado ou uma bomba de 

vácuo externa o ar é parcialmente aspirado de baixo da peça, 

reduzindo a pressão suportada em sua superfície inferior. 

Permanece uma pressão unilateral na superfície superior da 

peça, via de regra, entre 0,7 - 0,8 bar. ( já que não se produz 

um vácuo absoluto sob ela). a intensidade da força de aperto 

depende agora apenas da superfície de aperto.

Fórmulas de cálculo:

> força = Pressão x Superfície

> f (n) = bar x a (m²) x 105

> 1 bar = 10 n / cm²
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as vantaGens da tecnoloGia  
de vácuo de aperto amF

> a placa tensora de vácuo aMf pode ser  
 colocada em funcionamento tanto com  
 ar comprimido em combinação com o  
 bocal venturi integrado, como também  
 com uma bomba de vácuo externa.

> os encostos ajustáveis, reguláveis  
 em altura, podem ser ajustados  
 individualmente à altura da peça e  
 absorvem as forças de deslocamento  
 originadas no trabalho da peça.

> Posicionamento fácil das peças,  
 marcando com pinos limitadores.  
 Também aqui as forças de  
 deslocamento são absorvidas.

> o cordão de vedação compensa  
 as irregularidades na superfície da  
 peça. o contorno da peça pode ser  
 representado de forma ideal através  
 da disposição modular da placa.

> através de ranhuras laterais, a placa  
 tensora de vácuo pode ser fixada  
 numa placa de base ou na mesa da  
 máquina com a garra de aperto  
 aMf nº 6325.

> os dispositivos podem ser  
 posicionados na placa tensora de  
 vácuo com um pino de posicionamento  
 e um pino tipo espada com uma  
 precisão de ±0,01 mm.

> o silenciador está integrado na placa  
 tensora de vácuo. conforme o caso de  
 aplicação oferecemos dois modelos  
 diferentes de silenciadores  
 (nº 7800vSdi e 7800vSd).

> conforme a dimensão da placa de  
 f ixação as peças podem ser fixadas  
 através de vários pontos de  
 aspiração. isto possibilita tanto uma  
 f ixação de várias como de peças  
 diferentes.

> Para uma substituição racional da placa  
 tensora de vácuo esta pode ser  
 util izada em conjunto com o sistema de  
 f ixação de ponto zero aMf „Zero-Point“.  
 desta forma, são minimizados tempos  
 de set up e o tempo de funcionamento  
 da máquina é otimizado.

1 2
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placa de fixação a vácuo

Nº
enc.

Pressão de 
 funcionamento

[bar]

Vácuo máx.

[%]

Quantidade 
 dos pontos de aspiração

L B H 
 ±0,1 

R Peso

[Kg]

375105 3-8 93 1 150 150 40 25 1,0
374470 3-8 93 3 200 300 40 25 6,0
374488 3-8 93 9 300 400 40 25 12,0
374496 3-8 93 9 400 400 40 25 16,0
374504 3-8 93 9 400 600 40 25 24,0
375717 3-8 93 1 150 150 40 12,5 1,0
375733 3-8 93 3 200 300 40 12,5 6,0
375758 3-8 93 9 300 400 40 12,5 12,0
375774 3-8 93 9 400 400 40 12,5 16,0
375790 3-8 93 9 400 600 40 12,5 24,0

incluído no material fornecido: 
- placa de base em alumínio 
- tubo Venturi integrado 
- silenciador 
- vacuômetro 
- válvula de bloqueio 
- 6 encostos excêntricos 
- 2 m mangueira pneumática 
- niple de encaixe para ligação de ar comprimido 
- 10 m cordão de vedação Ø 4 mm

Placa de fixação a vácuo
Nº 7800

Concepção:
A placa de vácuo tem na parte superior ranhuras e pontos de aspiração. Através da colocação do 
cordão de vedação, um ou mais campos podem ser delimitados, de acordo com o tamanho da peça 
de trabalho. Todos os pontos de aspiração estão ligados entre si. 
Posicionamento facilitado através de perfurações para pinos de posicionamento ou através de 
encostos laterais excêntricos de altura ajustável. 
Através das ranhuras laterais ou dos furos de fixação, a placa de aperto a vácuo pode ser fixada 
numa placa base  (p.ex. mesa da máquina). 
Além disso a placa de fixação a vácuo pode ser integrada sem qualquer problema (através dos furos 
de encaixe existentes) no sistema de fixação de ponto zero AMF Zero-Point, (ver catálogo AMF 
„Zero-Point Systems“).

Aplicação:
As peças de trabalho em funcionamento são fixadas devido à produção de um vácuo parcial via 
tecnologia de Tubo Venturi integrada (incluído no material fornecido) ou com uma bomba de vácuo 
externa. Delimitando-se campos individuais podem ser fixadas e trabalhadas simultaneamente 
múltiplas e variadas peças. 
Os trabalhos de fresagem e de polimento são aplicações típicas. 
A placa de fixação a vácuo está pronta para uso imediato, pois todos os componentes necessários 
estão incluídos no material fornecido. 

Vantagens:
- A placa de fixação a vácuo pode ser operada tanto através de ar comprimido, em ligação com o  
 tubo Venturi integrado, como também com uma  bomba de vácuo externa. 
- Economia de custos através da utilização do tubo Venturi 
- Baixo consumo de ar comprimido, por isso baixos custos de funcionamento 
 Ex.: 1 m³ de ar comprimido custa 0,0078 €. Em um consumo médio de 40 l/min, isto corresponde a  
 0,0187 €/h. 
- Mais pontos de aspiração, permitindo a divisão flexível de campos e a  fixação simultânea de mais  
 peças 
- Placas de vácuo podem ser combinadas umas com as outras 
- Elevadas forças de retenção 
- Aplicação universal 
- Coeficiente de fricção mais elevado permite uma fixação segura de superfícies de peças 
- Os cordões de vedação compensam irregularidades nas superfícies de peças de trabalho 
- Usinagem de cinco lados sem deformações e oscilações.

Observação:
Colocar em funcionamento apenas com ar comprimido seco, filtrado e não lubrificado! 
Volume de aspiração máx. contra a atmosfera: 21,8 l/min. 
Pressão de funcionamento para volume de aspiração máx.: 3,5 bar. 
Ler as instruções de montagem 7800.

Sob consulta:
Dimensões especiais
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tecnologia de vácuo de aperto em ação



Peça de trabalho

Placa de sacrifício, em 
borracha

Placa de fixação a vácuo
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Cordão de vedação
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placa de sacrifício, em borracha

Aplicação:
1. O cordão vedante é inserido na grelha da placa de fixação a vácuo. Por isso atinge-se até à área  
  de funcionamento da peça de trabalho.
2. A placa de sacrifício, em borracha, é colocado na placa de fixação a vácuo. 
3. A placa de sacrifício, em borracha, é perfurado no interior da superfície marcada com uma  
  máquina de puncionar de Ø 3-5 mm em uma placa de madeira. A localização das perfurações  
  deve-se encontrar na área da grelha de fresagem da placa de aperto a vácuo.
4. A peça de trabalho em funcionamento é colocada e fixada com a ajuda das ligações excêntricas  
  ajustáveis.

Vantagens:
- O alto coeficiente de atrito oferece uma resistência adequada às forças de deslocamento geradas  
 durante a usinagem. 
- É possível fresar sem qualquer problema até 2 mm de profundidade usando a placa de sacrifício,  
 em borracha. 
- Utilizando contornos idênticos, a placa de sacrifício, em borracha, pode ser utilizada novamente de  
 imediato, visto não estar sujeita a desgaste.

Placa de sacrifício, em borracha
Nº 7800AMG

Nº
enc.

Dimensões

[mm]

Espessura do material ±0,2

[mm]

Peso

[g]

375485 150x150 4 110
375014 300x200 4 275
375022 300x400 4 550
375030 400x400 4 780
375048 400x600 4 1100
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Peça de trabalho

Placa de sacrifício, em 
alumínio

Placa de fixação a vácuo

Cordão de vedação

3
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placa de sacrifício, em alumínio

Nº
enc.

Dimensões

[mm]

Espessura do material ±0,1

[mm]

Peso

[Kg]

375097 150x150 10 0,6
374876 300x200 10 1,6
374892 300x400 10 3,3
374900 400x400 10 4,4
374918 400x600 10 6,6

Placa de sacrifício, em alumínio
Nº 7800APA

Aplicação:
1. O cordão vedante é inserido na grelha da placa de fixação a vácuo. Por isso atinge-se até à área  
  de funcionamento da peça de trabalho.
2. A placa de sacrifício, em alumínio, é colocada na placa de fixação a vácuo. 
3. A peça de trabalho em funcionamento é colocada.
4. A peça de trabalho  é  fixada com a ajuda das ligações excêntricas ajustáveis.

Vantagens:
- A placa de sacrifício, em alumínio, pode ser fresada em até 2 mm  (eliminação de fresagens). 
- Áreas de aplicação preferenciais são a usinagem de chapas finas, de películas, de placas e até  
 mesmo de papel.
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bloco de construção

Concepção:
O bloco de construção possui ranhuras e um ponto de aspiração no lado superior. A distância ente 
ranhuras é de 12,5 mm. Através da colocação do cordão de vedação é estabelecida a área de 
fixação. O bloco de construção é colocado directamente sobre um ponto de aspiração na placa de 
fixação a vácuo nº 7800. Sua face inferior possui um cordão de vedação de Ø 2,0 mm.

Aplicação:
A aplicação de blocos de construção possibilita a elevação da peça a ser trabalhada, que pode ser 
perfuradas, sem danificar a placa de fixação a vácuo.

Observação:
Encomendar separadamente o cordão de vedação de Ø 4,0 mm (nº de encomenda 374512).

Nº
enc.

Vácuo máx.

[%]

Quantidade 
 dos pontos de aspiração

L B H Peso

[g]

375626 93 1 78 78 40 600
O conjunto fornecido é composto por: 
- Bloco de construção em alumínio, molde 12,5 x 12,5 mm 
- 3 encostos excêntricos com parafusos de fixação 
- 1 m de fio vedante de Ø 2,0 mm

Bloco de construção
Nº 7810AB

Nº
enc.

Dimensões

[mm]

Espessura do material ±0,1

[mm]

Peso

[g]

375634 78 x 78 10 200
Adequada para o bloco de construção nº 7810ABX.
Placa de sacrifício, em alumínio
Nº 7810APA

Vantagens:
- O alto coeficiente de atrito oferece uma resistência adequada às forças de deslocamento geradas  
 durante a usinagem. 
- É possível fresar sem qualquer problema até 2 mm de profundidade usando a placa de sacrifício,  
 em alumínio. 
- Utilizando contornos idênticos, a placa de sacrifício, em alumínio, pode ser utilizada novamente de  
 imediato, visto não estar sujeita a desgaste.

Vantagens:
- A placa de sacrifício pode ser fresada até 2 mm (Eliminação de aparas). 
- Áreas de aplicação preferenciais são o processamento de chapas finas, películas, placas e até  
 papel.

Adequada para o bloco de construção nº 7810ABX.
Placa de sacrifício, em borracha
Nº 7810AMG

Nº
enc.

Dimensões

[mm]

Espessura do material ±0,2

[mm]

Peso

[g]

375642 78 x 78 4 60



Exemplo de montagem:

Bomba a vácuo 
Nº enc. 426916 

Separador de líquidos  
Nº enc. 426890

Placa de fixação a vácuo

bomba a vácuo e separador de líquidos
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Nº
enc.

Vácuo

[%]

Potência 
 de aspiração

[m³/h]

Lubrifi-
cação 

Potência do 
motor
[V/Hz]

Nível de 
ruído

[dB (A)]

Tipo de 
 proteção 

Funcionamento 
contínuo

[%]

Peso

[Kg]

374991 99 15 15 230/50 59 54 100 19
O conjunto fornecido inclui:  
- filtro fino do lado de aspiração 
- separador de névoa de óleo 
- válvula de comutação para regulagem de vácuo grosseiro e de  
 vácuo fino 
- amortecedor anti-vibratório 
- carga inicial de óleo 
- sem lastro a gás

Bomba a vácuo com válvula de 
distribuição rotativa

Nº 7800VP

Aplicação:
Caso não exista  ar comprimido no local de aplicação da placa de fixação a vácuo, recomendamos 
o uso da bomba a vácuo com válvula de distribuição rotativa AMF. Devido ao design pequeno da 
bomba, esta pode ser diretamente incorporada à sua máquina.

Sob consulta:
Outros tamanhos e potências de aspiração disponíveis.

Aplicação:
O separador de líquidos retira eficazmente a condensação (água) do sistema de fixação a vácuo, 
protegendo-o assim da  sujeira. 

Vantagens:
- Eliminação de 99% dos líquidos contidos 
- Não necessita de manutenção 
- Custos de funcionamento e de manutenção do sistema são minimizados 
- Fácil de instalar (em frente à bomba de vácuo)

Observação:
O conjunto é fornecido montado. 

O conjunto fornecido inclui: 
- separador de água 
- filtro de vácuo 
- unidade de fixação 
- válvula esférica 
- união roscada 1/2“ AG - 15 mm 
- tubo de plástico Ø 15 x 12 mm, comprimento 2 m 
- tomada de acoplamento 
- bocal duplo 

Separador de líquidos
Nº 7800VPF

Nº
enc.

Tam. Ligação Fluxo

[m³/h]

Peso

[g]

374975 D100x250 3/4“ 15 1610
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acessórios 

Concepção:
- Silenciador aberto 
- Válvula de esfera 
- Conector para mangueira

Aplicação:
Um pequeno ejetor de plástico que se destina à fixação de peças de vedação de sucção. Para a 
utilização em sistemas com criação de vácuo externo (descentralizado).

Vantagens:
Estrutura muito pequena, aplicável universalmente e econômica.

Bomba de vácuo, externa
Nº 7800VPE

Nº
enc.

Vácuo máx.

[%]

máx. caudal 
 volúmico de sucção

[l/min.]

Pressão de funcio-
namento mín.

[bar]

Ligação de  
vácuo Ø exterior

[mm]

Ligação pneum. 
 Ø exterior

[mm]

Peso

[g]

376434 93 21,8 3,5 6 6 47

Nº
enc.

Largura da ranhura

[mm]

Ø

[mm]

Comprimento

[m]

Peso

[g]

374512 4 4,0 ±0,45 10 320
Dureza shore: 8-13°.
Cordão vedante
Nº 7800D

Aplicação:
O cordão de vedação é inserido na ranhura para delimitar a mesa de montagem.

Vantagens:
Podem ser fixadas mais peças de trabalho e de variadas dimensões.

Vacuômetro
Nº 7800V

Nº
enc.

Área dos indicadores

[bar]

Ø

[mm]

Ligação inferior Peso

[g]

374694 -1 ... 0 40 G1/8 73

Nº
enc.

Ligação Peso

[g]

374561 G1/8 0,5
para vacuômetro 
Anel de vedação
Nº 7800VD

Aplicação:
O anel de vedação é utilizado na montagem do vacuômetro.
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acessórios 

Aplicação:
No sensor de pressão são ajustados os valores limite (grandeza de medida: 2 x pressão relativa) 
através do Teach-In e em caso de queda da pressão de vácuo, a máquina é desligada.

Vantagens:
O sensor de pressão de vácuo serve para o controle da pressão de ar adjacente. Em caso de queda 
de pressão, a máquina é desligada. Isto contribui de forma crucial para a segurança do processo.

Ligação elétrica: 
cabo com tomada em conformidade com EN 60947-5-2, 
construção redonda M 8x1, de 4 pólos, 
comprimento de cabo 0,3 m. 
O conjunto fornecido inclui: 
- sensor de pressão 
- mangueira exterior de vácuo Ø 4 mm, comprimento 30 cm 
- tomada de ligação G1/8-4

Sensor de pressão de vácuo  
com acessório

Nº 7800VDS
Nº

enc.

Área dos indicadores

[bar]

Temperatura 
 ambiente

[°C]

Peso

[g]

374520 -1 ... 0 0-50 80

Nº
enc.

Ø

[mm]

Peso

[g]

374538 30 26
Aço, polido. 
Completo com parafusos de cabeça escareada.

Encosto excêntrico Ø 30 mm
Nº 7800E

Vantagens:
Adaptação individual à altura da peça de trabalho. Absorção das forças de deslocamento.

Aplicação:
Rosqueável diretamente na placa de fixação a vácuo. 

Observação:
Verificar regularmente a limpeza do abafador de ruído. 

Caixa e abafador em PE.
Amortecedor de som
Nº 7800VSD

Nº
enc.

Ligação Temperatura 
 ambiente

[°C]

Peso

[g]

374579 G1/8 -10 - 60 5
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acessórios 

Nº
enc.

Ligação Peso

[g]

374553 G1/8 7
com vedação de borracha
Bujão roscado
Nº 908-G1/8

Filtro de aspiração
Nº 7800VAF

Nº
enc.

Ligação Peso

[g]

374884 G1/8 2

Aplicação:
O filtro de aspiração é aparafusado à placa de fixação a vácuo.

Observação:
Verificar regularmente a existência de sujeira no filtro de aspiração.

Aplicação:
A válvula manual é aparafusada diretamente na placa. Fornecida com juntas de vedação.

operação manual.
Válvula de bloqueio
Nº 7800AV

Nº
enc.

Ligação Diâmetro da mangueira

[mm]

Peso

[g]

374587 G1/8 6 40
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acessórios 

Nº
enc.

Diâmetro exterior da mangueira

[mm]

Peso

[g]

374595 6 17

Nº
enc.

UE

[St]

Peso

[g]

374603 10 15

Nº
enc.

Diâmetro da mangueira

[mm]

Comprimento

[m]

Peso

[g]

374611 6 10 300

com porca NW7,2. Latão.

Niple de encaixe  
para acoplamento rápido

Nº 7800VNS

Aço
Pino cilíndrico ISO 8734-4x12-A
Nº 7800ZS

Mangueira pneumática
Nº 2800W-06

Aplicação:
Posicionamento fácil da peça de trabalho devido à marcação nas perfurações existentes na placa de 
fixação a vácuo.

Vantagens:
Através do encosto, as forças de deslocamento são absorvidas.

Vantagens:
Ligação fácil com a mangueira pneumática da placa de fixação a vácuo.
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acessórios 

Vantagens:
Ajustes rápidos e precisos dos dispositivos a serem fixados.

Aplicação:
O pino de lâmina  é indicado para um ajuste de tolerância  (±0,01).

Vantagens:
Ajustes rápidos e precisos dos dispositivos a serem fixados.

Aço
Pino de lâmina
Nº 7800VSB

Aço
Pino de fixação
Nº 7800VAB

Nº
enc.

A B C D E F G H J Peso

[g]

374629 16 12 16 12 16 4 M5 10 R4 30

Nº
enc.

A B C D E F G H J K Peso

[g]

374637 16 12 16 12 16 4 M5 10 R4 4,3 23

Nº
enc.

B1 L para parafuso 
 métrico 

 

para parafuso 
em polegadas 

 

para largura 
 do mordente 

A A1xA2 H Peso

[g]

74682 16,5 78 M12, 14, 16 1/2, 5/8 100 22,5 10x5,5 15 685
Aço tratado, com acabamento oxidado. Embalado aos pares.
Grampo de fixação para placas
Nº 6325
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Medida de embutir do alojamento do pino para 
fabricação própria Tam. ØD1 ØM S1 S2

K20 25 M12 5,5 23

Figura:
Com pino de fixação e parafuso representados.

acessórios 

Nº
enc.

Tam. ØDN ØD1 ØD2 H H1 M T Peso

[g]

303149 K20 32,0 25 12 28 23 - 5 110
303156 K20 32,0 25 12 28 23 - 5 110
303164 K20 31,8 25 12 28 23 - 5 110

endurecido, para módulos de fixação hidráulicos e pneumáticos 
tamanho K20.

Pino de fixação para módulos  
de fixação K20

Nº 6370ZN-20

Concepção:
Nº de encom. 303149: Pino de centragem 
Nº de encom. 303156: Pino de alinhamento 
Nº de encom. 303164: Pino de fixação 
Nº de encom. 303172: Pino de proteção

Sob consulta:
Parafusos para o pino coletor em diferentes comprimentos e materiais (p. ex. AÇO INOXÍDÁVEL).

Classe de resistência 10.9. 
Adequado para pino de fixação número 6370ZN.

Parafuso para o pino de fixação
Nº 6370ZNS-001

Nº
enc.

Tam. M L L1 Peso

[g]

303222 K20 M12 54 9,0 70
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a „aPP Tecnologia de fixação“ oferece-lhe uma visão geral 

sobre a gama de produtos de fixação da aMf. Quer se trate de 

uma tecnologia de fixação mecânica, pneumática, hidráulica ou 

magnética, bem como sistemas de vácuo e Zero-Point - todos 

os produtos são apresentados de forma abrangente nesta aPP, 

oferecendo-lhe uma visão geral das inúmeras possibilidades de 

aplicação da tecnologia de fixação aMf.

Todos os produtos podem ser baixados como modelo cad 2d 

e 3d e importados para qualquer programa cad convencional 

compatível.

além disso, mantenha-se sempre atualizado e leia as nossas 

novidades e os catálogos em formato Pdf, diretamente no seu 

terminal móvel.

Teste já e faça o download gratuito da nossa aPP Tecnologia de 

fixação na apple app Store ou no google Play.

criamos soluções 
de Fixação - 

aTé no Seu eQuiPaMenTo 
TeRMinal Móvel

APP TECNOLOGIA DE FIXAÇÃO -

ENCONTrAr PrODuTOs, rECOLhEr  

DADOs CAD, mANTEr-sE INFOrmADO …
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 + Excelente relação custo/benefício

 + Redução drástica dos tempos de  

  set up

 + Efeito de racionalização mais rápido

 + Repetibilidade < 5um

 + Aço inoxidável

 + Fixação efetiva
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