
O Grampo Universal – o Grampo Pneumático



Grampo Pneumático Patenteado

Sob a lei atual, a empresa Tünkers tem os seguintes direitos de 
propriedade, contra os quais terceiros foram apelados, mas que não afetam 
o status legal de nossos direitos de propriedade. Ambos os direitos de 
propriedade estão em vigor. (Situação de 03/2018)

1. Patente Alemã 10 2014 014 857.2
“Dispositivo com sistema de três pontos com braço de alavanca estendido (grampo universal)"

2      Modelo Alemão utilizado 20 2015 004 786.6
(Reivindicando a prioridade interna do pedido de patente alemã 10 2014 014 857.2)
“Grampo Universal com Cilindro Menor"
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"Desviando desta norma, mantendo os dados técnicos de acordo com a invenção, são 
usados diâmetros de cilindros menores, o que leva a uma redução de ar comprimido 
ou consumo de energia entre 25% e 60%."



Grampo U é o sucessor do Grampo Vario

Menor, mais rápido, mais leve: O grampo universal une esses parâmetros 
de aumento de eficiência e cria espaço adicional no dispositivo. Baseado 
em um design inteligente e compacto, o grampo universal é a alternativa 
para o grampo Vario com os mesmos dados de desempenho:

• Mesma força de aperto
• O mesmo poder de retenção
• Mesmas dimensões de conexão
• Mesmos ciclos de carga (3 milhões)
• Ajuste de ângulo comprovado e contínuo de 5 - 135 °
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U 63

Comparação de tamanho séries U - e V
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• Braços de fixação e conexões compatíveis
• U 63 é menor e mais estreito
• Consumo de ar comprimido reduzido em 30%

V63.1BR4 U 63
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O que é novo no Grampo Universal

52018

• Novo mecanismo de alternância otimizado para energia
• Para a mesma força de fixação, cilindros menores são usados
• Cilindro 63er no grampo U 80
• Cilindro 50er no grampo U 63
• Cilindro 40er no grampo U 50
• Cilindro 32er no grampo U 40/U40.5
• Consumo de ar comprimido reduzido em aproximadamente 30%
• Comprimento menor do U50/U63
• Ambas as conexões de ar otimizadas para espaço na base do 

cilindro
• Caixa de alumínio totalmente fechada - Sem slot para montar o 

cartucho do sensor
• Novo conceito de sensorização
• Ângulo de abertura de 120 ° com braço A40 na posição U2
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Bloco do sensor tipo plug-in em substituição a 
tecnologia de cassete
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• Caixa completamente enclausurada na 
parte de trás - sem slot para cassete do 
sensor

• Proteção/isolação
• Os contatos dos sensores 

são fixados e protegidos no 
alojamento do grampo

• A placa adaptadora com o 
conector de contato estão 
firmemente fixadas no 
alojamento

Bloco do sensor com eletrônica/LED com 
conector M12, e contato conectado à placa 
adaptadora.

Placa de adaptação
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Comparativo de Capacidade entre o U 50 BR5 com
o V 50.1 BR4
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 O grampo universal com os mesmos dados de desempenho, como o 
Grampo Vario requer 31% menos ar comprimido e menos espaço e economiza 
15% de custos operacionais

2018

1 Jahr Laufzeit, 1000 Einheiten
V 50.1 BR3 U 50 Vergleich U mit V

comparsion U with V1 year run-time, 1000 units
Gesamtlänge [mm]

321 286 -11%
total length
Tiefe [mm]

69 69 =
depth
Gewicht ohne Arm [kg]

2,8 2,6 -7%
less weight (without Arm)
Luftverbrauch [cm³/bar]

290 200 -31%
air consumption
Spannmoment [Nm]

160 160 =
clamping torque

Betriebskosten [€]
12.690 10.759 -15%

operating cost
CO2-Emission [kg]

69.216 58.686 -15%
CO2-emission 
Energieverbrauch [kWh]

115.361 97.811 -15%
energy consumption



Comparativo de Capacidade entre o U 63 BR5 com
o V 63.1 BR4
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1 Jahr Laufzeit, 1000 Einheiten
V 63.1 BR4 U 63 BR5 Vergleich U mit V

comparsion U with V1 year run-time, 1000 units
Gesamtlänge [mm]

335 329 -2%
total length
Tiefe [mm]

79 79 =
depth
Gewicht ohne Arm [kg]

3,8 3,7 -3%
weight (without Arm)

Luftverbrauch [cm³/bar]
510 360 -29%

air consumption
Spannmoment [Nm]

380 380 =
clamping torque
Betriebskosten [€] 

17.409 14.191 -18%
operating cost
CO2-Emission [kg]

94.959 77.406 -18%
CO2-emission 
Energieverbrauch [kWh]

156.261 129.011 -17%
energy consumption

 o grampo universal com os mesmos dados de desempenho, como o 
Grampo Vario requer 29% menos ar comprimido e menos espaço e economiza 
18% de custos operacionais



Tamanhos Disponíveis do Grampo universal
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Leistungsparameter U 40 BR5 U 40.5 BR5 U 50 BR5 U 63 BR5 U 80 BR5

Spannmoment [Nm] 120 120 160 360 800

Länge [mm] 278 278 286 329 473

Breite [mm] 92 92 108 121 165,5

Tiefe [mm] 54 54 69 79 109

Gewicht ohne Spannarm [kg] 1,5 1,5 2,6 3,7 9,3
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Outras Opções da Série U

• Ligação de ar na parte frontal "LV" : parte inferior do cilindro deve
ser girado incluindo corpo do cilindro
• Resistente a respingos de solda, revestimento da caixa "W". • Posicionamneto Manual „Z“
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KSU 125,5 - nova rotação com função de economia de ar

Unidade giratória com economia de ar, 
com mecanismo de alavanca de três 
pontos otimizado, como no caso do 
grampo-U:
• Possibilidade de giro anterior da 

série com cilindro de diâmetro 
menor

• Por exemplo, KSU 125 diâmetro do 
cilindro 100

• Até 30% de economia de ar
• Redução de peso
• Redução do contorno de 

interferência
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Mecanismo interno 
otimizado com as 
mesmas dimensões das 
conexões

Cilindro com dimensões 
menores para a economia 
de ar comprimido

KSU 125.5



Kontakt

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
Herr Pascal Stöters
Am Rosenkothen 4-12
40880 Ratingen

Telefon +49 (0) 2102-45 17-188
Telefax +49 (0) 2102-45 17-9999

E-Mail pascal.stöters@tuenkers.de
Internet www.tuenkers.de

YouTube
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http://www.tuenkers.de/
https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
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