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Conjunto de cortadores de 
porcas

Para oferecer flexibilidade máxima, 
os cortadores de porcas da serie NS 
também podem ser pedidos como 
conjuntos (NS-xxxSy). Escolha o 
tamanho do cortador de porcas e o 
tipo da bomba, na tabela abaixo.

Para solicitar cabeças de corte 
adicionais (NHS-xxxxxx), cilindros 
(NSC-xxx) ou laminas de reposição 
(NSB-xxx), veja a tabela de seleção 
abaixo:

!

• Projetado especialmente para 
flanges;
• Simples ação, cilindro com mola de 
retorno;
• Tecnologia de lâminas triplas, oferece 
três superfícies de corte com uma 
única lâmina;
• Cabeças intercambiáveis oferecem 
faixa de máxima flexibilidade para as 
porcas;
• Escala prefixada permite o controle 
do cumprimento da lâmina, evitando 
danos as roscas do parafuso;
• Alavanca com fita de ajuste para 
maior segurança na movimentação;
• Cilindro com corpo niquelado, para 
excepcional proteção contra corrosão e 
maior durabilidade em ambientes 
rudes.
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▼Mostradas: Unidades de Acionamento com cabeçotes intercambiáveis

Projeto emAço  Endurecido

A Solução  Profissional de  Baixa Altura

Simplicidade

● Inclui alavanca para melhorar a segurança e o manuseio  da ferramenta

● Não hP necessidade de ferramentas para a troca dos  cabeçotes

sextavados

● Inovador, a construção sem cavilha incorpora cilindro de  desengate rápido e 

acoplamento automático do braço de reação

● Conexão hidrPulica, tipo manifold, com giro de 360°, completa com engates rápidos

tipo trava aumenta a manobrabilidadedo torquímetro e da mangueira

Projeto

● Cilindros e cabeçotes de perfil baixo foram planejados para  oferecer ferramentas 

maciças e compactas, com um raio  mínimo de ressalto

● Projeto robusto com poucas partes permite a facilidade  de manutenção no 

local de trabalho, sem o uso de  ferramentas especiais

● Para porcas com faixa de tamanho entre 30-155 mm (1⅛ - 6⅛ pol.)

● Relação otimizada entre força e peso

● Operação rPpida em função da grande rotação da porca em  cada ciclo de torque 

(ângulo de rotação de 30 graus) e retorno  rápido docurso

Confiabilidade

● Todos os torquímetros são niquelados para excelente proteção  contra corrosão e 

maior durabilidade em ambientes adversos

● Todos os torquímetros são equipados com buchas de bronze  para garantir que a 

catraca jamais vai engripar nos discos  laterais, eliminando, assim, consertos caros

Precisão

● Vazão constante de torque oferece precisão de ± 3%  através do curso total

● Braço de reação alinhado garante a precisão com a redução  de deflexões internas.

Torquímetros de perfil baixo, série W

Esta  gama de produtos foi projetada com o 
uso das melhores técnicas de CAD para 

oferecer as mais avançadas e seguras chaves 
hidráulicas de torque do mercado.

Segurança, qualidade, rigidez e 
confiabilidade estão embutidas.

Durante o processo do projeto cada 
protótipo foi submetido á analise de tensão 
finita dos elementos, modelagem elástica, 

testes rigorosos de ciclos e de medidores de 
esforços   

Conexão giratória série TSP - Pro 

Com dispositivo  de inclinação & e 
tecnologia de giro TSP oferece rotação de 

eixo  X de 360° e a rotação de eixo Y de  
160°.

Como solicitar*
Solicite como acessório que pode ser 

adaptada   aos torquímetros da  série S já 
existentes.

Já montado de fábrica para novos 
torquímetros da Série W : Acrescente ao 

modelo sufixo”-P”, i.e.,: W2000-P

Mangueiras para torquímetros 

Use mangueiras Enerpac THQ-
7000 com torquímetros da série W 
para assegurar a integridade de seu 

sistema hidráulico .

2 mangueiras, 6 m  de comprimento THQ-706T

2 mangueiras, 12 m   de comprimento THQ-712T
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Cabeçotes  Sextavados e

Buchas  Redutoras

Versatilidademáxima  com faixa
completa de cabeçotes sextavados  

intercambiáveis e buchas redutoras  está 
disponível em tamanhos  métricos e em

polegadas.

SELEÇÃO DA UNIDADE DE ACIONAMENTO E CABEÇOTES
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Faixa dos Sextavados:

30-155 mm

Raio do Ressalto:

31,0-114,0mm

Pressão Máxima deTrabalho:

690 bar (10.000psi)

Torque Máximo a 690 bar (10.000 psi):              

47.454 Nm

SÉRIE W

Para velocidade e 
desempenho otimizados, veja 

a matriz de torquímetros e 
bombas.

Matriz de seleção de  

Bomba para Torquímetro

Estes torquímetros de aço endurecido 
com cabeçotes sextavados 
intercambiáveis, de perfil baixo 
garantem durabilidade e máxima 
versatilidade em aplicações de 
aparafusamento.
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Unidade de  
Acionament
o

Bucha Redutora Sextavada  
opcional, ver página 190-

197.

Cabeçote
Sextavado  
Intercambiável

SÉRIE W

Torque Máximo a 690 bar (10.000psi):

2712 Nm

Faixa dos Sextavados:

1⅛-2⅜ pol.
Pressão Máxima de Trabalho:

690 bar (10.000psi)

Cabeçotes sextavados e  

Insertos redutores,Sistema  

Métrico, veja:

Sistema Métrico
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Torque Máximo a 690 bar (10.000psi):

5423Nm

Faixa dos Sextavados:

15/16-3⅜pol.
Pressão Máxima de Trabalho:

690 bar (10.000psi)

SÉRIE W
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Torque Máximo a 690 bar (10.000psi):

10.846 Nm

Faixa dos Sextavados:

17/8-4⅛ pol.

Pressão Máxima de Trabalho:

690 bar (10.000psi)

SÉRIE W
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Torque Máximo a 690 bar (10.000psi):

20.337Nm

Faixa dos Sextavados:

27/16-4⅝ pol.

Pressão Máxima de Trabalho:

690 bar (10.000psi)

SÉRIE W
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Torque Máximo a 690 bar (10.000psi):

30.510 Nm

Faixa dos Sextavados:

215∕16 -5⅜ pol.

Pressão Máxima de Trabalho:

690 bar (10.000psi)

SÉRIE W



Cabeçotes & Insertos Redutores, Sistema 

Imperial Série W35000

Faixa dos Sextavados:

3⅛-6⅛ pol.
Pressão Máxima de Trabalho:

690 bar (10.000psi)

Torque Máximo a 690 bar (10.000psi):

47.453 Nm

SÉRIE W
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Faixa dosSextavados:

30-105 mm

Pressão Máxima de Trabalho:

690 bar (10.000psi) SÉRIE W
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Faixa dosSextavados:

65-155 mm

Pressão Máxima de Trabalho:

690 bar (10.000psi)
SÉRIE W


