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UM MUNDO DE CABOS

Os cabos mecânicos estão estudados para funcionar como: Puxar e empurrar.
Os nossos processos de fabrico com alta tecnologia e utilização das melhores matérias primas, tem como resultado
produtos com a melhor qualidade.
CABOS DE PUXAR-EMPURRAR, SEGUNDO AS SUAS NECESSIDADES
Dispomos da maior gama de cabos puxar-empurrar, assim como dos seus diferentes componentes, alavancas, pedais
e acessórios que satisfarão todas as necessidades.
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CABOS SÉRIE UTILITY 174
- Grande flexibilidade
- Muito resistentes
- Admitem curvas muito fechadas
- Variação de temp. de (-)53ºC a (+)110ºC

SÉRIE UTILITY

CABOS SÉRIE COMERCIAL 774
- Funcionamento suave.
- Económicos
- Variação de temp. de (-)53ºC a (+) 110ºC

CAMISA E CABO INTERIOR PUXAR-EMPURRAR
SÉRIE “U”: O cabo interior é um fio de aço inoxidável de 1,9 mm de diâmetro ou um cabo blindado flexível em
aço inoxidável. Disponível na série comercial.
SÉRIE “V”: O cabo interior é um cabo blindado flexível em aço inoxidável de 2,8mm de diâmetro. Disponível nas
séries COMERCIAL e UTILITY.
SÉRIE “L”: O cabo interior é um cabo blindado flexível em aço inoxidável de 3,2 mm de diâmetro. Disponível nas
séries COMERCIAL e UTILITY.
SÉRIE “M”: O cabo interior é um cabo blindado flexível em aço inoxidável de 4,65 mm de diâmetro. . Disponível
nas séries COMERCIAL e UTILITY.
SÉRIE “H”: O cabo é um cabo blindado em aço inoxidável flexível de 6mm de diâmetro. Disponível só na série
UTILITY.
SEM MANUTENÇÃO
Devido à eficácia dos protetores e reténs, especialmente desenhados para proteger do pó e da sujidade e a uma
lubrificação cuidadosa com ótimos componentes, não é necessária manutenção posterior.
AÇO INOXIDÁVEL
Todos os cabos puxar-empurrar, utilizam componentes de trabalho em aço inoxidável, para garantir ótimo
rendimento em condições extremas.

TIPOS DE TERMINAIS DE SÉRIE
VARIEDADE T Extremo articulado. Fixação regulável roscada. Rotação de cerca de 8º.

VARIEDADE A Extremo rígido. Fixação regulável roscada.

VARIEDADE G Extremo articulado. Fixação fixa ondulada. Rotação de cerca de 8º.

VARIEDADE E Extremo rígido. Fixação direta à alavanca por porca.

“Existe a possibilidade de fabricar um grande leque de terminais e tubos, segundo as especificações do cliente.

COMANDO MICROAJUSTÁVEL
- Máxima precisão e resistência às vibrações.
- Ajuste fino (micrométrico) por rotação da cabeça do puxador.

COMANDO COM E SEM BLOQUEIO

COMANDO COM BLOQUEIO POR ROTAÇÃO
- Escolhida a posição desejada, o comando permanecerá bloqueado girando-o em qualquer sentido.
- Bloqueio eficaz, fácil e rápido.

COMANDO SEM BLOQUEIO
- Utilização cómoda e fácil para todo o control à distância.
- Existe uma grande variedade de puxadores.

ALAVANCAS E COMANDOS

MFX 1000SF

MFX1000S

- Corpo de alumínio e engrenagens em aço.
- Deslocamento de série entre 60mm e 75mm.
- Mecanismo de cremalheira e pinhão.
- Tamanho reduzido apropriado para espaços reduzidos,
onde as cargas de trabalho são elevadas.
- Aplicável em máquinas de trabalho em estrada e outros
locais com alto nível de vibrações.
- Adaptável às séries U, V, L Comercial e V e L Utility.

MFX 1000DF

MFX 1000S

- MFX 1000SF: Igual à MFX 1000S com travão antivibrações.
- MFX 1000D: Igual à MFX 1000S para os dois cabos.
- MFX 1000DF: Igual à MFX 1000S para os dois cabos, com travões antivibrações.

MICROAJUSTÁVEL
- Fabricado em Zamak e aço inoxidável.
- Deslocamento: Máximo 75mm.
- Comando de controle manual de acelerador com
ajuste micrométrico.
- Ideal para ajuste fino das R. P. M.
- Usado em maquinaria de movimentos de terra e
rolos compactadores.

MICROAJUSTÁEL TIPO VERNIER

ALAVANCA 60010

- Fabricada em Zamac.
- Deslocamento: 90mm.
- Acabamento: Granulado / Pintura preta (outras
cores consultar).
- Carga de trabalho: 350 N.
- Alavanca simples e económica para aceleradores
manuais, tomadas de força, etc.
- Ajuste por fricção conforme necessidades.
- Adaptáveis às séries U, V, e L Comercial e V e L
Utility.

ALAVANCA 60020
Versão da alavanca 60010, com posicionadores que permitem colocar a alavanca no ponto desejado.

ALAVANCA 60030

Alavanca 60010N

Alavanca 60030G

Versão da alavanca 60010, com âncoras sobre um ponto, que permite bloquear a alavanca na posição
selecionada, acionando a maçaneta da parte superior.

AVANCA 30500

ALAVANCA 30500

- Possibilidade de fabrico em Zamak ou
Alumínio.
- Deslocamento: 80mm.
- Acabamento granulado fino / pintado
(consultar).
- Muito económica e simples para
aplicações que requeiram só tração.
- Ajuste da fricção de acordo com as
necessidades da aplicação.
- Disponível modelo à esquerda ou à
direita.

ALAVANCA E12S E E12D

VARIEDA
DE T
ALAVANCA E12S

ALAVANCA E12D

Extremo
articulado.
Fixação
regulável
roscada.
Rotação de
cerca de 8º.

ALAVANCA E12S
- Corpo de alumínio com alavancas, engrenagem e
cremalheira em aço.
- Deslocamento: Normal de 70mm a 110mm.
- Disponível com posicionadores.
- Desenhadas para bombas e aceleradores dos
camiões betoneira.
- Compacta e muito sólida, é ideal para ambientes
extremos
e cargas de trabalho muito elevadas.
- Dispõe de um travão anti-vibrações.

ALAVANCA E12D
- Igual à alavanca E12S, para dois cabos.

ALAVANCA 10055

- Fabricada em Zamak.

- Acabado granulado com possibilidade de pintura.
- Mecanismo muito preciso e duradoiro, acionado por pinhão e cremalheira.
- Pode montar-se individual ou duplamente.
- Disponibilidade de botões variados e betoneiras elétricas.
- Desenhada para o funcionamento em meio agressivo dos camiões

AVANCA 10055 CABINA

- Deslocamento: 90mm.

betoneira, suporta as condições ambientais mais extremas.
- Ideal para utilização no exterior.
- Recomendável para bombas hidráulicas, aceleradores, válvulas hidráulicas,
tomadas de força e para qualquer aplicação que requeira força e robustez.

AVANCA 10055 REVERSER

- Possibilidade de personalizar a alavanca e o punho.

AVANCA 10055 ELECTRICA

- Consultar para modelos com âncoras e posicionadores.

ALAVANCA B210
ALAVANCA B210

- Fabricada em alumínio fundido e elementos interiores em aço.
- Deslocamento máximo 30mm.
- Alavanca compacta, desenhada para acionar distribuidores hidráulicos.
- Conexão rápida e fácil, ao cabo.
- Disponíveis versões sem posição central neutra e por bloqueios.
- Pode montar-se individualmente,
ou em série.

JOYSTICK 1MJS002
- Corpo em aço mecanizado.
- Deslocamento 40 mm.
- Fole à prova de gorduras e sujidade.
- Mecanismo muito robusto com rótulas de rolamento.

- Disponíveis vários kits de conexão a válvulas de distribuidor.

1MJS001
Igual ao anterior, sem punho.

JOYSTICK 1MJS002

- Utiliza-se para acionar distribuidores hidráulicos.

1MJS003
Igual ao anterior, com botão elétrico no punho.

ALAVANCA B201

- Corpo de alumínio.
- Deslocamento máximo de 32 mm.

ALAVANCA B201

- Carga máxima de trabalho 300 N.
- Desenhada para trabalhos suaves.
- Permite acionar distribuidores hidráulicos embora se possa utilizar em
qualquer outra aplicação.
O cabo monta-se com um simples gancho para permitir uma montagem fácil.
- Preparada para montar em série em várias alavancas juntas.

ALAVANCA HB100

ALAVANCA HB100

ALAVANCA HB100

- Fabricada em Zamak.
- Deslocamento máximo 40mm.
- Foles flexíveis e duradoiros à prova de gorduras e sujidade.
- Retorno automático à posição central.
- Criado para acionar distribuidores, hidráulicos, é apropriado também para aplicações com cargas elevadas.
- O modelo de manípulo é recomendável quando é requerida a máxima precisão.
- Fácil montagem do cabo sem necessidade de desmontar a alavanca, disponível na versão de engate rápido.
- Preparado para montar em série várias alavancas juntas.

ALAVANCA B90K
- Fabricada em Zamak.
- Deslocamento máximo 40mm.
- Foles flexíveis e duradouros à prova de gorduras e sujidade.
- Retorno automático à posição central.
- Criado para acionar distribuidores, hidráulicos, é apropriado também para aplicações com cargas elevadas.
- Fácil montagem do cabo sem necessidade de desmontar a alavanca, disponível na versão de engate rápido.

ALAVANCA B90K

- Preparado para montar em série várias alavancas juntas.

DIFERENTES ENGATES DE ALAVANCA

JOYSTICK B92, B212, B202
JOYSTIC B92
- Fabricado em Zamak.
- Deslocação máxima de 45 mm.
- Permite acionar dois distribuidores hidráulicos juntos ou individualmente.
JOYSTIC B92

- Disponíveis vários kits de conexão a válvulas do distribuidor.

JOYSTIC B202
- Corpo, fole e punho fabricados em materiais biodegradáveis e termoplástico reciclável.
- Deslocação máxima de 32 mm.

JOYSTIC B202

- Alavanca utilizada para acionar distribuidores hidráulicos agrícolas.

- Carga máxima de trabalho: 1400N à compressão e 900N à tração.
- Permite acionar dois distribuidores hidráulicos juntos ou individualmente.
- Equipado com bloqueio central de segurança.
Disponíbilidade:
- Manípulo multifunção com betoneira.
- Manípulo ergonómico.
- Fabricado em Zamak.
- Foles flexíveis à prova de sujidade e gorduras.

JOYSTIC B212

- Deslocação máxima de 32 mm.
- Carga máxima de trabalho: 450N.
- Permite acionar dois distribuidores hidráulicos juntos ou individualmente.
- Opcionalmente: Bloqueio em posição central disponível para acionar no corpo
ou na maçaneta.
JOYSTICK B212

- Várias maçanetas assim como a possibilidade de betoneira com interruptores.
- Alavanca para acionar distribuidores hidráulicos.

ALAVANCAS CYC031 E 3401

- Corpo em fundição de Zamak.
- Deslocação de 65 mm.
- Posiciona-se por fricção.
- Alavanca ideal para trabalhos ligeiros.
- Os cabos podem montar-se à esquerda ou à direita.

ALAVANCA 3401
- Corpo em fundição de Zamak.
- Deslocação de 90 mm.
- Pintada em preto.
- Posiciona-se por fricção.
- Os cabos podem montar-se à esquerda ou à direita.

ALAVANCA CYC031

ALAVANCA 3401

ALAVANCA CYC031

ALAVANCAS 1AG001XX E SERIE CH200

ALAVANCA SÉRIE CH200

ALAVANCA 1AG001XX

ALAVANCA 1AG001XX
- Alavanca fabricada em plástico muito resistente com a
manga em aço.
- Deslocamento 70 mm.
- Ideal para transmitir força com uma vara.
- Utilizada para acionamentos agrícolas e industriais.
- Várias versões disponíveis.

ALAVANCA SÉRIE CH200
- Corpo em Zamak..
- Deslocamento 70 mm.
- Posiciona-se por fricção.
- Ideal para aceleradores e tomadas de força de pequena maquinaria.

ALAVANCAS B125, B175 E B140

ALAVANCA B125

ALAVANCA B140

ALAVANCA B175

ALAVANCA B125
- Fabricada em liga ligeira de alumínio e alavanca de aço.
- Deslocamento 70 mm.
- Mecanismo de tira e pinhão muito precisa, segura e fácil de manejar.
- Aplicável em qualquer utilização, é muito polivalente e apreciada pelos utilizadores.
- Pode montar-se individualmente ou em pares.
- Disponível com punho preto ou vermelho.
- Adequada para utilização com cargas médias de trabalho.
- Recomendável para bombas hidráulicas, tomadas de força, válvulas, válvulas hidráulicas, etc...

ALAVANCA B140
- Versão dupla com nylon reforçado fazendo o corpo central da alavanca.

ALAVANCA B175
- Versão da alavanca B125 com âncora central.

PEDAIS
PEDAIS CHAPA SÉRIE 30600
- Fabricados em chapa, muito populares pela grande flexibilidade
para acionar travões, aceleradores, embraiagens, etc...
- Pintados por eletrólise em preto semi-mate.
- Deslocamento 70 mm.
- Algumas versões estão disponíveis com o pedal forrado em
borracha.
- Carga máxima aplicável 25 kg.
- Existem modelos para acionar o sistema hidráulico diretamente.

PEDAL DE ALUMÍNIO PA50
- Fabricado em alumínio.
- Possibilidade de pintar em preto por eletrólise semi-mate.
- Deslocamento máximo 40 mm.
- Carga máxima 20 Kg.
- Pode ligar-se o cabo nos 360º. Reversível.

PEDAL PA50

- Utiliza-se em aceleradores de maquinaria pesada e em autocarros.

PEDAIS SÉRIE 30500
- Fabricado em alumínio.
- Deslocamento máximo 60 mm.
- Carga máxima de trabalho 20 Kg.
- Utiliza-se em aceleradores de maquinaria pesada, autocarros
e pequena maquinaria.

ALAVANCAS DE TRAVÃO
ALAVANCA SÉRIE 30010

- Estão construídas em chapa cortada e galvanizada.
- Deslocamento máximo 60 mm.
- Alavancas com encravamento central.
-Especialmente desenhadas para camióes basculantes,
dumpers e pequena maquinaria.
- Rácio muito alto, aplicando 20 Kg à alavanca, transmite
300 Kg ao cabo.

ALAVANCA CHAPA SÉRIE 30000 E 40000

- Fabricadas em chapa cortada e dobrada.
- Disponível em galvanizado e pintada por
eletrólise, em preto.
- Deslocamento máximo 60 mm.
- Posiciona-se por punho dentado.
- Disponíveis numerosas versões e rácios.

ACESSÓRIOS
BOMBAS E DEPÓSITOS DE TRAVÃO

BOMBAS DE TRAVÃO

Dispomos de bombas de travão, cilindros
hidráulicos, miniservos, depósitos e presostatos
para sistemas de travão de maquinaria.
Os nossos produtos foram desenvolvidos
em parceria com os departamentos técnicos dos
nossos clientes.desde o início do projeto.
O desenvolvimento do produto baseia-se
no estudo de todo o funcionamento dos travões.

FOLES

FOLES

Fabricamos com os nossos próprios
moldes foles para cabos e alavancas assim como
para solucionar alguma necessidade pontual
requerida por algum cliente em particular.
Fabricados em materiais que suportam
as inclemências do tempo, sendo resistentes à
ação dos agentes químicos que podem atuar no
seu uso quotidiano.
Para o fabrico de outra cor ou desenho
é favor contatar-nos.

TRANSMISSÕES FLEXÍVEIS

”Cabos de transmissão de força ou par / cabos conta quilómetros e tacómetros”
Estes cabos enviam par ou força de
transmissão por giro.
Podemos fabricar diferentes
terminais.
Existem infinitas possibilidades,
modelos e adaptações: a pedido, enviando a
amostra à nossa fábrica, ou segundo o plano
ou desenho enviado pelo cliente.

Dispomos de punhos e puxadores para
os seus cabos e alavancas, assim como um sortido

PUNHOS

PUNHOS E PUXADORES

variado de punhos e puxadores, aplicáveis em
quase todos os setores da indústria.
Fabricados em termoplásticos e
duroplásticos, são muito resistentes e duradoiros.
Para fabrico noutra cor ou desenho
diferente, consultar.

Fabricamos as nossas próprias rótulas,
forquilhas e articulações para montar nos nossos

FORQUILHAS

FORQUILHAS E RÓTULAS

cabos, assim como colaboramos junto de
empresas europeias, no fabrico e desenho de
muitos acessórios que se montam nos cabos.
Dispomos dos utensílios necessários
para fabricar as nossas próprias forquilhas e
rótulas de chapa e de ferro.

favor consultar.

RÓTULAS

Para fabricar com outro desenho, é

