
 

MODELO A483 
FERRAMENTA PNEUMÁTICA CONJUGADA PARA APLICAÇÃO DE FITAS DE AÇO 

Características 
 

 A mais robusta ferramenta de 
aplicação de fitas de alta tensão 
em operações contínuas, com 
alta confiabilidade 

 Máquina de alta qualidade com 
excelente histórico de 
desempenho nas indústrias de 
aço e não ferrosos 

 O posicionamento da fita na 
ferramenta é fácil já que a roda 
de entrada é levantada 
pneumaticmente e nenhum 
esforço do operador é 
necessário 

 Quatro suportes de suspensão 
diferentes estão disponíveis, o 
que permite que a ferramenta 
seja montada suspensa em 
qualquer posição de operação 
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MODELO A483 
FERRAMENTA PNEUMÁTICA CONJUGADA PARA APLICAÇÃO DE FITAS DE AÇO 
 

Características Padrão 
Esta ferramenta foi projetada para uso em 
aplicações mais complexas e específicas 
nas indústrias de processamento de aço e 
metais não ferrosos. A junta de entalhe 
duplo no selo metálico fornece alta 
segurança e é ideal para objetos redondos, 
curvos e irregulares. 

Tipos do Modelo A483 

No. Item Modelo 
Largura da Fita Espessura da Fita 

mm pol. mm pol. 

13.4710 A483/25/0.80-0.090/7.0 25,0 1" 0,80-0,90 0,031-0,035 

13.4760 A483/32/0.80-0.090/9.0 32,0 1.1/4" 0,80-0,90 0,031-0,035 

* Outros modelos podem estar disponíveis a pedido. 
 

Especificações 
Peso: Sem suporte de suspensão: 
 Com suporte de suspensão: 

18,0 kg / 39,7 lbs 
19,5 kg / 43.0 lbs 

Dimensões possíveis da fita: Largura de 25,0 - 32,0 mm / 1.1/4" 
Espessura de 0,80 - 1,00 mm / 0,31 - 0,40" 

Tensão: Até 9000 N (2020 lbs) ajuste individual 
(A tensão máxima depende da qualidade da 
cinta) 

Suspensão: Quatro diferentes suportes de suspensão estão 
disponíveis; devem ser solicitados 
separadamente - veja acessórios abaixo. 

 

Acessórios 
No. Item Descrição Normal Vertical Horizontal 

A48.3401 Suporte de suspensão normal    

A48.3406 Suporte de suspensão frontal    

A48.3406 Suporte de suspensão lateral    

A48.3406 
Suporte de suspensão universal (com 
fornecimento de ar integrado)    

 

* =  troca da posição de suspensão possível movendo o gancho do cabo 
+ = troca da posição de suspensão sem mover o gancho do cabo - Alterações muito rápidas 

possíveis perfeitas para trocas frequentes. 
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