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SIMPLES - RÁPIDO - FORTE & SEGURO...  

INDEPENDENTEMENTE DA CARGA.

PINOS DE ELEVAÇÃO
Pinos de elevação - autobloqueantes, aço

Pinos de elevação - autobloqueantes, 
aço inoxidável

• Resistência à corrosão
• Temperatura de utilização  
 máx. 250°C

• Resistente à corrosão e às   
 intempéries, portanto adequado  
 para utilização no exterior
• Eixo endurecido por precipitação  
 com boa resistência ao desgaste
• Temperatura máxima de   
 funcionamento 250 °C

As vantagens da gama de fusos de elevação autobloqueantes HALDER

• Auto-alinhamento na direcção do esforço
• Acoplamento rápido com o toque de um botão vermelho de descarga
• Economiza tempo a cada uso, quanto mais você usa, mais você ganha
• A utilização de uma manga de fixação permite a utilização de qualquer dureza de material e  
 espessura de parede

SUPORTES DE FIXAÇÃO PARA PINOS DE ELEVAÇÃO

Mangas de fixação Mangas de fixação, de descarga

• Assegura uma montagem   
 rápida e segura em fusos de   
 elevação
• Corrosão e resistente ao          
 desgaste
• Fácil integração em vários   
 materiais
• Pode ser integrado em furos   
 cegos
• No caso de peças de paredes   
 finas, a montagem é efectuada   
 utilizando uma porca de 

 segurança

• Assegura uma montagem rápida  
 e segura em fusos de elevação
• Para aplicações que requerem  
 montagem embutida
• Corrosão e resistente ao          
 desgaste
• Fácil integração em vários   
 materiais
• Pode ser integrado em furos   
 cegos
• No caso de peças de paredes   
 finas, a montagem é efectuada  
 utilizando uma porca de aperto

Mangas de fixação com aba de selagem, niveladas

• Assegura uma montagem rápida e segura em fusos  
 de elevação
• A válvula estanque impede a entrada de líquidos e   
 sujidade
• Para aplicações que requerem montagem embutida
• Corrosão e resistente ao desgaste
• Fácil integração em vários materiais
• Pode ser integrado em furos cegos
• No caso de peças de paredes finas, a instalação é   
 efectuada utilizando uma porca de aperto

PINOS DE ELEVAÇÃO PARA FUROS ROSCADOS

Pinos de elevação para furos roscados - auto-travamento, aço e aço inoxidável

• Para inserção directa num furo roscado
• Não são necessários arbustos adicionais
• Poupa até 85% do tempo durante a montagem e desmontagem em    

 comparação com um anel de elevação padrão
• Temperatura máxima de funcionamento 250 °C

INOVAÇÃO

E-SHOP

Encontre as nossas 40.000 referências de elementos standard em acesso livre na nossa loja online! 

www.eshop.rabourdin.fr/pt

ATÉ 1000 KG DE

CAPACIDADE DE CARGA

ATÉ 1000 KG DE

CAPACIDADE DE CARGA

Número de aplicações

Poupanças

As hipóteses são as seguintes:
Economia em € = (número de aplicações) x (economia) x (economia de tempo)
Salário por hora: 50€ / h
Economia de tempo: 35s/ aplicação


