Grampo de Aperto Rápido
Grampo de Aperto Rápido
Único com sistema
Connect: possibilita
a junção de dois
grampos, facilitando
o trabalho de
materiais em
diversos ângulos.

MEDIDAS:
Praticidade: o grampo se transforma
em um extensor com um simples
clique de botão.

CÓDIGO
GR150L

6"

1

0,834

Versatilidade: mordente exclusivo
para tubos.

GR300L

12"

1

0,949

GR450L

18"

1

1,02

Melhor agarre e firmeza: mordentes
grandes com ranhuras.

GR600L

24"

1

1,14

GR900L

36"

1

1,36

MEDIDA

EMBALAGEM
BLISTER

Conforto:gatilho
ergonômico
que facilita o
travamento.
Mecanisco interno
de alta resistência
garante performance e
durabilidade superior aos
grampos concorrentes.

Facilidade: botão
com design
exclusivo que facilita
o destravamento do
grampo.

Sistema Connect –
Permite acoplar outro
grampo com facilidade.

Ranhuras – Dentes
integrados evitam que
perfis redondos escapem
durante o corte.

Força – 227kg de
força proporcionam
melhor aproveitamento
com menos tensão.

Apoios grandes e
removíveis – Auxiliam
na fixação de objetos
de forma segura.

Trava – Converte
rapidamente o mordente
para transformar seu
grampo em espaçador.

CARACTERÍSTICAS:
SAIBA MAIS
SOBRE ESTE
PRODUTO

•
•
•

Rigidez e segurança: haste fabricada em aço especial, com espessura maior.
Design único: o gatilho não solta quando aplicada força.
Resistência: corpo em nylon e fibra de vidro, que proporcionam maior
resistência.

Utilização:
• Construção civil: pode-se utilizar para prender uma régua de alumínio ou
madeira na alvenaria e assim garantir o perfeito nivelamento de paredes
com maior eficiência do que a linha de pedreiro. Também pode ser usado
para garantir acabamento nivelado em portas e janelas.
• Setor madeireiro: para prender ou expandir peças durante a montagem.
Substitui o grampo tradicional e até mesmo uma morsa, tornando o
trabalho muito mais rápido e prático.
• Setor industrial: superfície emborrachada permite prender materiais sem
danifica-los. Além disso é excelente para o trabalho com inox, pois sua
superfície emborrachada não contamina o material.
• Trabalho em altura: Ótimo para montagem de peças em altura, pois seu
engate rápido permite prender e soltar o grampo com apenas uma mão.
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