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PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Corpo central de grande abertura 
com punho de ajuste para 
trabalhos de precisão

✓ Elementos de suporte revestidos 
com esponja para madeiras mais 
suaves

✓ Ajuste de precisão até 70 mm

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Capacidade de carga até 15kg

✓ Levantamento e transporte seguro 
de placas 

✓ Borracha resistente à alta fricção

• Para construção de mobiliário, carpintaria e trabalhos em madeira;

• Fixação precisa e cuidada de estruturas de porta, aquando da fixação ao local através de espuma.

• Para construção de mobiliário, carpintaria e trabalhos em madeira;

• Transporte de placas.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Cola

Selantes

Ferramentas manuais

Berbequins

Grampo de Carpinteiro

Transportador de Placas

Os grampos de carpinteiros, através da utilização de borracha para aderência às peças, garantem um 

alinhamento perfeito e um suporte rígido de trabalho. Com furos de ajuste, em distâncias iguais entre si de 

80 mm e com uma capacidade de ajuste manual de 70 mm, permitem a perfeita fixação, qualquer que seja 

a medida necessária. O seu corpo com 30 mm de largura garante uma estabilidade superior ao grampo, 

fazendo desta a ferramenta ideal para trabalhos em construção de portas.

O transportador de placas de madeira, dotado de suportes revestidos com borracha anti derrapante, 

suporta cargas até 15kg de peso, graças à sua abertura máxima de 25 mm.

Utilizações

Utilizações

Descrição do Produto

Descrição do Produto

Grampos de Aperto
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

CÓDIGO DESCRIÇÃO
ABERTURA MÁXIMA 

(mm)
CAPACIDADE DE 

CARGA(kg)
QTD. 

EMBALAGEM

000016000000 Transportador de Placas 25 15 1 Uni.

CÓDIGO DESCRIÇÃO

TAMANHO
QTD. 

EMBALAGEMComprimento (mm)
Aperto Máximo 

(mm)

000017000400 Grampo de Carpinteiro 400mm 400 250 1 Uni.

000017000700 Grampo de Carpinteiro 700mm 700 500 1 Uni.

000017001000 Grampo de Carpinteiro 1000mm 1000 750 1 Uni.

000017001200 Grampo de Carpinteiro 1200mm 1200 1050 1 Uni.

000017001600 Grampo de Carpinteiro 1600mm 1600 1450 1 Uni.

000017002200 Grampo de Carpinteiro 2200mm 2200 2050 1 Uni.

Embalagens e informação logística
Embalado individualmente

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte 

Grampos de Aperto


