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GearKlamp

A BESSEY apresenta uma novidade mundial 
- o GearKlamp GK: o grampo que controla, con-
venientemente, as aplicações de fixação de uma 
forma confortável- mesmo em espaços mais 
apertados. Por exemplo, o GearKlamp pode ser 
usado em locais que antes eram difíceis ou im-
possíveis de aceder pelas ferramentas de fixação 
existentes.

Excelentes resultados, em espaços confinados!

Design compacto exclusivo

O grampo de aperto com regulação GearKlamp é 
extremamente versátil e pode ser utilizado em espaços 
mais reduzidos:
. graças ao seu mecanismo patenteado que separa o 
punho do veio e o coloca ao longo da guia;
. graças aos canais em cruz no mordente superior 
para apertar com segurança peças redondas,
em extremidades ou cantos
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Robusto

Manter o nível de qualidade BESSEY é um objetivo na hora 
de desenvolve-lo e por isso o grampo de aperto com 
regulação GearKlamp é uma escolha vencedora quanto à 
durabilidade:
. graças à utilização de materiais de alta qualidade como 
a poliamida
reforçada com fibra de vidro nos mordentes fixo e móvel, as-
sim como aço temperado, endurecido e polido nas calhas;
. graças à estrutura de plástico do mordente móvel que pro-
tege o mecanismo do pó, sujidade e aparas.

Utilização Ergonómica

O grampo incorpora tecnologia de ap-
erto que garante maior comodidade ao 
utilizador:
. graças ao punho em plástico bi-com-
ponente de alta qualidade para o tra-
balho seguro;
. graças ao botão de deslocamento 
rápido que permite ajustar o mordente 
móvel com rapidez;
. graças à placa de aperto inclinável 
para um ajuste perfeito às peças de 
trabalho.
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GearKlamp
Excelentes resultados, em espaços confinados!

A fixação numa
secção estreita pode
causar diculdade
ao utilizar os
grampos tradicionais,
pois o punho
evita o seu correto
posicionamento.

Em áreas de trabalho
connadas, os punhos
podem ser um
obstáculo, aumentan-
do o risco de danos na
peça de trabalho ou
ferimentos no
utilizador.

A fixação em frente a
uma superfície fecha-
da por vezes não é 
possível uma vez que 
o posicionamento do 
punho nos
grampos tradicionais
não permite a sua
ativação.

O novo grampo de fixação Bessey GK (GearKlamp), permite trabalhar de forma mais confortável:
– sem ajudas adicionais – com aumento da ergonomia – com risco reduzido de lesões.

. Punho em plástico bi-componente de alta qualidade situado ao longo da guia; permite utilizar o grampo de 
aperto em espaços reduzidos;
. Força de aperto até 2000 N;
. Veio com roscado trapezoidal de fácil deslocação e com placa de aperto inclinada com rosca trapezoidal;
. Botão de deslocamento rápido que permite ajustar o mordente móvel com rapidez.

GearKlamp


