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NOVIDADE BESSEY
Grampo de bancada mono-manual EZR15-6SET 

Um grampo, inúmeras de possibilidades

O grampo de bancada mono-manual EZR tem uma guia especial na parte superior para 
encaixes de 12 x 6.5 mm a 12 x 8 mm e um adaptador especial na parte inferior. Equipado 
desta forma, fixa com segurança calhas guia de várias marcas, com uma força de aperto 
até 750 N. Graças às varias possibilidades de ajuste sem ferramentas do mordente fixo 
e do adaptador, existem inúmeras aplicações para este grampo: aperto ou afastamento 
normal, assim como em perfis com a aplicação do adaptador no mordente fixo ou móvel.

PArA cAlhAS E mUItO mAIS
Isto irá suscitar um “Uau!” de surpresa por parte de muitos utilizadores: 
o novo EZR amplia a gama de grampos de bancada BESSEY de alta 
qualidade, com uma versão para utilização com uma só mão. 

confortável e duradouro 

O EZR permite tanto um manuseamento tanto ergonómico como seguro. O seu punho de 
alavanca de 2 componentes, em plástico de alta qualidade, posicionado atrás da guia 
garante uma aderência segura em ambos os sentidos. Graças à alavanca de desbloqueio 
posicionada no punho, o braço deslizante pode ser rapidamente ajustado e o grampo 
removido quando o trabalho estiver concluído. Igualmente prático: uma ranhura em V 
cruzada integrada nas proteções em plástico, para fixação segura de componentes 
redondos, pontiagudos e angulares.

A BESSEY também não faz concessões em termos de robustez com o novo grampo de 
bancada mono-manual. Isto é mais uma vez possível graças ao foco na qualidade, aliado 
a um elevado nível de conhecimento prático. As partes superior e inferior, em poliamida 
reforçada com fibra de vidro, combinam-se com uma calha perfilada em aço temperado 
e polido para formar um grampo mono-manual, tão prático quanto durável. Além disso, a 
proteção de plástico também resguarda o mecanismo do cabo de pó e das lascas.

EZR15-6SET, abertura 150 mm e profundidade do mordente 60 mm.
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