
Suportes telescópicos
de montagem
ST e STE

Simplesmente Melhor.
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Suporte telescópico de montagem ST

 Q Carga máxima até 150 kg com a haste  
telescópica completamente recolhida

 Q Construção robusta graças aos tubos  
em aço especial e superfícies de  
contacto em PVC antiderrapante  
(8,5 x 6,5 cm)

 Q Aplicação também em locais inclinados 
graças às superfícies de contacto  
giratórias de -45° a +45°

 Q Manuseamento fácil e seguro graças  
ao tubo interno com função telescópica  
e bloqueio, bem como tubo externo  
com acionamento no punho em  
esponja

 Q Certificação GS de qualidade  
e segurança

Fixação segura
Resistente e antiderrapante, o suporte garante uma fixação  
segura, mesmo em superfícies delicadas:

 Q graças aos tubos em aço especial para uma capacidade de carga 
de 150 kg – dependendo do tamanho do suporte e comprimento 
de extração 

 Q graças ao bloqueio adicional do botão de desengate
 Q graças às superfícies de contacto, superiores e inferiores  
em PVC revestidas a borracha

O suporte pode ser usado com rapidez:
 Q graças à fixação em duas etapas:  
A pré-regulação é realizada utilizando  
o mecanismo telescópico e bloqueando de 
forma rápida o tubo interno; a fixação final 
é efetuada rodando o suporte no punho em 
esponja

Fácil utilização

Suportes telescópicos de montagem

Tudo sob controlo!

Nº de  
pedido

Amplitude de
regulação

Limite de carga 
  

mm kg kg kg Pza. V3

ST125 750-1250 150 60 1,41 2
ST250 1450-2500 150 60 2,06 2
ST290 1600-2900 150 50 2,24 2

na extensão  
min.

na extensão  
máx.
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Simplesmente Melhor.

Suporte telescópico de montagem STE com punho de expansão

 Q Carga máxima até 350 kg com a haste
telescópica completamente recolhida

 Q Construção extremamente estável devido
a tubos de aço com elevada capacidade 
de carga e superfícies de contacto anti-
derrapantes em PVC (9 x 7 cm)

 Q Operação com uma mão graças ao punho
de plástico bicomponente com mecanismo
de expansão

 Q Botão de ação rápida para recolha e
extração da haste telescópica

 Q Força de retenção regulável através da
rotação do suporte no punho

 Q Utilização também em superfícies
inclinadas através de superfícies de
contacto com oscilação gradual
de -45° a +45°

O suporte pode ser usado com rapidez:
Q graças à fixação em duas etapas: 

A pré-regulação é realizada utilizando 
o mecanismo telescópico e bloqueando de 
forma rápida o tubo interno; a fixação final 
é efetuada rodando o suporte no punho em 
esponja

NOVO

O suporte pode ser ajustado com precisão
e solto com toda a segurança:
Q graças à fixação em três passos: botão de

desbloqueio para extração do segmento interior
e ajuste prévio do suporte; a regulação precisa
obtém-se acionando a alavanca até que a placa
de contacto encoste na peça de trabalho.
De seguida, rodar o punho no sentido horário até
que a força de retenção pretendida seja atingida
(respeitar a capacidade de carga máxima)

Q graças à redução da pressão em dois passos:
rodar o suporte telescópico no sentido
anti-horário; assim que se perder a força de
retenção, pressione o botão de desbloqueio
para recolher o tubo interior

 Q graças à construção extremamente robusta com capacidade
de carga de 350 kg – dependendo do tamanho do suporte
e comprimento de extração

 Q graças às superfícies de contacto superiores e
inferiores em PVC revestidas a borracha

 Q graças à proteção antiderrapante integrada
no punho

Fixação segura 
O suporte garante uma fixação segura e fiável: Manuseamento preciso e rápido

Nº de  
pedido

Amplitude de
regulação

Limite de carga 

mm kg kg kg Pza. V3

STE250 1450-2500 350 200 3,10 2
STE300 1700-3000 350 130 3,50 2
STE370 2070-3700 350 75 4,10 2

na extensão  
min.

na extensão  
máx.



Simplesmente Melhor.

Suportes telescópicos de montagem

Acessórios

Suporte multifuncional/laser STE-LH

Placa de apoio STE-SP35

Superfície de contacto suplente

 Q Fixação com união de rosca 1/4" para 
ferramentas como laser, câmara, luz de 
trabalho

 Q Pode ser utilizada sem ferramentas em 
suportes redondos (0-45 mm) e angu-
lares (0-55 mm), como suportes para 
tetos e montagens, perfis, escadotes

 Q Fixação rotativa em L com 2 eixos 
de rotação: 360º perto do grampo de 
fixação, 180º na união roscada 

 Q Embalagem em cartão para expositor

 Q Perfil leve em alumínio com borracha 
celular antiderrapante

 Q Para aumentar a superfície de apoio  
dos suportes ST da BESSEY para tetos e  
montagens (apenas em conjugação com  
a superfície de contacto 3101952) e STE

 Q Aperto seguro nas superfícies de  
contacto graças aos parafusos tipo estrela

 Q Embalagem em cartão para expositor

Nº de  
pedido Comp. Largura Altura

mm mm mm kg Pza. V3

STE-LH 200 140 60 0,25 1

Nº de  
pedido Comp. Largura Altura

mm mm mm kg Pza. V3

STE-SP35 355 80 22 0,60 1

Nº de  
pedido

Adequado 
para Comp. Largura Altura

mm mm mm kg Pza. V3

3101952 ST, STE 90 70 10 0,60 1

Revendedor:
Mais informações
www.bessey.de
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BESSEY Tool GmbH & Co. KG  Q  Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany 
Fon +49 7142 401-0  Q  Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de  Q  www.bessey.de

Contacte diretamente 
a BESSEY caso deseje 
sugestões de posiciona-
mento

disponível a partir 

de janeiro de 2021


