
www.expandersystem.com 
www.nord-lock.com

Dúvidas? Entre em contato: 
Sistema Expander Américas 
Tel (grátis): +1 888 935-3884
Sistema Expander Suécia 
Tel: +46 (0)120-299 00

FICHA DIMENSIONAL PINO RETO

DIMENSIONAMENTO DO PIVÔ

ENGRAXAMENTO

ANEL TRAVA

Medidas em:      Polegadas       mm

Max:

Min:

Diâmetro Original

3.4 Furo  
do olhal

3.5 Obstáculos 3.5 Obstáculos 
Sem  

obstáculos 
dentro de 100 mm/4” 

Móvel

Fixa

Mangueiras

3.1

3.513.51 3.0

3.23.2

5.0

A
5.0

B
5.0

C
5.1

Lado esquerdo  
ou superior

Lado direito  
ou inferior

5.1

5.25.2

Sem anel trava

6.5

6.2 6.3

Lado esquerdo 
ou superior

Lado direito ou 
inferior

6.0

Lado esquerdo  
ou superior

6.0

Lado direito  
ou inferior

3.23.2

3.1

Empresa:  Pessoa de contato:  

Cidade / Estado:  Telefone:  

País: Fax: Email:

  Compra       Solicitação     Quantidade:               pcs Dimensionado por:

Fabricante da máquina & modelo: Ano da máquina: 

Número de série da máquina: Número de artigo do pino original:  

Localização do pino na máquina:

PORTUGUESE

Max:

Min:

Diâmetro Original

3.4 Furo  
do olhal

Sem  
obstáculos 
dentro de 100 mm/4” 

Móvel

Fixa

Mangueiras



Maiores informações: Contate seu escritório mais próximo do Grupo Nord-Lock ou representante
www.expandersystem.com do Sistema Expander para suporte alternativamente ligue:
www.nord-lock.com Sistema Expander Suécia Sistema Expander Américas
  Telefone: +46 (0)120-299 00 Telefone (grátis): +1 888 935-3884 

DIMENSIONAL DO PIVÔ

ENGRAXAMENTO

ANEL TRAVA

3.0 Diâmetro original do pino. O diâmetro é geralmente um diâmetro padrão do eixo.  
Como um serviço, o Sistema Expander ajuda a escolher uma tolerância adequada  
para a aplicação.

3.1 Medir a distância entre as faces externas dos olhais de montagem.  
Precisão de medição +/- 1 mm (+/- 0,04”). 

3.2 Medir a largura do respectivo olhal de montagem. Precisão de medição +/- 1 mm (+/- 0,04”).
3.4 Preencher os diâmetros originais dos furos dos olhais de montagem (buchas  

removidas se aplicável). Se os furos estiverem mais de 1,5 mm (0,06”) desgastados,  
medir os diâmetros máximos e mínimos dos furos desgastados.  
Precisão de mediação +/- 0,2 mm (+/- 0,008”). 

3.5 Se houver obstáculos dentro de 100 mm (4”) do exterior do respectivo olhal  
de montagem, indicar o tipo de obstáculo (móvel, fixo ou mangueiras). 

3.51 Se houver obstáculos indicados no 3.5, medir a distância entre a respectiva face  
externa do olhal de montagem e o obstáculo. Precisão de medição +/- 1 mm (+/- 0,04”).

5.0 Indicar a distribuição de graxa do pivô.  
A=engraxamento externo,  
B= engraxamento interno do pino (uma saída centralizada entre as faces internas dos olhais),  
C= engraxamento interno do pino (duas saídas).

5.1 Se B, indicar de qual lado o pivô é engraxado.
5.2 Se C, medir a distância da saída de engraxamento da respectiva face externa de montagem do olhal. 

Precisão de medição +/- 1 mm (+/- 0,04”).

6.0 Se não tiver anel trava favor marcar “Sem anel trava”. Se tiver um anel trava, indicar  
de qual lado o anel está situado e proceder conforme 6.2, 6.3 e 6.5. 

6.2 Medir o diâmetro interno do anel trava. Precisão de medição +/- 0,5 mm (+/- 0,02”). 
6.3 Medir o diâmetro externo do anel trava. Precisão de medição +/- 1 mm (+/- 0,04”). 
6.5 Medir a largura do anel trava. Precisão de medição +/- 1 mm (+/- 0,04”).

Para pinos escalonados, favor utilizar a folha  
de dimensionamento para pinos escalonados.

FICHA DIMENSIONAL PINO RETO
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