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Nota sobre o produto

Interface WFB 

Fixação, conservação e manutenção, torques de aperto



Indicação de validade

As figuras no presente documento podem divergir do produto fornecido. Reservado o direito a enganos e  
alterações em razão do avanço tecnológico.

Uma palavra sobre os direitos autorais

Este documento está protegido por direitos autorais e foi escrito originalmente no idioma alemão. É proibida a 
cópia ou distribuição parcial ou total do documento sem o consentimento do proprietário dos direitos autorais e 
acarreta consequências judiciais e penais. Todos os diretos reservados, também os da tradução.

© Copyright by INDEX-Werke GmbH & Co. KG
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Interface WFB
Fixação, conservação e manutenção, torques de aperto

Fixação

• Apertar pino roscado cônico (1), nesse caso soltar 1-2 e reapertar. Com isto, é alcançado um posicionamento ideal 
dos componentes

• O pino roscado cônico (2) é, então, apertado também (como mencionado acima)

• Torques de aperto podem ser obtidos na tabela abaixo

Conservação e manutenção

• As superfícies de áreas planas, da furação cônica e pinos cônicos devem ser limpos antes do uso e receberem 
uma película lubrificante de óleo

• Para obter uma fixação e soltura ideal dos pinos roscados cônicos é recomendável aplicar nos pinos roscados 
cônicos uma pasta para altas temperaturas para parafusos,  
p.ex., Molykote 1000 ou uma pasta cerâmica high-tech da empresa Wera Werk Wuppertal

Torques de aperto

Torques de aperto
na utilização de punções de controle

Tamanho Pino roscado 
cônico

Torques de
Aperto 

WFB 20-12 M6x1  5 Nm

WFB 24-16 M8x1  5 Nm

WFB 32-20 M10x1 10 Nm

WFB 40-25 M12x1 10 Nm

WFB 50-32 M14x1 15 Nm

Torques de aperto

Tamanho Pino roscado 
cônico

Torques de
Aperto 

WFB 20-12 M6x1  4 Nm

WFB 24-16 M8x1 10 Nm

WFB 32-20 M10x1 20 Nm

WFB 40-25 M12x1 25 Nm

WFB 50-32 M14x1 30 Nm
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