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"Largura da fixação oscilante" 
"dimensões a, b" têm em comum 
a intercambialidade com os três 
tamanhos, ø25 a ø40.

 Para obter detalhes sobre este produto, consulte o catálogo no site da SMC.

Como configurar a referência para o modelo com válvula 
reguladora de vazão. 
Redução do trabalho na seleção e compra do material.

A : 9 mm
B : 12,5 mm

Garfo para 
haste

Válvulas 
controladoras de 

vazão com conexões 
instantâneas

(Ambos os lados)

Tipo com anel magnético padrão 
integrado

Tipo com anel magnético reforçado integrado

Tipo com anel magnético padrão 
integrado

Tipo com anel magnético reforçado integrado

Cilindro tipo 
grampo com 

trava

Cilindro tipo 
grampo

OpçãoSuporteLargura da fixação 
oscilanteCurso (mm)Tipo Série DiâmetroModelo

Variações

Peso (kg) Comprimento (mm)

182,2 + Curso
(236 + Curso)

146,7 + Curso
(192 + Curso)

Cilindro tipo grampo com trava

CLKP-F-X2095

Comparação com ø40, curso 50 com junta articulada dupla e válvula 
reguladora de vazão.
Os valores nos ( ) são para o modelo convencional.

Cilindro tipo grampo
CKG-X2095

Largura da fixação oscilante

Cilindro tipo grampo 
com trava
CLK�-X2095

Cilindro tipo grampo
CK�-X2095

Sensor de estado sólido, com indicador de 
duas cores, resistente a campos magnéticos

Volume do sensor 
magnético reduzido em 70%

A posição de montagem 
do sensor magnético está 
disponível em 3 direções

C(L)KG/C(L)KP25, 32, 40/Modelo pequeno de cilindro tipo grampo
Símbolo

A menor classe de cilindro tipo grampo do mundo
�ø25 está disponível

Peso 380 g Comprimento 186,7 mm
(ø25, 50 curso sem válvula reguladora de vazão ou sensor magnético.)

�Comparação com o modelo existente
Peso reduzido em até 48%, comprimento total reduzido em 18%

Sensor magnético compacto (D-P3DW)

Com amortecimento em ambas as extremidades

Tipo básico

Tipo com anel magnético reforçado integrado com 
sensor magnético resistente a campos magnéticos

Tipo com anel magnético padrão integrado com 
sensor magnético resistente a campos magnéticos

Insira a referência padrão

Insira a referência padrão

Insira a referência padrão

As especificações e dimensões diferentes do amortecimento são iguais às dos produtos standard.
Para as respectivas especificações e dimensões, consulte as páginas 1459 a 1462 para a série CKG1/CKP1 e as 
páginas 1463 a 1466 para a série CK1.

Produtos relacionados à Série CK �1

CK�1�40, Série 50, 63/Com amortecimento em ambas extremidades
Símbolo

Cuidado
O amortecimento pneumático está integrado na extremidade traseira apenas para o tipo standard Série CK1/CKG1/CKP1, diâmetros 40, 

50 e 63. Quando um amortecimento pneumático for necessário em ambas extremidades, ele estará disponível sob encomenda -X1515.

Cilindro tipo grampo com amortecimento em ambas extremidades (com amortecimento no lado com fixação/sem fixação) (O modelo de corpo existente é usado.)
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